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SHEYLA SOARES SAMPAIO - CEL QOPM
COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

CARTA DA COMANDANTE-GERAL  

No ano de 2018, a Polícia Militar do Distrito Fe-

deral alcançou expressivos resultados no que 

se refere à redução de índices criminais e alta 

produtividade. Isso se deve a diversos fatores 

que só foram possíveis graças ao empenho, 

dedicação e foco de cada integrante da Cor-

poração. Os policiais na ponta trabalharam 

com afinco e coragem, garantindo à popula-

ção segurança e justiça. Os policiais lotados 

no serviço administrativo organizaram o tra-

balho policial, de forma a melhor atender os 

cidadãos do Distrito Federal, direcionando a 

Instituição com transparência. O Centro de In-

teligência mapeou pontos estratégicos a fim 

de consolidar serviços pontuais, auxiliando 

policiais a prender criminosos e a desmantelar 

quadrilhas organizadas. Os Comandantes de 

Unidade planejaram e desenvolveram ações 

e operações, obtendo excelentes resultados.

A Polícia Militar tinha um grande desafio: 

trabalhar com baixo efetivo policial e, parale-

lamente, reduzir a criminalidade. Tarefa com-

plexa e necessária, possível de alcançar se 

planejada e executada com espírito de corpo, 

emprego de tecnologia e equipamentos, inte-

ligência proativa, projetos sociais que aproxi-

mam polícia da comunidade, utilização de po-

liciamento comunitário orientado para certos 

tipos criminais, análise de manchas criminais, 

operações e ações pontuais. O resultado veio 

com o aumento da produtividade e a redução 

dos índices de criminalidade.

Em 2018, no que se refere aos investimentos 

em tecnologia e equipamentos, a PMDF fez 

a aquisição de novos veículos para patrulha-

mento, pois havia necessidade de renovação. 

A compra de nova frota de viaturas contou 

com os princípios basilares e constitucionais 

da economicidade e razoabilidade. Ao todo 

foram entregues 192 veículos da marca Co-

rolla XEI, 16 Hilux e 299 Mitsubishi ASX. Cerca 

de 350 veículos entre automóveis, caminho-

netes e motocicletas inservíveis para o traba-

lho policial foram leiloados.

Para os serviços operacionais foram compra-

dos rádios, pistolas importadas, fuzis e carabi-

nas, equipamento antibomba, munições quí-

micas para controle de distúrbios civis, além 

de coletes balísticos.

As áreas administrativas foram equipadas com 

novos computadores e, também, foram desen-

volvidos sistemas que facilitaram a comunica-

ção entre setores e departamentos da PMDF.

Para melhorar ainda mais a segurança da po-

pulação, foi criado o Batalhão de Motopatru-

lhamento Tático que surgiu da unificação do 

GTAM (Grupo Tático em Ações Motociclísti-

cas); BPChoque, do Raio (ROTAM) e de alguns 

policiais motociclistas do GTM (Grupo Tático 

Motociclístico) das Unidades Operacionais. A 

grande vantagem da motocicleta policial é a 

capacidade de locomoção e atuação opera-

cional nos locais de difícil acesso e com aglo-

merações de pessoas. Outro aspecto relevan-

te é o baixo custo de aquisição e manutenção 



das motocicletas. Todos motociclistas recebe-

ram jaqueta inflável (air-bag), para maior se-

gurança durante o trabalho.

Sobre o quadro funcional, houve a convoca-

ção de 100 novos cadetes que, no momento, 

estão no Curso de Formação (CFO) e o início 

do projeto seletivo para o Curso de Forma-

ção de Praça (CFP). Também foram realiza-

dos todos os cursos de carreira e mais de 100 

cursos de especialização. A Polícia Militar 

tem um grupo de pesquisadores com mais 

de 200 mestres e doutores que estudam a ci-

ência policial e o fenômeno da criminalidade 

e da justiça criminal pelo Instituto Superior 

de Ciências Policiais (ISCP). É importante 

ressaltar a presença de funcionários civis 

na Corporação, pois além de promoverem 

serviço de qualidade nos setores administra-

tivos da PMDF, são fundamentais para man-

ter os policiais nas ruas, zelando pelo bem 

maior: a vida das pessoas. Além de agregar 

conhecimento e valor, aproximando o am-

biente militar da própria sociedade.

A PMDF trabalha com projetos sociais, direta-

mente com as regiões carentes, aproximando 

a Polícia Militar das comunidades, com a fina-

lidade de realizar um trabalho de segurança 

pública preventivo, especialmente com as 

crianças e jovens da Capital Federal. Somente 

em 2018 cerca de 150 mil pessoas foram aten-

didas pelos 58 programas sociais da Corpora-

ção. Destacam-se escolinhas de futebol e ar-

tes marciais que são oferecidas nos batalhões 

das Regiões Administrativas.

Referente aos Programas de Policiamento, dis-

pomos do Programa de Policiamento Preven-

tivo Orientado à Violência Doméstica, PROVID, 

que objetiva enfrentar os crimes de violência 

doméstica, atende, atualmente, 26 das 31 re-

giões administrativas. Os dados estimados 

mostram que, em 2018, foram acompanha-

das 710 famílias e monitoradas 1.326 pessoas, 

sendo 812vítimas, das quais 608 eram mulhe-

res. Além disso, foram realizadas 5.500 visitas 

pelas equipes deste Programa de Policiamen-

to. Outo tipo de Policiamento é o Programa de 

Resistência às Drogas e à Violência, PROERD, é 

um projeto onde os policiais militares, farda-

dos e devidamente treinados e com material 

próprio (livro do estudante, camiseta e diplo-

ma) desenvolvem um curso de prevenção as 

drogas e a violência na sala de aula da escola. 

Coordenado pelo do Batalhão Escolar, desde 

1998, foi criado pela Lei Distrital nº 3.946/07 

e já educou mais de 670 mil crianças e ado-

lescentes de escolas públicas e particulares. 

Em 2018, foram cerca de 119 escolas e 15.534 

alunos atendidos.

Em 2018 foram implementadas novas estraté-

gias de policiamento, sempre fundamentadas 

em estudos da Análise Criminal e do núcleo 

de Pesquisas do Instituto Superior de Ciências 

Policiais (ISCP), que é uma instituição policial 

pública e pioneira, criada pela PMDF, que 

mantém cursos de graduação, pós-graduação 

e extensão, credenciados pelo MEC.

Também foram realizados investimentos na 

área de Inteligência Policial, sendo uma das 

maiores conquistas à confecção do Termo Cir-

cunstanciado de Ocorrência (TCO) pela Polícia 

Militar, evitando o deslocamento de viaturas 

às delegacias quando em atendimento a de-

terminados tipos de crime e que tem propi-

ciado mais tempo de patrulhamento nas ruas.

A lavratura do TCO é indicada para crimes de 

menor potencial ofensivo dos quais a pena 

privativa de liberdade não ultrapasse dois 

anos. Nem todas as contravenções são pas-

síveis de TCO e executadas pela PMDF e, por 

isso, as demais são encaminhadas às delega-

cias. Mas cabe frisar que as ocorrências delitu-

osas mais comuns registradas pela PMDF são 

abarcadas pelo TCO. Hoje o registro é feito no 

próprio local do fato, em apenas alguns mi-

nutos. Todos ganhamos com a agilidade dos 

processos, a PM fica com o processo por no 

máximo cinco dias, ocorrendo o processo e 

julgamento em cerca de apenas 50 dias. Uma 

agilidade pouco experimentada antes disso.

A PMDF também ressalta que a cada 5 mil 

ocorrências policiais são gastos cerca de R$ 

1,5 milhões com combustível nos desloca-

mentos às delegacias. Com o novo projeto já 

estamos economizando grande parte desse 

total em gastos com combustível. Além do 

tempo evitado com o deslocamento, que ago-

ra é otimizado com assinatura in loco.

Possuímos um sistema de saúde de autoges-

tão com orçamento próprio. Atualmente, o 

Centro Médico da Polícia Militar – CMed (Hos-

pital da PMDF) realiza atendimento ambulato-

rial e pequenas cirurgias. Além disso, a Polícia 

Militar conta com cerca de 110 unidades da 

rede particular, incluindo clínicas e hospitais, 

credenciadas para realizar os demais aten-

dimentos. O sistema de saúde assiste apro-

ximadamente 70 mil vidas (policiais e seus 

dependentes).

A Polícia Militar reativou o Centro de Opera-

ções (COPOM) e empregou novas tecnologias 

e processos na coordenação das ocorrências, 

o que aumentou significativamente a quanti-

dade e a qualidade dos atendimentos.

Em termos de dados de apreensão de drogas, 

em 2018, foram apreendidas 5.276,87 kg de 

maconha, 67,91 kg de cocaína, 41,05 kg de 

crack, 907 selos de LSD, 4.474 comprimidos 

de rohypnol e 13.305 ecstasy.

O resultado de todo esse trabalho refletiu no 

menor índice de homicídios por 100 mil ha-

bitantes dos últimos 29 anos e em números 

absolutos, trata-se da menor taxa dos últimos 

15 anos, segundo dados da Secretaria de Se-

gurança e da Paz Social, em 2018.

Por fim, nossa missão é servir e proteger e, 

para isso, bem utilizamos todas as ferramen-

tas que possuímos para trabalhar a favor da 

sociedade. Um trabalho realizado com exce-

lência, empenho, coragem e eficácia para ga-

rantir a segurança e o bem-estar social, cum-

prindo o nosso dever todos os dias.
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CAPÍTULO 1
VISÃO GERAL
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE JURISDICIONADA

Poder e Órgão de Vinculação

Poder: Executivo

Órgão de Vinculação: Ministério da Fazenda Código SIORG: 001929

Identificação da Unidade Prestadora de Contas UPC

Denominação Completa: Polícia Militar do Distrito Federal - Fundo Constitucional do Distrito Federal

Denominação Abreviada:  PMDF – Fundo Constitucional do Distrito Federal UO 73.901 UG 170.392 UGs 

agregadas a Polícia Militar do Distrito Federal nº 170.393, 170.484 e 170.485

Código SIORG: 001929 Código na LOA: 73901
Código SIAFI:FCDF 170392 E PMDF  170393 (DLF) 

170484 (DGP) e 171485 (DSAP) da PMDF

Situação: Ativa

Natureza Jurídica: Administração Pública em

 Geral
CNPJ: 08.942.610/0001-16

Principal Atividade: Vide Tabela CNAE/IBGE
Código CNAE: 84.11-6-00

Telefones de Contato:   (061) 3190-0001 / (061) 3190-7820

Página na Internet: http://www.pmdf.df.gov.br

Endereço Postal: Setor de Áreas Isoladas Sudoeste, Área Especial 04, Setor Policial Sul, Quartel do Co-

mando Geral, Brasília, DF, CEP 70.610-200

1.1 VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL E AMBIENTE EXTERNO

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

com as melhores práticas gerenciais. Práticas estas já adotadas por organizações e empresas 

líderes em seus setores. A Corporação buscou profissionalizar sua gestão administrativa e apri-

morar seus processos, lançando em fevereiro de 2011 seu plano estratégico, documento cons-

tituído com base nas demandas da sociedade, tendo como escopo o aprimoramento dos pro-

cessos internos, ou seja, excelência em gestão e a aproximação da Corporação com o cidadão.

No entanto, este documento constituiu apenas o primeiro ciclo, isto é, sua concepção. Ao fo-

mentar o acompanhamento e aprimoramento do sistema de gestão estratégica por toda a Cor-

poração, em 2013 e 2014 o Plano Estratégico da PMDF foi revisado e desdobrado em planos di-

retores 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 procedi-

mentos vêm sendo realizadas, com o apropriado e contínuo monitoramento de todo o ambien-

te, 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, desafios 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.

1.2 VISÃO, MISSÃO E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA PMDF

Na figura é apresentado o mapa estratégico da PMDF, com seus principais elementos: missão, 

visão e objetivos estratégicos. 
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Cabe ressalvar que o mapa estratégico é a tradução da estratégia e representa as relações de 

causas e consequência que existem entre objetivos estratégicos definidos no planejamento, 

com o propósito de cumprir a missão e atingir a visão da PMDF.

1.3 ORGANOGRAMA

Organograma da PMDF, instituído pelo Decreto Federal nº 7.165, de 29 de abril de 2010. 

COMANDANTE-GERAL

SUBCOMANDANTE-GERAL

ASSESSORIAS

EM

PM - 1GCG

DGP

DPM

DPPP

DPAD

DIPC

DRS

DCC

AUD

OUV

12 BPM

19 BPM

DOP

CPRM

II CPRM

CPTRAN

CPRL

II CPRL

CPAM

CPAER

CPRO

II CPRO

CPESC

CPRS

CME

II CPRS

CPMON

CMEVET

SEOPS

COPOM

DEC

DEA

DPPHC

DAE

DEEC

DIFORM

APMB

CAEP

CETESP

CMT

DSAP

DAM

DEOF

DPGC

DAP

DAO

CO

CPQV

CMED

CPSO

CCF

PM - 5CPP PM - 3CI PM - 7 PM - 9PM - 2SRI PM - 6PM - 4CCS PM - 8 PM - 10

COMISSÕES

ÓRGÃO  DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

ÓRGÃOS DE DIREÇÃO GERAL

ÓRGÃOS DE DIREÇÃO SETORIAL

ÓRGÃOS DE EXECUÇÃO DE NÍVEL TÁTICO

ÓRGÃOS DE APOIO / EXECUÇÃO

ÓRGÃOS DE APOIO AO COMANDANTE GERAL

DALF

DITEL

DIPRO

DICC

DPMT

CMAN

DLF

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”.

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

Valores

São valores da força policial militar do Distrito Federal:

• A honestidade;

• A ética profi ssional;

• O cientifi cismo;

• O respeito aos direitos humanos.

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, 

motivados e disciplinados; 

• A dotação de recursos logísticos adequados;

• A existência de infraestrutura de informações, tecnologias e inteligência.
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Políticas Corporativas

São tidas como políticas corporativas adotadas pela PMDF:

• O alinhamento das políticas corporativas às diretrizes nacionais e distritais de segurança pública;

• A modernização do modelo de gestão organizacional policial militar, baseado na gestão 

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.

1.4 ESTRUTURA DA PMDF

Comando

• Comando Geral

• Subcomandante Geral

Órgão de Planejamento Estratégico

• Estado-Maior, composto das seções de: 

•  Planejamento de Pessoal. 

•  Inteligência Estratégica, Ciência e Tecnologia.

•  Operações e Doutrina Operacional.

•  Logística.

•  Assuntos Institucionais e Comunicação Social.

•  Orçamento.

•  Projetos.

•  Análise Criminal.

•  Legislação.

•  Gestão de Qualidade.

Órgãos de Apoio ao Comando Geral

•  Gabinete do Comandante Geral.

•  Secretária Relações Institucionais.

•  Centro de Inteligência.

•  Centro de Políticas Públicas.

•  Centro de Comunicação Social.

Órgãos de Direção Geral e seus subordinados

Departamento Operacional:

•  Comando de Policiamento Regional Metropolitano.

•  II Comando de Policiamento Regional Metropolitano.

•  Comando de Policiamento Regional Oeste.

•  II Comando de Policiamento Regional Oeste.

•  Comando de Policiamento Regional Leste.

•  II Comando de Policiamento Regional Leste.

•  Comando de Policiamento Regional Sul.

•  II Comando de Policiamento Regional Sul.

•  Comando de Missões Especiais.

• Comando de Policiamento de Trânsito.

• Comando de Policiamento Escolar.

• Comando de Policiamento Ambiental.

• Comando de Policiamento Montado.

• Comando de Policiamento Aéreo.

• Secretaria Especial da Ordem Pública e Social

• Centro de Operações da Policia Militar.

Departamento de Gestão de Pessoal:

•  Diretoria de Pessoal Militar.

•  Diretoria de Inativos, Pensionistas e Civis.

•  Diretoria de Promoção e Avaliação de Desempenho.

•  Diretoria de Recrutamento e Seleção.
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•  Diretoria de Pagamento de Pessoal e Previdência.

Departamento de Logística e Finanças:

•  Diretoria de Apoio Logístico e Finanças.

•  Diretoria de Projetos.

•  Diretoria de Controle Contábil.

•  Diretoria de Patrimônio, Manutenção e Transporte.

•  Diretoria de Telemática.

• Centro de Manutenção.

Departamento de Educação e Cultura:

• Diretoria de Formação.

• Diretoria de Aperfeiçoamento e Extensão.

• Diretoria de Especialização e Educação Continuada.

• Diretoria de Ensino Assistencial.

• Diretoria de Pesquisa e do Patrimônio Histórico e Cultural.

• Academia de Polícia Militar de Brasília.

• Centro de Altos Estudos e Aperfeiçoamento.

• Centro de Treinamento e Especialização.

• Colégio Militar Tiradentes. 

Departamento de Saúde e Assistência ao Pessoal:

• Diretoria de Assistência Médica.

•  Diretoria de Assistência Odontológica.

•  Diretoria de Assistência ao Pessoal.

•  Diretoria de Planejamento e Gestão de Contratos.

•  Diretoria de Execução Orçamentária e Financeira.

• Centro Médico.

• Centro Odontológico.

• Centro de Capacitação Física.

• Centro de Perícias e Saúde Ocupacional.

• Centro de Promoção da Qualidade de Vida da Polícia Militar do Distrito Federal.

Departamento de Controle e Correição:

• Auditoria.

• Ouvidoria.

1.5 GOVERNANÇA, GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS.

Descrição das estruturas de governança

Para melhor planejar, organizar e coordenar a aplicação do policiamento ostensivo, criou-se o 

Estado-Maior, órgão de direção geral, responsável, perante o Comandante-Geral, pelo estudo, 

planejamento, coordenação, fiscalização e controle de todas as atividades da Corporação, inclu-

sive dos órgãos de direção setorial, e que constitui o órgão central do sistema de planejamento 

administrativo, programação e orçamento e encarregado da elaboração de diretrizes e ordens 

do comando, que acionam os órgãos de direção setorial e os de execução no cumprimento de 

suas atividades. Ao Departamento Operacional, responsável pelo policiamento ostensivo no 

âmbito do Distrito Federal, compete planejar, coordenar, fiscalizar e controlar os comandos de 

policiamento que lhe são diretamente subordinados, visando a manter a indispensável unidade 

de instrução, disciplina e emprego operacional. 

Conforme as normas organizacionais já expostas, a atual estrutura de governança da Polícia 

Militar do Distrito Federal traz a seguinte descrição:

DECRETO Nº 37.321, DE 06 DE MAIO DE 2016.
TÍTULO I

DA ESTRUTURA GERAL

Art. 1º A Polícia Militar do Distrito Federal estrutura-se em Comando Geral e em órgãos de apoio e de execução.
§ 1º O Comando Geral, tratado pelo Decreto nº 7.165, de 29 de abril de 2010, compreende o Comandante-Geral; o Subcomandante-
Geral; o Estado-Maior, o órgão de planejamento estratégico; os Departamentos, órgãos de direção geral; as Diretorias, órgãos de 
direção setorial; as Comissões; e as Assessorias.
§ 2º Os órgãos de apoio destinam-se ao atendimento das necessidades de pessoal, logística, serviços, saúde, ensino e instrução, 
executando, mediante diretrizes e ordens, as atividades meio da Corporação com vistas a propiciar o cumprimento de suas 
competências e atribuições.
§ 3º Os órgãos de execução cuidam, em nível tático e operacional, das atividades de polícia ostensiva e de preservação da ordem 
pública, realizando, por intermédio de diretrizes e ordens, a atividade fi m da Corporação para o desenvolvimento de suas missões 
e destinações.
§ 4º Os Órgãos de Apoio subordinados ao Departamento de Educação e Cultura-DEC, deverão atender, ainda, à Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9.394/96, em virtude das atribuições decorrentes do credenciamento do Instituto Superior 
de Ciências Policiais-ISCP junto ao Ministério da Educação-MEC, tendo como Reitor o Chefe do DEC. (Parágrafo acrescido pelo(a) 
Decreto 38068 de 20/03/2017)
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TÍTULO II
DOS ÓRGÃOS DE APOIO
CAPÍTULO I
DA ESTRUTURA

Art. 2º A Polícia Militar do Distrito Federal possui os seguintes órgãos de apoio:
I - Subordinados ao Comandante-Geral:
a) Gabinete do Comandante-Geral;
b) Secretaria de Relações Institucionais;
c) Centro de Comunicação Social;
d) Centro de Inteligência; e
e) Centro de Políticas Públicas.
II - Subordinado ao Departamento Operacional:
a) Secretaria Especial da Ordem Pública e Social; (Alínea alterado(a) pelo(a) Decreto 38663 de 29/11/2017)
b) Centro de Operações da Policia Militar. (Inciso acrescido pelo(a) Decreto 38068 de 20/03/2017)
III - Subordinados ao Departamento de Educação e Cultura:
a) Academia de Polícia Militar de Brasília;
b) Centro de Altos Estudos e Aperfeiçoamento;
c) Centro de Treinamento e Especialização; e
d) Colégio Militar Tiradentes.
IV - Subordinado ao Departamento de Logística e Finanças:
a) Centro de Manutenção.
V - Subordinados ao Departamento de Saúde e Assistência ao Pessoal:
a) Centro Médico;
b) Centro Odontológico;
c) Centro de Capacitação Física;
d) Centro de Perícias e Saúde Ocupacional; e
e) Centro de Promoção da Qualidade de Vida da Polícia Militar do Distrito Federal. (alterado(a) pelo(a) Decreto 39395 de 
23/10/2018)
VI - Subordinado ao Comando de Policiamento Montado: (Inciso alterado pelo(a) Decreto 38068 de 20/03/2017)
a) Centro de Medicina Veterinária.

[...]
TÍTULO III
DOS ÓRGÃOS DE EXECUÇÃO
CAPÍTULO I
DA ESTRUTURA

Art. 20. A Polícia Militar do Distrito Federal possui os seguintes órgãos de execução que são subordinados ao Departamento 
Operacional:
I - regionais de nível tático:
a) II Comando de Policiamento Regional Metropolitano - II CPRM;
b) II Comando de Policiamento Regional Oeste - II CPRO;
c) II Comando de Policiamento Regional Leste - II CPRL; e
d) II Comando de Policiamento Regional Sul - II CPRS.
II - especializados de nível tático:
a) Comando de Policiamento de Trânsito - CPTran;
b) Comando de Policiamento Escolar - CPEsc; (alterado pelo(a) Decreto 38068 de 20/03/2017)
c) Comando de Policiamento Ambiental - CPAm; (alterado pelo(a) Decreto 38068 de 20/03/2017)
d) Comando de Policiamento Montado - CPMon; e (Inciso acrescido pelo(a) Decreto 38068 de 20/03/2017)
e) Comando de Policiamento Aéreo - CPAer. (Inciso acrescido pelo(a) Decreto 38068 de 20/03/2017)
III - regionais de nível operacional:
a) subordinados ao Comando de Policiamento Regional Metropolitano - CPRM, órgão de direção setorial operacional:
1. 1º Batalhão de Polícia Militar - 1º BPM, “Batalhão Pioneiro”;
2. 3º Batalhão de Polícia Militar - 3º BPM, “Batalhão JK”; (alterado pelo(a) Decreto 38068 de 20/03/2017)
3. 6º Batalhão de Polícia Militar - 6º BPM, “Batalhão Esplanada”; e (alterado pelo(a) Decreto 38068 de 20/03/2017)
4. 7° Batalhão de Polícia Militar - 7° BPM. (Inciso acrescido pelo(a) Decreto 38068 de 20/03/2017)
b) subordinados ao Comando de Policiamento Regional Oeste - CPRO, órgão de direção setorial operacional:
1. 2º Batalhão de Polícia Militar - 2º BPM, “Batalhão Dois de Ouro”;
2. 11º Batalhão de Polícia Militar - 11º BPM; e
3. 17º Batalhão de Polícia Militar - 17º BPM.

c) subordinados ao Comando de Policiamento Regional Leste - CPRL, órgão de direção setorial operacional:
1. 13º Batalhão de Polícia Militar - 13º BPM; e
2. 14º Batalhão de Polícia Militar - 14º BPM.
d) subordinados ao Comando de Policiamento Regional Sul - CPRS, órgão de direção setorial operacional:
1. 9º Batalhão de Polícia Militar - 9º BPM, “Sentinela do Gama”; e
2. 26º Batalhão de Polícia Militar - 26º BPM.
e) subordinados ao II Comando de Policiamento Regional Metropolitano - II CPRM:
1. 4º Batalhão de Polícia Militar - 4º BPM;
2. 5º Batalhão de Polícia Militar - 5º BPM, “Batalhão Rio Branco”;
4. 15º Batalhão de Polícia Militar - 15º BPM e
f) subordinados ao II Comando de Policiamento Regional Oeste - II CPRO:
1. 8º Batalhão de Polícia Militar - 8º BPM, “Guardião de Ceilândia”;
2. 10º Batalhão de Polícia Militar - 10º BPM; e
3. 16º Batalhão de Polícia Militar - 16º BPM.
g) subordinados ao II Comando de Policiamento Regional Leste - II CPRL:
2. 20º Batalhão de Polícia Militar - 20º BPM;
3. 21º Batalhão de Polícia Militar - 21º BPM;
4. 24° Batalhão de Polícia Militar - 24° BPM. (Inciso acrescido pelo(a) Decreto 38068 de 20/03/2017)
h) subordinados ao II Comando de Policiamento Regional Sul - II CPRS:
1. 25º Batalhão de Polícia Militar - 25º BPM;
2. 27º Batalhão de Polícia Militar - 27º BPM; e
3. 28º Batalhão de Polícia Militar - 28º BPM.
IV - especializados de nível operacional:
a) subordinados ao Comando de Missões Especiais, órgão de direção setorial operacional:
1. Batalhão de Operações Especiais - BOPE;
2. Batalhão de Policiamento com Cães - BPCães;
3. 1º Batalhão de Policiamento de Choque - 1º BPChoque; (alterado pelo(a) Decreto 38068 de 20/03/2017)
4. Batalhão de Rondas Ostensivas Táticas Motorizadas - ROTAM; (alterado pelo(a) Decreto 38068 de 20/03/2017)
8. Batalhão de Motopatrulhamento Tático - BMT; e (Inciso acrescido pelo(a) Decreto 38068 de 20/03/2017)
9. 2º Batalhão de Policiamento de Choque - 2º BPChoque. (Inciso acrescido pelo(a) Decreto 38068 de 20/03/2017)
b) subordinados ao Comando de Policiamento de Trânsito - CPTran:
1. Batalhão de Policiamento de Trânsito - BPTran, “Batalhão Coronel Azevedo”; e
2. Batalhão de Policiamento Rodoviário - BPRv.
c) subordinados ao Comando de Policiamento Escolar - CPEsc:
1. 1º Batalhão de Policiamento Escolar - 1º BPEsc;
2. 2º Batalhão de Policiamento Escolar - 2º BPEsc;
3. 3º Batalhão de Policiamento Escolar - 3º BPEsc; e
4. 4º Batalhão de Policiamento Escolar - 4º BPEsc.
d) subordinados ao Comando de Policiamento Ambiental - CPAm:
1. Batalhão de Polícia Militar Ambiental - BPMA, vindo a ser designado, historicamente, de “Batalhão Coronel Sampaio”;
2. 1º Batalhão de Policiamento Rural - 1º BPR;
3. 2º Batalhão de Policiamento Rural - 2º BPR;
4. 3º Batalhão de Policiamento Rural - 3º BPR;
5. Batalhão de Policiamento Turístico - BPTur.
e) subordinados ao Comando de Policiamento Montado - CPMon: (Inciso acrescido pelo(a) Decreto 38068 de 20/03/2017)
1. 1º Regimento de Polícia Montada - 1º RPMon, “Regimento Coronel Rabelo”; (Inciso acrescido pelo(a) Decreto 38068 de 
20/03/2017)
2. 2º Regimento de Polícia Montada - 2º RPMon, “Regimento General Egêo”. (alterado pelo(a) Decreto 38160 de 28/04/2017)
f) subordinado ao Comando de Policiamento Aéreo - CPAer: (Inciso acrescido pelo(a) Decreto 38068 de 20/03/2017)
1. 1º Batalhão de Aviação Operacional - 1º BAvOp; (Inciso acrescido pelo(a) Decreto 38068 de 20/03/2017)
2. 2º Batalhão de Aviação Operacional - 2º BAvOp. (Inciso acrescido pelo(a) Decreto 38068 de 20/03/2017)
Parágrafo único. Os órgãos de execução regionais e especializados de nível operacional, denominados, respectivamente, 
Batalhões de área, Batalhões especializados e Regimentos de Polícia Montada são subunidades dos órgãos de direção setorial 
operacional e dos órgãos de execução regionais e especializados de nível tático aos quais estejam subordinados. (Parágrafo 
alterado pelo(a) Decreto 38068 de 20/03/2017)
Art. 20-A. A Polícia Militar do Distrito Federal Possui os seguintes órgãos de execução que são subordinados ao Departamento de 
Controle e Correição: (Artigo acrescido pelo(a) Decreto 38068 de 20/03/2017)
I - 12º Batalhão de Polícia Militar - 12º BPM; (Inciso acrescido pelo(a) Decreto 38068 de 20/03/2017)
II - 19º Batalhão de Polícia Militar - 19º BPM. (Inciso acrescido pelo(a) Decreto 38068 de 20/03/2017)
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INFORMAÇÕES SOBRE DIRIGENTES E COLEGIADOS

Com relação aos dirigentes e colegiados da Polícia Militar do Distrito Federal, o DECRETO Nº 37.321, DE 06 DE MAIO DE 2016, 
destina o TÍTULO V – Da ESTRUTURA REGIMENTAL para defi nir suas competências e fi nalidades.

DECRETO Nº 37.321, DE 06 DE MAIO DE 2016
TÍTULO V
DA ESTRUTURA REGIMENTAL]

Art. 43. A organização, o funcionamento, a transformação, a extinção e a defi nição das atribuições gerais dos órgãos da Polícia 
Militar do Distrito Federal e as competências dos seus titulares, de acordo com a organização básica e os limites de efetivo 
defi nidos em lei, fi carão a cargo do Governador do Distrito Federal, mediante proposta do Comandante-Geral da Corporação, em 
relação aos órgãos de apoio e de execução.
Parágrafo único. Para o cumprimento das competências e missões atribuídas aos órgãos da Polícia Militar do Distrito Federal, 
o Comandante-Geral da instituição aprovará, por meio de Portaria, o seu Regimento Interno e baixará os atos normativos 
complementares, os quais, em conjunto, defi nirão a organização interna, o funcionamento e o detalhamento das competências 
dos órgãos ativados na sua Estrutura Regimental e disporão sobre as atribuições específi cas dos seus titulares, a distribuição do 
efetivo da Corporação no âmbito da sua estrutura e os limites territoriais de atuação dos órgãos de direção setorial operacional 
e dos órgãos de execução.
Art. 44. O Comandante-Geral da Polícia Militar do Distrito Federal aprovará o Quadro de Organização e Distribuição de Efetivo - 
QODE, respeitado o efetivo fi xado em lei, e o Plano de Articulação Operacional, que estabelecerá os limites territoriais de atuação 
dos órgãos de direção setorial operacional e dos órgãos de execução em observância às políticas e estratégias de segurança 
pública do Distrito Federal.
Art. 45. O Comandante-Geral da Polícia Militar do Distrito Federal, segundo as necessidades do Distrito Federal e a evolução da 
Corporação, poderá, mediante aprovação do Governador do Distrito Federal, criar ou extinguir órgãos de apoio e de execução.

TÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 46. O Estado-Maior, os órgãos de direção geral, os órgãos de direção setorial, os órgãos de direção setorial operacional, 
os órgãos de apoio, os órgãos de execução regionais de nível tático e os órgãos de execução especializados de nível tático 
farão a gestão integrada das estruturas administrativas e das subunidades a eles subordinadas observando a otimização e a 
centralização das atividades meio e terão as suas sedes administrativas necessariamente agrupadas, exceto nas situações em 
que a medida denote contrariedade com o interesse público.
Art. 47. O Departamento Operacional, os órgãos de direção setorial operacional e os órgãos de execução regionais de nível tático 
terão, em sua estrutura, uma Seção Operacional.
Art. 48. O espaço geográfi co atribuído à responsabilidade de um órgão de direção setorial operacional e de um órgão de execução 
regional de nível tático é denominado região.
Art. 49. O espaço geográfi co atribuído à responsabilidade de um órgão de execução regional de nível operacional é denominado 
área.
Art. 50. A gestão operacional dos órgãos de direção setorial operacional, dos órgãos de execução regionais de nível tático, dos 
órgãos de execução especializados de nível tático, dos órgãos de execução regionais de nível operacional e dos órgãos de execução 
especializados de nível operacional será orientada por resultados, terá por norte a racionalização e otimização do emprego do 
pessoal e dos recursos materiais mediante práticas de administração gerencial e levará em consideração análises tecnicamente 
orientadas por fatores relacionados à criminalidade nos níveis qualitativo e quantitativo a partir das variáveis existentes.
Art. 51. As atribuições dos órgãos de execução regionais e especializados de nível operacional serão tratadas no Regimento 
Interno da Polícia Militar do Distrito Federal, a ser aprovado pelo Comandante-Geral da Corporação, mediante Portaria.
Art. 52. A Secretaria-Geral da Corporação passa a ser denominada Secretaria de Relações Institucionais.
Art. 53. O Centro de Polícia Comunitária e Direitos Humanos da Corporação passa a ser denominado Centro de Políticas Públicas.
Art. 54. A Polícia Militar do Distrito Federal deve adequar-se ao teor deste Decreto no prazo de até 180 dias, período no qual as 
disposições do Decreto nº 31.793, de 11 de junho de 2010 terão aplicabilidade transitórias.
Art. 55. Fica revogado o Decreto nº 31.793, de 11 de junho de 2010.

Brasília, 06 de maio de 2016.
128º da República e 57º de Brasília
RODRIGO ROLLEMBERG

FOTO: SGT WANDER VIEIRA



MARCILON BACK DA SILVA - CEL QOPM
CHEFE DO ESTADO-MAIOR

DECLARAÇÃO DO CHEFE 
DO ESTADO- MAIOR

Na presente gestão o Estado-Maior da Corpora-

ção tem como meta aprimorar e delimitar sua 

atuação, voltando suas ações para o foco estra-

tégico. Diversas medidas se fazem necessárias 

para tanto, como a revisão, atualização e restru-

turação da normatização existente atualmente 

na Polícia Militar do Distrito Federal. Muitas por-

tarias necessitam de atualizações, revisão, subs-

tituição ou até revogação, por não estarem mais 

adequadas a realidade policial, assim como o 

próprio Quadro de Organização e Distribuição 

de Efetivo-QODE que carece de uma simplifica-

ção estrutural e precisa ser de fato implantado.

Outro ponto em que o Estado-Maior estará 

muito atento diz respeito ao fortalecimento 

e desenvolvimento estratégico da PMDF, que, 

na prática, se dará por meio da revisão do Pla-

no Estratégico e Planos Diretores, pela cria-

ção dos Procedimentos Operacionais Padrão 

(POPs), pela criação dos manuais TETRA, de 

Logística, de Policiamento, de Gestão de Pes-

soas e de Cerimonial dentre outros.

Pretendemos que a consolidação e análise de 

dados e resultados seja pautada na observân-

cia à criação, consolidação e monitoramento 

de indicadores de desempenho administrati-

vo e operacional, além da definição e acom-

panhamento de metas e resultados a serem 

alcançados. Além disso daremos ênfase no 

desenvolvimento e adoção da metodologia 

da gestão de risco para auxiliar a tomada de 

decisões em diferentes esferas.

Ressalte-se que serão realizados estudos e 

projeções para subsidiar o planejamento e a 

execução de ações de médio e longo prazo 

referentes à: necessidade de reposição de 

efetivo (planejamento do ingresso); capta-

ção de recursos para a execução de proje-

tos; apresentação de proposta para um Pla-

no de Carreira; planejamento de reposição 

salarial/aumento; questões previdenciárias; 

composição salarial e sua melhor forma de 

aplicação: gratificações versus subsídio; e 

possibilidade de criação de creches para fi-

lhos de policiais militares, em parceria com 

o Departamento de Saúde e Assistência ao 

Pessoal-DSAP e com o Departamento de 

Educação e Cultura-DEC.

Buscaremos, ainda, alternativas legais para 

problemáticas já existentes na corporação, 

tais como: o excesso de militares com restri-

ção médica; a melhor adequação da estrutura 

organizacional da PMDF; a revisão do Estatu-

to, subsidiando a revogação da Lei 7.289, e a 

edição de um novo estatuto, mais alinhado à 

realidade da Polícia Militar, do GDF e do País; a 

renovação do tempo de serviço em detrimen-

to da estabilidade; a agregação e seus diver-

sos vieses concernentes ao fundo constitucio-

nal; dentre outros.

Por fim, um relevante ponto a ser abordado, 

trata-se do estudo e proposição de normatiza-

ção, em parceria com o Departamento de Con-

trole e Correição-DCC e com o Departamento 

de Gestão de Pessoal-DGP, para a substituição 

ou melhor adequação das punições discipli-

nares, de forma a serem melhor aplicadas e 

mais humanizadas. Esta medida visa surtir um 

efeito mais eficaz junto ao punido, atingindo 

de fato, o caráter corretivo da sanção.
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CAPÍTULO 2
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
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 preven-

ção 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 

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 filo-

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

problemas e na qualidade profissional de seus integrantes. 

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

cução financeira, de modo a aprimorar a gestão e fortalecer o desenvolvimento dos recursos 

humanos, promovendo sua motivação, incrementando as atividades disciplinares e correcio-

nais, além de estimular o desenvolvimento técnico-científico em segurança pública. 

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

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

POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL 

PROMOVER A SEGURANÇA E O BEM-ESTAR SOCIAL 

“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”. 

“Aumentar a Confi ança da População em Relação à Polícia;

Fomentar o Respeito aos Direitos Humanos e Garantias Constitucionais;

Elevar a Sensação de Segurança da População;

 Melhorar a Qualidade dos Serviços Prestados à População.

“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.

“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.

Assegurar os Recursos Orçamentários Necessários;

Garantir a Execução Financeira dos Recursos Orçamentários 

A HONESTIDADE;

A ÉTICA PROFISSIONAL ;

 O CIENTIFICISMO;

 O RESPEITO AOS DIREITOS HUMANOS. 

Incrementar as Atividades Disciplinares e Correicionais;

Promover a Motivação dos Recursos Humanos;

Aprimorar e Fortalecer o Desenvolvimento e a Gestão dos Recursos Humanos;

Estimular o Desenvolvimento Técnico Científi co em Segurança Pública.
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preventivo, ampliar a capacidade de resposta imediata, a comuni-

cação e o marketing institucional proativo, fomentando as estraté-

gias de aproximação com a população do Distrito Federal. 

Desta forma, as grandes metas desta estratégia são a melho-

ria da qualidade dos serviços prestados, o fomento do res-

peito aos direitos humanos e constitucionais, com a eleva-

ção da sensação de segurança e o aumento da confiança 

da população em relação à PMDF.
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2.1 CENÁRIOS

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 partici-

pação de pesquisadores e profissionais 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.

2.2 EVENTOS

Os eventos foram definidos com base nas variáveis estratégicas, utilizando a técnica de “Brains-

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

2.2.1 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, fiscalização, finanças e controle, defesa adminis-

trativo-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 ingresso 

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?

2.2.2 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 significativa perda da qualidade de vida 

local por conta do comprometimento da mobilidade urbana, falta de estacionamentos e au-

mento da demanda por serviços públicos essenciais. Atualmente o DF e a RIDE somam aproxi-

madamente 4 milhões de habitantes.

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

populacional superior a 35%, no Distrito Federal e na RIDE, a ponto de que o somatório da po-

pulação dessas regiões ultrapasse os 5 milhões de habitantes?

2.2.3 Colapso da mobilidade urbana no DF

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

e da eficiência no que diz respeito ao deslocamento das pessoas dentro do perímetro urbano, 

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 eficiente.

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

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 emplacados 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 transporte público e o planejamento urba-
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no, bem como às facilidades para a aquisição de carros. Um estudo recente encomendado pela Se-

cretaria 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 

centrais 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?

2.2.4 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 finais (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 final do século passado, 

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

no, 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%?

2.2.5 Crescimento do Segmento de Segurança Privada no DF

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

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

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

cessivos aumentos na procura das mais diversas opções de equipamentos de proteção pessoal 

e patrimonial.

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 eletrificadas, 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 segurança 

privada venha a empregar mais de 250.000 pessoas no DF?

2.2.6 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 fizeram presentes nessas manifestações com propósitos no-

tadamente democráticos. Entretanto, uma minoria infiltrada 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 

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

2.2.7 Democratização das mídias através das redes sociais

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

do sentidos, movimentando opiniões, reforçando e enfraquecendo poderes, legitimando ações 
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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 significativa influência 

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, definindo prioridades e, nesse contex-

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

configuração da agenda de debates sociais.

A influência dos meios de comunicação de massa é acentuada, especialmente no caso do Brasil 

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 Desenvolvi-

mento da Sociedade da Informação (cetic.br).

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

passivos de informação a produtores ativos de conhecimento, rompendo com o monopólio 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 democratização 

das mídias através das redes sociais neutralize o monopólio imposto pelas cadeias de TV, rádio 

e imprensa escrita e falada?

2.2.8 Desenvolvimento Sustentável do Cerrado

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

cupações dos ambientalistas e da sociedade porque grande parte dos condomínios irregulares 

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 escala. 

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 subterrâ-

nea, 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 chegar 

a um equilíbrio que permita o chamado “desenvolvimento sustentável” no Distrito Federal e 

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

do Cerrado?

2.2.9 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 

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 criminalidade. 

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 policiamento ostensi-

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

defende que sejam investidos mais recursos financeiros públicos para a modernização das tec-

nologias na segurança pública como forma de dotar as organizações policiais de instrumentos 

necessários ao incremento de suas capacidades e estratégias de prevenção e combate à cri-

minalidade 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 imple-

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

norteados investimentos para maior integração, eficiência e cooperação entre os diversos ór-

gãos componentes do sistema de segurança pública?

2.2.10 Lavratura do Termo Circunstanciado de Ocorrências (TCO) pela PMDF

A demanda por serviços de Segurança Pública, prestados com base nos princípios da eficiência, 

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 rea-

lizar 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 práti-

ca, 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 eficiência, sagrados 

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.

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

no âmbito do Distrito Federal, a lavratura do Termo Circunstanciado de Ocorrências pela PMDF?

2.2.11 Redução de homicídios

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

bitantes 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, envolvendo 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 mantido 

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

leiro 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 qualificação 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.
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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?

2.2.12 Unifi cação 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 unificação 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 

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

unificando-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 eficiência das atividades de apoio administrativo, tais como as de 

formação, de gestão de recursos humanos, materiais e informacionais. Os principais especia-

listas, políticos e estudiosos entendem que tal modelo poderá proporcionar maior rapidez 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 unificação 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 criminali-

dade 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 unificá-las.

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 Ocorrências pela PMDF. Ocorre Ocorre

Redução de homicídios Ocorre Ocorre

Unificação das Organizações Policiais. Ocorre Não Ocorre1

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 unificação das polícias militar e civil?

2.3 ANÁLISE DE CENÁRIOS
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EDMAR MARTINS- CEL QOPM
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE E CORREIÇÃO

DECLARAÇÃO DO CHEFE DO 
DEPARTAMENTO DE 
CONTROLE E CORREIÇÃO

Garantir a obediência das pessoas às regras 

existentes e responsabilizar àqueles que in-

fringem seus deveres. 

O controle administrativo ou dos atos da Ad-

ministração, devido às suas inúmeras condi-

cionantes, é sistematizado de diversas formas 

para fins de estudo, de maneira que não po-

demos deixar de ressaltar que elas não são 

formas excludentes de fiscalização e revisão 

de atos e atividades, mas sim maneiras dis-

tintas de se enxergar suas particularidades. 

Nessa trilha, podemos assinalar que a ordem 

jurídica vigente adere ao agente público e a 

Administração o dever de autocontrole, no 

qual a fiscalização e revisão deve ser exercida 

pela própria autoridade que expediu o ato 

ou medida. Também o atrela a um sistema de 

controle hierárquico, exercido por autoridade 

superior, no qual o órgão ou pessoa mais ele-

vada hierarquicamente (controle hierárquico 

por subordinação) ou com atribuição para 

isso (controle hierárquico por vinculação) re-

aliza essa tarefa. 

Essa ideia é essencial no controle da ativida-

de policial, pois, indica que do policial menos 

graduado, inserido em uma estrutura organi-

zacional ou atividade, até o mais alto superior 

nessa cadeia hierárquica, quer por subordina-

ção quer por vinculação, têm o dever-poder 

de fiscalizar e rever os atos e atividades execu-

tados em nome da Instituição policial. Dessa 

obrigação institucional, auto controle e o de-

ver de controle por parte dos superiores hie-

rárquicos com relação a seus subordinados ou 

às atividades que lhe são vinculadas, ou pos-

tas a seu encargo, advém o poder disciplinar. 

A administração policial militar exerce o con-

trole por intermédio de fiscalizações, inspe-

ções, correições, auditorias e serviço de ouvi-

doria. Isso, mais especificamente, em atenção 

aos princípios da legalidade, do devido pro-

cesso legal, da razoabilidade e da moralidade 

pública, vez que tais instrumentos se destinam 

a produzir dados e informações, organizados 

e formalizados, sobre os atos praticados e ser-

viços realizados. Naturalmente resulta desse 

controle a realização da correição disciplinar, 

que consiste na apuração de possíveis irregula-

ridades e à aplicação das devidas penalidades.

Sabidamente a Administração Pública se or-

ganiza de diversas maneiras para exercer es-

sas atividades. Na PMDF, o Departamento de 

Controle e Correição (DCC) exerce o controle 

interno na Corporação e se organiza tendo 

como parâmetro o contexto anteriormente 

apresentado. Trata-se de um órgão de Direção 

Geral que se difere dos demais departamen-

tos da Instituição em razão de exercer suas 

competências de forma independente, conso-

ante o mandamento legal expresso no artigo 

52 do Decreto Federal nº 7.165/2010:

Art.  52. Ao Departamento de Controle e Correi-

ção compete, de forma independente:

I - exercer a coordenação geral, a orientação 

normativa e a execução das atividades ineren-

tes aos sistemas de controle interno, correição, 

polícia judiciária militar, ouvidoria, ética policial 

militar e transparência da Corporação; e

II - realizar auditoria e fiscalização nos sistemas 

contábil, financeiro, orçamentário e patrimonial, 

atuando prioritariamente de forma preventiva, 

com foco no desempenho da gestão. (grifei)

O Departamento de Controle e Correição da 

PMDF se estrutura organicamente por áreas 

temáticas de atuação, Corregedoria, Auditoria 

e Ouvidoria, conforme previsão legal no Decre-

to local n.º 38.072/2017. Esses órgãos exercem 

suas competências com autonomia adminis-

trativa. No exercício das atividades de correi-

ção, o DCC, por intermédio da Corregedoria, 

desenvolve as atividades cujas competências 

se referem à coordenação normativa e executi-

va dos assuntos de caráter ético e disciplinar, à 

investigação criminal, às ações de inteligência, 

de policiamento judiciário e penitenciário, bem 

como as atividades administrativas inerentes a 

todas as Unidades da Corporação.

Em complemento, as atividades de contro-

le, descritas pelas ações de fiscalização dos 

sistemas contábil, financeiro, orçamentário e 

patrimonial da Corporação são exercidas pela 

Auditoria da Polícia Militar, órgão de apoio ao 

DCC. De igual forma, a Ouvidoria tem a atri-

buição de exercer o papel de apoio nas ativi-

dades de controle da transparência das infor-

mações na Corporação.
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A PMDF, que tem como missão promover a segurança e o bem-estar social por meio da preven-

ção e repressão imediata da criminalidade e da violência, baseando-se nos direitos humanos e 

na participação comunitária, pretende chegar ao ano de 2022 sendo reconhecida como institui-

ção policial moderna e de referência nacional na prevenção e na repressão imediata da crimina-

idade e da violência, pautada na defesa e respeito aos direitos humanos, na filosofia de polícia 

comunitária e de proximidade, na análise criminal, no policiamento orientado a problemas e na 

qualidade profissional de seus integrantes. 

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

cução financeira, de modo a aprimorar a gestão e fortalecer o desenvolvimento dos recursos 

humanos, promovendo sua motivação, incrementando as atividades disciplinares e correcio-

nais, além de estimular o desenvolvimento técnico-científico em segurança pública. 

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

bilite garantir as informações necessárias à tomada de decisão, para otimizar o policiamento os-

tensivo e preventivo, ampliar a capacidade de resposta imediata, a comunicação e o marketing 

nstitucional 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 pres-

tados, o fomento do respeito aos direitos humanos e constitucionais, com a elevação da sensa-

ção de segurança e o aumento da confiança da população em relação à PMDF.

2.4 DO CONTROLE INTERNO

O presente relatório tem por finalidade apresentar as especificidades, atribuições, informações 

relevante e resultados obtidos por intermédio das atividades inerentes ao Departamento de 

Controle e Correição da Polícia Militar do Distrito Federal – DCC/PMDF.

Traz-se à lume, portanto, os termos do Decreto Federal n.º 7.165/2010, o qual descreve legal-

mente que “a organização básica da Polícia Militar do Distrito Federal compreende o Comando-

-Geral e os órgãos de direção geral e de direção setorial da Corporação”. Neste sentido, o De-

partamento de Controle e Correição (DCC) enquadra-se como órgão de direção geral, segundo 

disposição do inciso IV do art. 2º do referido decreto normativo.

O Departamento de Controle e Correição, por sua vez, é um órgão de Direção Geral que se dife-

re dos demais departamentos da Corporação em razão de exercer suas competências de forma 

independente, consoante o mandamento legal expresso no artigo 52 daquele diploma legal. 

conforme adiante se vê:

Art. 52.  Ao Departamento de Controle e Correição compete, de forma independente:

I - exercer a coordenação geral, a orientação normativa e a execução das atividades 

inerentes aos sistemas de controle interno, correição, polícia judiciária militar, ouvidoria, 

ética policial militar e transparência da Corporação; e

II - realizar auditoria e fi scalização nos sistemas contábil, fi nanceiro, orçamentário e 

patrimonial, atuando prioritariamente de forma preventiva, com foco no desempenho da 

gestão.  (grifei)

A partir de então, tem-se a estrutura do departamento prevista de acordo com áreas 

temáticas de atuação atribuição, sendo estas divididas entre atividades de Corregedoria, 

Auditoria e Ouvidoria, conforme previsão legal no Decreto n.º 38.072/2017, atuando os 

órgãos de apoio ao DCC – Auditoria e Ouvidoria, com autonomia administrativa.

Ao longo dos últimos 02 (dois) anos, a gestão do departamento buscou otimizar as rotinas ad-

ministrativas no âmbito das diversas divisões, bem como alcançar maior eficácia na utilização 

dos meios e processos a disposição do DCC. Também houve foco no combate à corrupção, es-

pecialmente em processos licitatórios, e a associação criminosa ligada a atuação operacional de 

determinados grupos. 

Noutro ponto, para a gestão dos processos e procedimentos administrativos, foi implementado 

o Sistema de Justiça e Disciplina – SisJuD, que tem o escopo de treinar, capacitar e manter liga-

ção constante com o Comandantes da PMDF, para que o poder disciplinar dessas autoridades 

seja exercido com o devido apoio técnico.

No controle dos diversos processos, foi fundamental implementar o Sistema de Gestão Cor-

recional – SGC, a partir de maio/2017. Essa ferramenta eletrônica foi e está sendo desenvol-

vida para gerenciar todos os procedimentos e processos de investigação da PMDF. Ao longo 

dos anos ela será capaz conter digitalmente todos os atos dos procedimentos investigativos 

internos da PMDF. Isso representará mais eficácia e economia nos atos investigativos e pro-

porcionará controle em tempo real, tanto para o DCC como para os Comandantes de Unidade 

Policial Militar.

Evidentemente que a simples estruturação do sistema de controle interno na PMDF nos mol-

des indicados pelo descrito acima e o continuo aperfeiçoamento das práticas internas não são 

suficientes para suplantar todos os desafios. Mas, esta declaração é uma forma de demonstrar 

não só os esforços nesse sentido, mas também na busca de conformidade dos padrões de ges-

tão, especialmente com relação à tecnicidade, legalidade, devido processo, eficiência, eficácia e 

economicidade, descritos no Plano Gestor da Corporação.   
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2.4.1 DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE E CORREIÇÃO

No exercício das atividades de correição, o DCC, por intermédio da Corregedoria, desenvolve as 

atividades cujas competências se referem à coordenação normativa e executiva dos assuntos 

de caráter ético e disciplinar, à investigação criminal, às ações de inteligência, de policiamento 

judiciário e penitenciário, bem como as atividades administrativas inerentes a todas as Unida-

des da Corporação.

Em complemento, as atividades de controle, descritas pelas ações de fiscalização dos sistemas 

contábil, financeiro, orçamentário e patrimonial da Corporação são exercidas pela Auditoria da 

Polícia Militar, órgão de apoio ao DCC. De igual forma, a Ouvidoria tem a atribuição de exercer 

o papel de apoio nas atividades de controle da transparência das informações na Corporação.

As atividades administrativas no âmbito do DCC são exercidas pela Divisão de Policiamento 

– DivPol/DCC, a quem compete a sua gestão de pessoal, logística e documental, seja esta por 

meio físico ou digital. Ao chefe da DivPol também compete coordenar as atividades do 12º BPM 

(Batalhão de Policiamento Judiciário) e do 19º BPM (Batalhão de Policiamento Penitenciário), 

incluindo, portanto, a gestão logística e de pessoal de ambas as Unidades, além daquele refe-

rente à Ouvidoria.

No que tange aos procedimentos de cunho administrativos e éticos disciplinar, a Divisão de 

Correição – DivCor/DCC é a responsável pela instauração, controle e correição de Sindicâncias 

(Sind), Memorandos Acusatórios (Mem. Ac.), Procedimentos de Investigação Preliminar (PIP), 

Procedimentos Administrativos de Licenciamento (PAL), Conselho de Disciplina (CD) e Conse-

lhos de Justificação (CJ), divididos por atribuição segundo a especificidade de suas Seções

A Divisão de Polícia Judiciária Militar – DPJM/DCC é a responsável pela registro e triagem de 

ocorrências envolvendo policiais militares e investigações criminais de ordem penal militar: 

instauração, controle, investigações propriamente ditas e correição dos Inquéritos Policiais Mi-

litares (IPM).

De modo complementar, a Divisão de Investigação Criminal – DIC/DCC tem por atribuição os 

assuntos de inteligência policial militar relacionada ao público interno, além de apoiar a busca 

e coleta de informações, dando suporte inicial às investigações disciplinares e criminais deter-

minadas pelo Corregedor-Geral.

A DIC/DCC comporta, ainda, o Núcleo de Perícias Policial Militar – NuCrim/DIC e a Seção de 

Tecnologia da Informação e Computação – STIC/DIC. Esta última, responsável pela criação, con-

trole, manutenção e suporte técnico aos usuários de dados e sistemas de informática imple-

mentados no DCC.

2.4.2 DOS REGISTROS E PROCESSOS

Seguindo a natureza de suas competências, o Departamento de Controle e Correição, por in-

termédio de suas Divisões e suas Unidades de Apoio, controla e executa, como já detalhado 

anteriormente, uma extensa gama de processos administrativos, éticos e investigativos.

De início, destaca-se o trâmite de documentação referente às convocações judiciais e para ins-

trução de investigação de polícia judiciária civil, que foram coordenadas pela Corregedoria. 

Nessa atividade, no ano de 2018 houve o desencadeamento de 15.401 (quinze mil quatrocen-

tos e um) apresentações de Policiais Militares aos órgãos do Poder Judiciário e da Polícia Civil 

do Distrito Federal para atuarem em audiências e oitivas diversas, como vítimas, testemunhas 

e investigados.

A este respeito, insta frisar que tais apresentações têm como referência ocorrências policiais e 

processos relativos a fatos, procedimentos e processos de diversos anos. Há também alguns 

casos em que o policial militar estava de folga ou na inatividade. 
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 2.4.3 DAS COMISSÕES

Com a finalidade de otimizar os trabalhos dos correcionais, o Corregedor-Geral nomeou, no 

exercício de sua função normativa, várias comissões com o propósito de analisar, diagnosticar 

e propor alterações normativas necessárias ao aprimoramento do exercício das atribuições do 

departamento.

Vinculadas a uma comissão central, diversas subcomissões foram designadas segundo áreas 

temáticas:

1. Assunto:

Data:

Situação:

Processo:

Controle e acompanhamento de subcomissões do DCC

23/11/2017

Em andamento - Aguardando conclusão da subcomissão de estudos referentes às de-

mandas procedentes do Núcleo de Audiência de Custódia – NAC/TJDFT.  Prorrogação - 

Portaria DCC, de 05/12/2018

SEI 00054.00025748/2017-82

5. Assunto:

Data:

Situação:

Processo

Subcomissão de análise e atualização do Regimento Interno do DCC

03/08/2018

Em andamento -  Na ATJ/DCC para análise e parecer

SEI n.º 00054.00046083/2018-21

2. Assunto:

Data:

Situação:

Processo:

Elaboração de Proposta de Instrução Normativa para aplicação do Termo de Compromisso 

Ético-Disciplinar no âmbito da PMDF – TCED

23/11/2017

Suspensa. Proposta de Portaria elaborada – aguardando decisão do Cmt Geral.

SEI n.º 00054.003164/2017

4. Assunto:

Data:

Situação:

Processo:

Subcomissão de análise e elaboração de proposta de Regulamento Interno do DCC

30/01/2018

Trâmite no EM/PMDF para análise.

SEI n.º 00054.00014383/2018-41

3. Assunto:

Data:

Situação:

Processo:

Subcomissão para tratar da Transparência na Corporação, observando-se a aplica-

ção da Lei de Acesso à Informação (Lei federal nº 12.527/2011).

08/12/2017

Andamento – Na ATJ/DCC para análise e parecer.

SEI n.º 00054.003368/2017

6. Assunto:

Data:

Situação:

Processo:

Subcomissão de análise, estudo e elaboração de proposta de Portaria que altera o 

rito processo do Processo Administrativo de Licenciamento (PAL), Conselho de Disci-

plina (CD) e Conselho de Justificação (CJ)

23/11/2017

Concluído. Portaria PMDF n.º 1.073, de 28/08/2018, BCG n.º 166, 03/09/2018.

SEI n.º 00054.003283/2018

Procedimento 2016 2017 2018

Ocorrência Policial 1.233 1.253 1.189

Convocações Diversas 15.346 14.409 14.681

Proc. de Invest. 

Preliminar
705 950 628

Memorando 

acusatório
1.906 2.853 1.890

Sindicância 747 500 541

PAL 1 2 4

Conselho de Disciplina 28 22 47

Conselho de 

Justificação
0 3 2

Inquérito Policial 

Militar
483 713 745

Auto de Prisão em 

Flagrante
7 8 10

Inquérito Técnico 247 224 213

TCE 2 108 21

Comissões 2 14 1

Visitas Técnicas 0 2 4

Demandas Ouvidoria 2.208 2.087 1.504

Total 24.931 25.165 23.498

Num segundo aspecto, convém destacar que o DCC, por intermédio do efetivo que desenvolve 

o Policiamento Disciplinar, também realiza Operações de Fiscalização de Trânsito, oportunidade 

em que foram emitidos 2.568 (dois mil quinhentos e sessenta e oito) Autos de Infração de Infra-

ção de trânsito nas diversas cidades do DF.

Importante apontar também que, dentre as atividades do Departamento, há um imenso volume 

de processos administrativos a serem geridos. Esses processos são controlados e, em vários casos, 

executados pelo efetivo lotado no DCC. O controle é manejado no sistema eletrônico SGC:

Quantidade de procedimentos instaurados nos anos de 2016, 2017 e 2018
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9. Assunto:

Data:

Situação:

Processo:

Subcomissão destinada à normatização de Visitas Técnicas no âmbito da Corporação

20/10/2017

Andamento – Implementada por meio de circular do Comandante-Geral e regulamenta-

ção do DCC - Instrução Normativa n.º 11/2017 - DCC

SEI n.º 00054.003296/2017

11. 

Assunto:

Data:

Situação:

Processo:

Subcomissão destinada a estudo e análise da Portaria PMDF n.º 603/2008 que trata 

sobre o Inquérito Técnico

20/06/2018

Andamento – No EM/PMDF para análise e parecer

SEI n.º 00054.002549/2017

10. 

Assunto:

Data:

Situação:

Processo:

Subcomissão de estudo, análise e elaboração de proposta de Instrução Normativa 

que regula o Sistema de Justiça e Disciplina (SIJUD)

19/04/2018

Andamento – No EM/PMDF para análise e parecer (Proposta de Portaria)

Edita a Instrução Normativa n.º 7/2017 - DCC

SEI n.º 00054.000412/2017

12. 

Assunto:

Data:

Situação:

Processo:

Comissão que trata da normatização e apresentação de demandas acerca da 

implantação e tramitação dos processos disciplinares no Sistema Eletrônico de 

Informação – SEI-GDF.

02/08/2018

Andamento – Na ATJ/DCC para análise e parecer

SEI n.º 00054.00045570/2018-77

13. 

Assunto:

Data:

Situação:

Processo:

Trata-se de subcomissão instaurada para tratar da aplicação da legislação penal no 

âmbito da PMDF, em decorrência da recente alteração ao Código Penal Militar (CPM) 

trazida pela nova redação do artigo 9º, inciso II, da Lei nº 13.491/2017

21/12/2017

Finalizada – Apresentação de palestra de nivelamento em diversas OPMs

SEI n.º 00054.00045570/2018-77

14. Assunto:

Data:

Situação:

Processo:

Trata-se de subcomissão destinada à alteração da Portaria PMDF nº 784, que insti-

tuiu o Procedimento de Investigação Preliminar (PIP) na PMDF.

17/08/2018

Em andamento – Aprovada pelo CmtGeral - aguardando publicação

SEI n.º 00054.00049878/2018-91

15. Assunto:

Data:

Situação:

Processo:

Trata-se de subcomissão destinada à atualização da legislação interna concernente 

à violência doméstica e familiar contra mulher.

25/10/2017

Em andamento – Elaborada a IN n.º 15/2018, BCG n.º 082, 05/05/2018.

Proposta de Portaria na ATJ/GCG para análise e parecer

SEI n.º 00054.003231/2017

16. Assunto:

Data:

Situação:

Processo:

Trata-se de subcomissão instaurada com a finalidade de promover análises, de-

bates e definições sobre reestruturação orgânica, procedimentos (Sind, Mem. Ac), 

atribuições, atualizações de atos normativos, dentre outras.

22/03/2018

Em andamento –com a Comissão

SEI n.º 00054.00022595/2018-01

2.4.5 DAS DIRETRIZES PARA 2019

Para os próximos anos, considerando os avanços já alcançados neste último biênio, apresen-

tam-se como diretrizes:

• a conclusão com aprovação das propostas de portarias de interesse deste departamento 

correcional e que se encontram com trâmite no Estado-Maior da Corporação e no Comando 

Geral; 

• a aquisição do sistema de monitoramento e interceptação telefônica e telemática;

• a aquisição de materiais e equipamentos para a realização de perícias criminais diversas, 

bem como a consequente ampliação da atuação do Núcleo de Criminalística – NuCrim/DIC;

• o aperfeiçoamento do Sistema de Gestão Correcional – SGC, com formatação de 

parâmetros completos para os diversos procedimentos, bem como parametrização para 

emissão de relatórios automáticos e por demanda;

• melhorar a especialização técnica do efetivo do departamento, segundo a área temática 

de atuação;

• fi nalização das obras de reforma do prédio sede do DCC e das instalações da DIC, com os 

respectivos dimensionamentos das subestações de energia, adequando-se às necessidades 

elétrico estruturais;

7. Assunto:

Data:

Situação:

Processo:

Subcomissão para estudo e proposta de Instrução Normativa para regular a atuação 

dos servidores civis ocupantes de cargos públicos no âmbito do DCC

19/11/2017

Andamento.  – Na ATJ/DCC para análise e parecer.

SEI n.º 00054.003164/2017

8. Assunto:

Data:

Situação:

Processo:

Subcomissão reestruturação e modernização da legislação sobre o Policiamento Dis-

ciplinar – PD/DCC

23/11/2017

Suspensa.   – Na ATJ/DCC para análise e parecer.

SEI n.º 00054.003296/2017
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• isenção do efetivo do DCC para atuação no policiamento ostensivo, com a respectiva 

retomada da autonomia operacional.

Tais considerações, determinam o incremento na autonomia do DCC, bem como no fortaleci-

mento desta unidade correcional frente aos desafios enfrentados.

2.5 RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA 

EXERCÍCIO-2018

Assunto: Atividades desenvolvidas pela Auditoria/PMDF

Objetivo: O presente relatório tem por finalidade apresentar informações relativas às atividades 

desenvolvidas por esta Auditoria concernente ao exercício de 2018 (01/01/2018 a 31/12/2018), 

discriminados por seção.

Desenvolvimento: 

SADM – Seção Administrativa

Atividades Quantidade

Ofícios expedidos 148

Memorandos 19

Minutas para publicação em BCG 20

Minutas para publicação em BRCG -

Partes 04

Portarias 03

Relatórios 14

Circulares 08

Requerimentos Diversos 78

Requisição de Material 08

Teste de Aptidão Física 09

Termo de Movimentação de Bens Patrimoniais 14

Dispensa Núpcias 01

Dispensa Luto -

LTSP 21

Dispensa Médica 07

Restrição Médica 06

Dispensa Paternidade -

Inventário Patrimonial 05

Elogios -

• STCE – Seção de Tomada de Contas Especial

• SsADE – Subseção de Análise de Danos ao Erário;

• SsDCF – Subseção de Diligência e Controle Financeiro;

• SsICIT – Subseção de Instrução e Controle de Inquérito Técnico.

Atividades SsADE SsDCF SsICIT STCE
Total por 

documento

Ofícios Expedidos 731 162 588 251 1732

Ofícios Recebidos 471 246 759 59 1535

Carta de Convocação 35 - - - 35

Memorando - - - 02 2

Nota Técnica 48 - 30 - 78

Informação - - - - 0

Pronunciamento - - - 88 88

Demonstrativo - 224 - 76 300

P.A autuados pela Auditoria 205 - 10 - 215

TecSOP/Atualização 356 - - - 356

Implantação - - - - 0

Nota de Correição - - 215 - 215

Inquéritos Técnicos - - 229 - 229

Despacho Correcional - - - - 0



RELATÓRIO DE GESTÃO 2018 CAPÍTULO 2 - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 27

Portarias - - - 24 24

TCE - - - 25 25

I.T Arquivados - - 160 - 160

Termo de Recusa 46 - 36 - 82

TCR 57 - - 04 61

Inscrição / Baixa SIGGO - 448 - - 448

I. T. numerados da PMDF - - 229 - 229

Registro SIGGO - 224 - - 224

Planilhas Financeiras - 246 - - 246

Fichas Financeiras - 396 - - 396

Processos analisados 980 396 389 96 1861

Medidas administrativas para apuração de responsabilidade por danos ao erário, em decorrên-

cia dos trabalhos executados pela STCE e suas subseções foi possível ressarcir ao erário, no ano 

de 2018, uma totalidade de rendimentos considerável, a título de INDENIZAÇÃO DE TRANSPOR-

TES/GDF, sob a rubrica 82858 e a título de INDENIZAÇÃO AO ERARIO (Lei 8.112 art. 46), sob a 

Rubrica 00804, conforme gráfico a baixo:

Assunto Origem Objetivo Conclusão

Prestação de Contas Anual 

- PCA exercício 2017.

CGDF;

SEF,

Prestação de Contas Anual 

do Governador referente ao 

exercício de 2017; Relatório 

de Atividades da PMDF; Re-

latório do Fundo de Saúde 

da PMDF e Relatório do 

Fundo de Modernização, 

Manutenção e Reequipa-

mento PMDF.

Relatório encaminhado 

à Suplan. Demanda 

concluída.

Protocolo de Atendimento 

n.º 29475/OVS, 15DEZ2017. 

Ofício SEI GDF n.º 4019843; 

denúncia SVG.

Ouvidoria;

8º BPM

Verificação da denúncia de 

irregularidades e preterição 

na captação do Serviço Vo-

luntário Gratificado do 8º 

BPM.

Realizada a auditoria 

verificativa, relatório en-

caminhado à SsADE, para 

análise de dano ao erário.

Protocolo de Atendimento 

n.º 29475/OVS, 15DEZ2017. 

Ofício SEI GDF n.º 4019843; 

denúncia SVG.

II CPRL

Verificação da denúncia de 

irregularidades e preteri-

ção na captação do Serviço 

Voluntário Gratificado do II 

CPRL.

Realizada a auditoria 

verificativa, parecer com os 

apontamentos encaminha-

do ao DCC.

Protocolo de Atendimento 

n.º 29534/OVS, Ofício SEI 

n.º 4587371, denúncia SVG.

CPAM

Verificação na denúncia de 

irregularidades e preteri-

ção na captação do Serviço 

Voluntário Gratificado do 

BPMA.

Realizada a auditoria 

verificativa; Apontamentos 

justificados pela UPM.

Auditoria preventiva 

PPMMs Custodiados.
DPM

Auditoria Preventiva de 

possíveis irregularidades 

no pagamento da etapa 

alimentação aos policiais 

em situação de custodiado.

Não foram identificadas 

irregularidades nos 

pagamentos.

Ofício n.º 0161/Sad - APMB, 

datado de 23FEV2017; 

Ofício n.º 0652/Sad - APMB, 

datado de 21JUL2017; BI 

n.º 147 de 04AGO2017 

APMB.

APMB

Auditoria referente ao gozo 

de férias dos Cadetes, du-

rante o período de curso de 

formação.

Em tramitação.

Ofício SEI 4984565, datado 

de 02FEV2018.

NUCAE

SSP

Lista contendo todas as 

empresas credenciadas 

junto ao NUCAE.

Atualização das empresas 

que comercializam unifor-

mes da PMDF.

Auditoria:

• SAPP – Seção de Auditoria de Patrimônio e Pessoal;

• SAF – Seção de Auditoria Financeira. 

a) Demonstrativo das demandas atendidas e auditorias realizadas no referido período:
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Por determinação do Sr. 

Auditor no dia 06/02/2018 

verificar o Regime de 

escalas do CPTran.

CPTran
Auditoria referente ao regi-

me de escalas.

Auditoria concluída, relató-

rio encaminhado à UPM.

Por determinação do Sr. 

Auditor no dia 06/02/2018 

verificar Regime de escalas 

do CPEsc.

CPEsc
Auditoria referente ao regi-

me de escalas.

Auditoria concluída, relató-

rio encaminhado à UPM.

Por determinação do Sr. 

Auditor no dia 06/02/2018 

verificar a situação das cau-

telas de motos do CPTran.

CPTran
Auditoria referente às cau-

telas das motos.

Auditoria concluída, relató-

rio encaminhado à UPM.

Por determinação do Sr. 

Auditor no dia 06/02/2018 

verificar a situação das cau-

telas de motos do BMT.

BMT
Auditoria referente às cau-

telas das motos.

Auditoria concluída, relató-

rio encaminhado à UPM.

Parecer 03/2018 - SAF; SEI 

n.º 5121826.
Auditoria

Parecer referente as de-

mandas rotineiras de audi-

torias do Serviço Voluntário 

Gratificado SVG.

Documentação 

encaminhada ao 

Subcomandante-Geral.

Relatório de Gestão. TCU
Relatório de Gestão, exercí-

cio de 2017.

Relatório de Gestão entre-

gue ao Tribunal de Contas 

da União.

Proposta para mudança 

da Portaria PMDF n.º 

1024/2016.

Auditoria

Proposta para alteração do 

Presidente da Comissão de 

Prestação de Contas.

Em tramitação.

Secretaria de Estado e 

Fazenda do GDF, Tomada 

de Contas dos Ordenado-

res de Despesas. Ofício SEI 

n.º 4665135.

SEF
Tomada de Contas dos Or-

denadores de Despesas.

Declaração do Coman-

dante-Geral, datado de 

09FEV2018, informando 

que a inexistência de 

Nepotismo.

Processo SEI n.º 

0054-00023014/2017-69
DLF

Uso da rede rádio da PMDF 

pelos rádios da Secretaria 

de Segurança Pública do 

DF.

Em tramitação.

Férias PPMMs em ativida-

des de risco radiológico, 

operador de Raio X.

DSAP

Auditoria verificativa refe-

rente as férias de PPMMs 

em atividades de risco 

radiológico, operador de 

Raio X.

Não foram identificadas 

irregularidades.

Ofício n.º 11/2018 - ATJ/GAB/

DLF, datado de 06FEV2018; 

Ofício n.º 06/2017 -Gestor 

da Ata n.º 10/2016-

PMDF; Portaria n.º 254 de 

29NOV2016 - DLF; Ofício n.º 

05/2017 - Gestor da Ata n.º 

10/2016-PMDF; Ofício n.º 

1061/2017 - DLF/GAB.

DLF

Verificação de possível ir-

regularidade na aquisição 

de coletes balísticos com 

a inscrição “Policia Militar”, 

tendo em vista que o atual 

Decreto n.º 34.128/2013 

que regula os uniformes 

da PMDF, não prevê tal 

inscrição.

Documentação encami-

nhada para a manifestação 

do Estado-Maior.

Parte n.º 043/2018, de 

15FEV2018, do MAJ QOPM 

Edson Gondim Silvestre, 

utilização indevida de 

uniforme.

DCC

Verificação sobre a infor-

mação de agente do metrô, 

utilizando indevidamente o 

uniforme da PMDF.

DCC informa acerca 

do arquivamento do 

procedimento.

Processo Administrativo n.º 

054.003.217/2017
DCC

Subcomissão para a norma-

tização de Visitas Técnicas 

no âmbito da Corporação.

Normatização apresentado 

ao DCC. Encaminhada ao 

Subcomandante-Geral.

E-mail referente a incon-

sistências nos registros 

contábeis apresentados no 

Sistema SIAFI, apontados 

pela SPOA/SEF.

SEF

Verificação das inconsistên-

cias nos registros contábeis 

apresentados no Sistema 

SIAFI, Fundo Constitucional 

do Distrito Federal.

Demandas repassadas 

aos Departamentos 

responsáveis.

Ofício SEI n.º 20, 9657364. DCC

Possível utilização irregular, 

por parte dela, dos sistemas 

de saúde da Corporação.

Demanda concluída. 

Visita Técnica em conjunto 

com membros do MPDFT.
PMDF

Visita técnica no CPMON, 

CPRS e 19º BPM, efetuada 

pelo Ministério Público do 

DF e DCC.

Demandas concluídas.

Parecer SEI n.º 5121826 Auditoria

Problemas recorrentes no 

Sistema do Serviço Volun-

tário Gratificado – SVG.

Demanda concluída.

Visita Técnica 08JUN2018. CPRS II

Visita técnica realizada no II 

Comando de Policiamento 

Regional Sul. 

Demanda concluída.

Avaliação da segurança e 

vulnerabilidade das instala-

ções da Auditoria.

Auditoria

Diagnóstico das instalações 

da Auditoria da PMDF, se-

gurança e vulnerabilidade 

do prédio.

Relatório encaminhado 

ao DCC.

Relatório informativo 

(demandas registradas 

pela Ouvidoria/PMDF, 

reclamações DSAP), SEI n.º 

054-00031453/2018-26.

DSAP

Auditoria verificativa na 

marcação de consultas no 

Centro Médico da PMDF.

Auditoria concluída. Rela-

tório encaminhado ao DCC.

Parte 04/2017, 17MAR2017. DSAP

Possível utilização de forma 

indevida dos serviços de 

saúde disponibilizados pela 

Corporação. 

Demanda concluída.

Relatório de Auditoria 

no Fundo Constitucional 

do Distrito Federal, TC 

019.364/2017-2, Acórdão 

2151/2017 – TC.

TCU

Reunião convocada pelo 

Tribunal de Contas da 

União, no dia 21JUN2018, 

que discorreu sobre a efe-

tividade e sustentabilidade 

do Fundo Constitucional 

do Distrito Federal.

Concluído
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Ofício de Requisição 

701/iGG2018-TCU/

SecexAdministração, de 

19/6/2018 Processo TC 

015.268/2018-7.

TCU

Preenchimento de ques-

tionário referente a índices 

de governança e gestão da 

Corporação.

Demanda concluída.

Inquérito Policial Militar n.º 

2015.01.1.114784-0.
DCC

Ofício n.º 78/18 - IPM, data-

do de 10JUL2018, solicita a 

emissão de laudo contábil.

Demanda concluída.

Utilização de espaço per-

tencente a Corporação.
DLF

Termo de Cessão de Uso 

Onerosa a Título Precário 

entre a empresa Telefônica 

Brasil S/A (vivo) e a PMDF.

Demanda concluída.

Ofício n.º 4848/2018-GP. TCDF

Teor da Decisão n.º 

2212/2018, Sessão Ordiná-

ria n.º 5037, realizada em 

10/05/2018; Processo n.º 

22870/2015.

Demanda concluída.

Parecer SEI-GDF n.º 

05/2018 - PMDF/DCC/

AUDITORIA/SAF.

DCC

Restituição ao erário de 

valores referentes aos 

serviços voluntário grati-

ficado - SVG efetivamente 

prestados.

Demanda concluída.

Ofício n.º 28/2018-SEOPS/

DOP-PMDF.
DCC

Solicitação de escla-

recimentos jurídicos e 

administrativos.

Encaminha documentação 

para fins de análise da ATJ 

do GCG.

SVG – CMAN. CMan

Procedimento administrati-

vo instaurado pelo Depar-

tamento Operacional.

Demanda concluída

Demandas atinentes à Uni-

formes da Corporação.
PMDF

Emissão de Declarações de 

não semelhança com uni-

formes da PMDF.

Demandas concluídas

Demandas atinentes à Uni-

formes da Corporação.
PMDF

Emissão de Certificados de 

autorização para venda de 

uniformes.

Demandas concluídas.

Procedimentos de Reco-

nhecimento de Dívidas.
DSAP

Análise do Check List da 

Despesa de Exercício An-

terior em Procedimentos 

de Reconhecimento de 

Dívidas.

Demandas concluídas.

Instrução na APMB. APMB

Instrução no curso de Ofi-

ciais, sobre as atividades da 

Auditoria/PMDF.

Demanda concluída.

Prestação de Contas Anual 

2018.
PMDF

Elaboração do relatório 

referente ao exercício de 

2018, 1ª fase entregue em 

novembro de 2018. 2ª fase 

a ser encaminhada até ja-

neiro de 2019.

Em tramitação.

FOTO: SGT MARCOS LOPES
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No ano de 2018 a SAF/SAPP acompanhou os trabalhos realizados pelos órgãos de controle in-

terno e externos para o atendimento das demandas apresentadas aos processos de auditoria e 

de controle no âmbito da Corporação.

Atividades Quantidade

Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAAAInt), 2017 e 2018 02

Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAAAInt), exercício 2019 01

Relatório de Gestão da PMDF 01

Prestação de Contas: Relatório de Atividades, 1ª Fase 01

Ofícios expedidos - SAPP/SAF 220

Processos SEI com tramitação na SAF/SAPP 424

Atividades de Auditoria (Procedimentos/Diligências) 53

Procedimento de Reconhecimento de Dívidas 10

Declaração de não semelhança com uniformes da PMDF 08

Certificado de autorização para venda de uniformes 13

Demanda dos órgãos externos Quantidade

Tribunal de Contas do Distrito Federal 09

Tribunal de Contas da União 07

CGU e Sistema MONITOR 17

Controladoria Geral do Distrito Federal e SAEWEB 13

Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal 02

Ministério Público do Distrito Federal e Territórios 01

Cronograma de ações Conclusão

Visita à Controladoria-Geral do Distrito Federal. Visita realizada no dia 

24/10/2018.

Visita à unidade de controle interno do Corpo de Bombeiros Militar do Dis-

trito Federal.

Visita realizada no dia 

25/10/2018.

Visita à unidade de controle interno do Exército Brasileiro. Visita realizada no dia 

13/12/2018.

Comissão Técnica de Trabalho – Portaria n.º 001 de 10 de outubro de 2018.

Tendo em vista a necessidade de otimizar, sob o prisma do princípio constitucional da efici-

ência, descrito no artigo 37 da Constituição Federal, as atividades de controle interno desen-

volvidas no âmbito da Auditoria da PMDF, foi instituída 01 (uma) comissão técnica de trabalho 

destinada a avaliar o atual organograma da OPM e as atividades ora desenvolvidas, realizando 

estudo comparado e/ou dirigido no sentido de apresentar propostas de organização, métodos 

e procedimentos voltados ao aprimoramento e à gestão de qualidade da missão precípua de 

órgão de auditoria e controle interno da corporação.

Objetivando avaliar o vigente modelo adotado no âmbito da Auditoria da Polícia Militar do 

Distrito Federal, elaborar soluções que possam acrescentar maior efetividade e eficiência ao 

controle interno e destacar as boas práticas na atividade, foram feitas visitas às unidades de 

controle interno de outros Órgãos:

b) Documentação produzida e atendimento de demandas apresentadas pela SAF e SAPP no período de 01 de janei-

ro de 2018 à 31 de dezembro de 2018:

Propositura de mudança da sede Auditoria da PMDF.

Estudo e proposta de mudança das instalações da sede da Auditoria/PMDF, situada atualmente 

no prédio do Departamento de Controle e Correição, para o Setor Policial Sul, de forma a garan-

tir certa independência da OPM, institucionalizando assim o controle interno da Corporação, 

aos moldes exigidos pelos órgãos de controle externo.

Nos termos do Processo SEI nº 00054-00054401/2018-28, que trata da definição do local de 

realização do Curso de Formação de Praças, no ano de 2019, foi abordada também à destinação 

da atual estrutura do Colégio Militar Tiradentes – CMT. Nesse sentido, conforme definido na ATA 

DE REUNIÃO Nº 115/2018 – SCG, da Comissão Permanente de Gestão de Imóveis da PMDF, o Pa-

vilhão “E” daquela estrutura ficou destinada a receber à Auditoria da PMDF, devendo a mudança 

ser realizada em 2019. 
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2.6.3 Aferição do grau de satisfação dos cidadãos-usuários

Dados referentes aos atendimentos realizados pela Ouvidoria da PMDF em 2018

Neste ponto é possível constatar o total atendimento das demandas encaminhadas por meio 

da Ouvidoria da PMDF e por meio do E-SIC. 

ORIGEM DA DEMANDA QUANTIDADE RESOLVIDAS

OUVIDORIA 1.507 100%

E-SIC 120 100%

Conclusão: 

Mesmo diante das dificuldades materiais e de efetivos encontrados, esta Auditoria atingiu os 

seus objetivos no desempenho de suas missões, cumprindo a legislação afeta à Polícia Militar 

do Distrito Federal e sempre atenta às políticas definidas pelo Comando-Geral da Corporação.

2.6 RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE

2.6.1 Canais de acesso do cidadão

O acesso às informações produzidas e armazenadas pelo Estado é um direito da sociedade ga-

rantido pela Constituição Federal.

Para regulamentar o dispositivo constitucional e estabelecer prazos e procedimentos para que 

todos possam exercer esse direito, foi aprovada em 2011, no Brasil, a Lei de Acesso à Informação 

(Lei nº 12.527/11), aplicável aos três Poderes da União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

O Governo do Distrito Federal está aplicando a Lei de Acesso à Informação desde 2012, quando 

foi sancionada a Lei Distrital nº 4.990/12, que regula o acesso às informações especificamente 

no Distrito Federal. A lei entrou em vigor no dia 12 de abril de 2013.

Como forma de instrumentalizar este acesso e possibilitar um maior controle dos atos gover-

namentais pela sociedade, foi criado o Sistema e-Sic (Sistema de Serviço de Informação ao 

Cidadão) permitindo que qualquer pessoa, física ou jurídica, encaminhe pedidos de acesso à 

informação para a Corporação.

Para que o demandante registre o seu pedido o mesmo deverá acessar o sistema através do site 

http://www.e-sic.df.gov.br/Sistema/. 

2.6.2  Ouvidoria e Cartas de Serviços ao Cidadão

A PMDF dispõe de uma Ouvidoria onde o cidadão poderá fazer sua denúncia, reclamação, su-

gestão ou elogio, através do link http://servicos.pm.df.gov.br/index.php/ouvidoria.

Há, ainda, uma Carta de Serviços que serve como meio de divulgação dos serviços, ações e 

programas prestados pela Polícia Militar do Distrito Federal à população, podendo ser acessada 

pelo link http://servicos.pm.df.gov.br.

A Carta serve para facilitar a participação dos cidadãos nas atividades da Corporação e permitir 

a avaliação dos serviços, que se encontram distribuídos da seguinte forma:
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2.6.4 Mecanismos de transparência das informações relevantes sobre a atuação da unidade

Passando à análise das demandas encaminhadas à Ouvidoria podemos constatar que, em 2018, 

a solicitação de policiamento é a mais recorrente, com 39% do total de demandas, conforme 

tabela abaixo:

RELATÓRIO INFORMATIVO 2018 - RELATÓRIO DE PRODUTIVIDADE

NATUREZA DA DEMANDA QUANTIDADE %

DENÚNCIA 61 4%

DENÚNCIA ENVOLVENDO PM 52 3%

ELOGIO 217 14%

RECLAMAÇÃO 360 24%

RECLAMAÇÃO DE CONDUTA 

TÉCNICA
76 5%

SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTOS 

E DADOS
16 1%

SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES 

DIVERSAS
105 7%

SOLICITAÇÃO DE POLICIAMENTO 595 39%

SUGESTÃO 25 2%

TOTAL DE DEMANDAS 1507 100%

NATUREZA DA DEMANDA QUANTIDADE %

DENÚNCIA 204 10%

DENÚNCIA ENVOLVENDO PM 103 5%

ELOGIO 274 14%

RECLAMAÇÃO 479 25%

RECLAMAÇÃO DE CONDUTA 

TÉCNICA
72 4%

SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTOS E 

DADOS
16 1%

SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES 

DIVERSAS
260 13%

SOLICITAÇÃO DE POLICIAMENTO 512 26%

SUGESTÃO 37 2%

TOTAL DE DEMANDAS 1957 100%

204

61
103

52

274
217

479

360

260

105

512

595

37 25

1957

1507

72

2017 2018

16 16
76

DENÚNCIA Denúncia 

envolvendo pm
Elogio Reclamações Reclamações de

Conduta Técnica

Solicitação de

Documento e Dados

Solicitação de

Informações diversas

Solicitação de

policamento

Sugestões Total

 GRAFICO COMPARATIVO DE DEMANDAS DA OUVIDORIA

O presente relatório foi realizado por meio da coleta de dados no Sistema Ouvidoria PMDF e 

E-SIC DF.

A Ouvidoria pretende migrar por completo para o sistema disponibilizado pelo GDF chamado 

Ouv-DF no ano de 2019, conforme autorização prévia do Chefe do Estado-Maior e dar o trata-

mento de todas as demandas por meio deste sistema.

2.6.5 Medidas para garantir a acessibilidade aos produtos, serviços e instalações

No que se refere às exigências de acessibilidades previstas no Decreto 5.296/2004 mais especi-

ficamente no que tange os requisitos do Artigo 11 da Lei 10.098/2000, a Polícia Militar procurou 

incluir tais requisitos em todos os contratos firmados para a construção de novas edificações 

das UPMs, como bem demonstra as Unidades Operacionais do 1º Batalhão de Policiamento Es-

Ao realizar uma comparação das demandas do ano de 2017 e 2018 nota-se uma redução no 

número de demandas encaminhadas à Ouvidoria: 
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colar situado na cidade de Águas Claras-DF e 1º Batalhão de Polícia Militar no setor Policial Sul. 

Unidades reformadas ou construídas nesses moldes dispõem de rampas de acesso, elevadores 

para cadeirantes, vagas reservadas de estacionamento próximas dos acessos de circulação de 

pedestre, devidamente sinalizadas, acessos ao interior da edificação livrem de barreiras arqui-

tetônicas e de obstáculos que impeçam ou dificultem a acessibilidade de pessoa portadora de 

deficiência ou mobilidade reduzida, itinerários com comunicação horizontal e vertical com as 

dependências e serviços dos edifícios e banheiros acessíveis dotados de equipamentos e aces-

sórios que facilitem a utilização por pessoa portadora de deficiência.

2.6.6 Aferição do grau de satisfação dos cidadãos-usuários.

IMPORTÂNCIA DA BOA RELAÇÃO

Segundo dados fornecidos pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, na Pesqui-

sa de Vitimização era perguntado o quanto as pessoas confiavam na PMDF, podendo responder 

de 0 a 10, sendo 0 nenhuma confiança e 10 muita confiança.

• Policiamento

• Atend. Emergencial

• Programas Sociais

RECONHECIMENTO  POSITIVO

MAIOR CONFIANÇA NA PMDF

MAIOR SENSAÇÃO DE SEGURANÇA

RECONHECIMENTO  NEGATIVO

MAIOR CONFIANÇA NA PMDF

MAIOR SENSAÇÃO DE SEGURANÇA

PESQUISA DISTRITAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
• Representatividade por RA: 19.897 questionários aplicados 

• Nível de confi ança: 95%

• Erro amostral: 2%

• Período de aplicação: outubro/2016 a junho/2017

• Responsável pela aplicação:  Empresa Opinião

FONTE: SSP/DF

FONTE: SSP/DF
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ATENDIMENTO EMERGENCIAL 190

POLICIAMENTO E VIZINHANÇA

POLICIAMENTO, VIZINHANÇA E CONFIANÇA

Correlação entre Nota de Confiança e Avalia-

ção do Policiamento na Vizinhança

FOTO: SGT MARCOS LOPES

FONTE: SSP/DF

FONTE: SSP/DF

FONTE: SSP/DF

FONTE: SSP/DF
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CAPÍTULO 3
PLANO DE GESTÃO DE RISCOS
Breve Histórico

A atividade de gestão de riscos na Polícia Militar do Distrito Federal passou a ser desenvolvida 

a partir de julho do ano de 2013. Para esse trabalho foi montada uma comissão constituída por 

policiais militares e assessorada por empresa de consultoria (Brainstorming) e desenvolvido em 

três etapas:

DIAGNÓSTICO DE RISCO ESTRATÉGICO, com identificação dos riscos a serem gerenciados 

com apresentação de forma abrangente e estruturada, de todos os riscos aos quais a organiza-

ção está exposta, estejam ou não sob seu controle.

RISCOS ESTRATÉGICOS PRIORITÁRIOS, que identificou as opções de tratamento de riscos 

selecionadas e sua execução, incluindo requisitos, responsabilidade, prazos e indicadores. As 

opções de tratamento de risco selecionadas foram incluídas, com iniciativas estratégicas, no 

processo de gestão estratégica; e

PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS ESTRATÉGICOS, relatório gerado após a fase de análise 

de riscos, que identifica os riscos que precisam ser tratados e as prioridades de tratamento. 

Ao final desse projeto piloto foram entregues dois produtos principais: O Plano de Gestão de 

Riscos Corporativos e a Portaria PMDF n° 916/2014, que instituiu o Sistema de Gestão de Riscos 

em âmbito institucional. 

O conceito de risco, segunda a norma ABNT NBR ISO 31000, é todo o evento que possa im-

pactar os objetivos da organização. Desta forma, a PMDF entende ser fundamental incluir a 

gestão de risco no escopo da gestão estratégica. Um risco, ou evento de risco, refere-se a um 

acontecimento futuro que tem basicamente dois atributos: sua probabilidade de ocorrência e 

seu impacto nos objetivos da organização.

Nesse sentido, quando identificado um evento de risco, sua probabilidade de ocorrência e seu 

impacto, a organização pode desenvolver um plano de resposta para o tratamento desse risco, 

o que permite uma maior exposição ao risco e a alavancagem do negócio.

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, 

sendo o processo desenvolvido para atender as especificidades da corporação. Assim, a PMDF, 

através de sua estrutura institucional de gestão de riscos atua permanentemente na definição 

do contexto e dos critérios; identificação e avaliação dos riscos; definição das opções de trata-

mento, monitoramento e comunicação.

Esse processo está estruturado para elaborar estudos prospectivos, planejar, coordenar, 

fiscalizar e controlar as atividades de gestão de riscos da PMDF, subsidiando a tomada de 

decisão do alto comando com relação aos riscos, incluindo as atividades de: identificação 

e análise dos riscos; avaliação e tratamento dos riscos; implantação de controle e avalia-

ção de sua efetividade; monitoramento dos controles e das medidas para implementá-las; 

promoção da integração das atividades de controle de riscos; promoção da comunicação e 

consulta às partes interessadas; e auditamento da 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 Auditoria de Riscos, 

o Núcleo de Comunicação de Riscos, as Subcomissões Permanentes de Gestão de Riscos, e os 

Órgãos de Execução dos Controles. 

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 Comis-

são Permanente de Gestão de Riscos. 

A Comissão Permanente de Gestão de Riscos é um colegiado de assessoramento superior cons-

tituído pelo Chefe do Estado-Maior e Presidentes das Subcomissões Permanentes de Riscos com 

finalidade decisória e consultiva, incluindo dirigir, orientar, coordenar, integrar, auditar e fiscalizar 

os trabalhos das Subcomissões Permanentes de Riscos, mediante os processos de: comunicação 

e consulta às partes interessadas, no âmbito externo interno, em todas as fases, tanto no esta-

belecimento dos critérios de risco, quanto na identificação, avaliação e tratamento de riscos ou 

contingenciamento; Estabelecimento dos contextos interno e externo da PMDF, definindo os 

critérios para gestão de riscos e o escopo da gestão; Processo de Avaliação de risco: Identificação 

de riscos objetivando levantar quais deles podem criar, aumentar, evitar, reduzir, acelerar ou atra-

sar a realização dos objetivos; Análise de riscos envolvendo a apreciação das causas e das fontes 

de risco, suas consequências positivas e negativas, e a probabilidade de ocorrência dos riscos e; 

Avaliação de riscos, a fim de determinar os tratamentos bem como suas prioridades.
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A PMDF possui as seguintes Subcomissões Permanentes de Gestão de Riscos que foram defi-

nidas com base na estrutura organizacional da PMDF:

- Subcomissão Permanente de Gestão de Riscos de Pessoal;

- Subcomissão Permanente de Gestão de Riscos Operacionais;

- Subcomissão Permanente de Gestão de Riscos de Saúde e Assistência ao Pessoal;

- Subcomissão Permanente de Gestão de Riscos de Logística e Finanças;

- Subcomissão Permanente de Gestão de Riscos de Educação e Cultura;

- Subcomissão Permanente de Gestão de Riscos de Controle e Correição;

- Subcomissão Permanente de Gestão de Riscos de Comunicação;

- Subcomissão Permanente de Gestão de Riscos de Inteligência;

- Subcomissão Permanente de Gestão de Riscos de Polícia Comunitária e Direitos Humanos.

Contextualização

No final do ano de 2017, na primeira semana do mês de dezembro, o TC Reginaldo de Souza Lei-

tão, Chefe da Seção de Inteligência Estratégica, Ciência e Tecnologia, por determinação do Ex-

celentíssimo Senhor Comandante Geral da PMDF, deslocou-se a Controladoria Geral do Distrito 

Federal, participando de uma reunião informal com os Auditores da CGDF, senhor Lucio Carlos 

de Pinho Filho, senhor João Batista de Souza Machado, senhor Paulo Ribeiro Lemos, momento 

em que se iniciou o trabalho de construção de uma parceria entra as duas Instituições.

No dia 29 de janeiro de 2018, apresentaram-se na sede do Quartel do 1° Batalhão de Polícia Mi-

litar – 1º BPM, Batalhão Pioneiro, onde atualmente também funciona as instalações do Estado-

-Maior da PMDF, o Auditor, sr. Luís Paulo Rodrigues de Carvalho e da Auditora, sra. Muriel Hey, os 

quais por três meses acompanharam, durante as terças e quintas-feiras, todos os documentos 

e legislações seguidas pela PMDF, podendo estabelecer um primeiro diagnóstico da PMDF no 

cenário da Gestão de Riscos.

Durante o ano tivemos diversas reuniões de trabalho, ocorrendo tanto na sede da CGDF como 

na PMDF, onde iniciaram-se as tratativas da elaboração de um Termo de Cooperação Técnica 

entre as Instituições, tendo como o grande marco dessa parceria o estabelecimento de um Co-

mitê de Gestão de Riscos que acompanharia a implementação desse processo de gestão dentro 

da PMDF.

Enquanto o jurídico das duas instituições trabalhava nos ajustes do termo de cooperação técni-

ca, seguindo um planejamento traçada entre os Auditores da CGDF e os integrantes da SIECT/

PMDF, no mês de março deu-se início a um ciclo de capacitação de policiais militares, prefe-

rencialmente que compunham as subcomissões permanente de gestão de risco, na Escola de 

Governo. O Ciclo foi constituído com turmas de aproximadamente 30 alunos, com períodos de 

duração de 1 semana maio a outubro de 2018. Diante dessa estratégia foram capacitados 31 

(trinta e um) policiais militares.  

As instruções de Gestão de Risco ocorreram em parceria com a Escola de Governo, em sua sede, 

cito, SGO Quadra 01 lote 01 Bloco A e B, Brasília – DF. O sr. José Wilson Granjeiro, Diretor da 

Escola de Governo do Distrito Federal, foi fundamental nesse processo. Os instrutores foram 

Auditores da Controladoria Geral do DF, e o processo de ensino e aprendizagem foi potenciali-

zado com a capacidade de troca de experiência entre os diversos órgãos que compõem o GDF. 

O Termo de Cooperação Técnica entre as Instituições encontra-se em tramitação e pode ser 

acompanhado pelo Processo SEI 00054-00021381/2018-17. A última informação passada pela 

Assessoria Técnico Jurídica do Comando Geral da PMDF é a de que o Termo foi assinado pelo 

Comandante Geral e que o documento estaria tramitando para a CGDF para fechamento do 

Acordo.

Dentro da estrutura supracitada, a PMDF tem desenvolvido suas atividades de gestão de riscos 

em parceria com a CGDF e tem atingido os objetivos institucionais. Nesse sentido é pertinente 

que se dê continuidade ao trabalho iniciado junto a CGDF e a Escola de Governo visando man-

ter o treinamento continuado dos policiais militares com conhecimento sobre Gestão de Risco, 

bem como o desenvolvimento de outras atividades que possam promover a cultura de Gestão 

de Risco dentro da corporação.

3.1 ESTRUTURA DE GESTÃO DE RISCOS

A estrutura de Gestão de Riscos da PMDF, é sintetizada na figura: 



RELATÓRIO DE GESTÃO 2018 CAPÍTULO 3 - PLANO DE GESTÃO DE RISCOS 37

3.2 CRITÉRIOS PARA A GESTÃO DE RISCOS

Os critérios de Gestão de Riscos estabelecem as bases para a avaliação dos riscos, definindo 

como serão mensuradas as probabilidades, os impactos dos eventos de risco, as naturezas das 

causas e consequências, bem como sua mensuração.

Tabelas de probabilidades

Esta tabela identifica as probabilidades de ocorrência dos riscos. No contexto de riscos, proba-

bilidade está relacionada à ocorrência esperada de um evento (likelihood).

As probabilidades são avaliadas em cinco faixas: rara, improvável, possível, provável e quase 

certa. As probabilidades são avaliadas segundo um dos seguintes aspectos:

Chances

Chance é definida como a razão entre a quantidade de ocorrências favoráveis, dividida pela 

quantidade de ocorrências desfavoráveis:

Chance Quantidade de Ocorrências

Rara  Inferior à “1 para 99”

Improvável  De “7 para 3” até “1 para 99”

Possível  De “7 para 3” até “3 para 7”

Provável  De “99 para 1” até “7 para 3”

Quase certa  Superior à “99 para 1”

Probabilidade Quantidade de Ocorrências

Rara  Inferior a 1%

Improvável  De 1 a 30%

Possível  De 30% a 70%

Provável  De 70% a 99%

Quase certa  Mais de 99%

Impacto Descrição do Impacto

Insignificante Não traz a interrupção ou compromete a disponibilidade às bases de 

dados e às informações administrativas e operacionais da PMDF.

Pequeno Proporciona a interrupção ou comprometimento da disponibilidade 

às bases de dados e às informações no nível dos processos das orga-

nizações operacionais e/ou administrativas da PMDF (Batalhões, Uni-

dades Escola e Unidades Saúde). É considerado para a interrupção de 

uma a duas organizações.

Qualitativa Quantidade de Ocorrências

Rara  Não deve ocorrer nos próximos 5 anos.

Improvável  Pode ocorrer em excepcionais circunstân-

cias nos próximos 5 anos.

Possível  Deve ocorrer em algum período nos próxi-

mos 3 anos.

Provável  Provavelmente vai ocorrer no período de 

um ano.

Quase certa  Esperado que ocorra diversas vezes no 

período de um ano.

 Em probabilidade, likelihood (verossimilhança) é uma medida de quanto uma observação é provável sob uma hipótese, por exemplo a verossimilhança de muitos mortos na queda de um avião é alta, a de 
nenhuma morte é baixa. Ela é expressa matematicamente como a probabilidade condicional “P” (observação/hipótese) da observação dada a hipótese. Disponível em 
<http://pt.coisasparaentenderomundo.wikia.com/wiki/Verossimilhan%C3%A7a> 

Qualitativa

Refere-se a uma avaliação qualitativa da ocorrência da seguinte forma:

Probabilidade

Probabilidade é a razão entre a quantidade de ocorrências favoráveis dividida pela quantida-

de total de ocorrências:

3.3 TABELAS DE CONSEQUÊNCIAS

Na tabela de consequências são identificados os impactos, isto é; os resultados da ocorrência de 

um risco nos objetivos da PMDF. 

Os impactos são avaliados em cinco faixas: insignificante; pequeno, moderado, grande e 

catastrófico. 

As consequências são avaliadas considerando o impacto sobre um ou mais dos seguintes ativos 

da PMDF:

Base de dados e Informações:

Base de dados – um conjunto de dados inter-relacionados organizados de forma a permitir a 

recuperação e geração de informações. 

Informação – são os dados estruturados, dotados de um propósito e submetidos à análise e 

contexto.
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Moderado Proporciona a interrupção ou comprometimento da disponibilida-

de às bases 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 Co-

mando Regional). É considerado para a interrupção de três ou mais 

organizações operacionais e/ou administrativas até uma Diretoria ou 

Comando Regional.

Grande Proporciona a interrupção ou comprometimento da disponibilida-

de às bases 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 Co-

mando Regional). É considerado para a interrupção de três ou mais 

organizações operacionais e/ou administrativas até uma Diretoria ou 

Comando Regional.

Catastrófico Proporciona a interrupção ou comprometimento da disponibilidade 

às bases de dados e às informações no nível dos processos das or-

ganizações operacionais e/ou administrativas da PMDF (desde De-

partamento até o nível organizacional). É considerado para a inter-

rupção de dois ou mais Departamentos até a indisponibilidade total 

da PMDF.

3.4 CONFORMIDADE (COMPLIANCE)

Conformidade refere-se à execução das atividades de acordo com a legislação vigente.

3.5 EFICIÊNCIA OPERACIONAL

Eficiência operacional refere-se à otimização dos recursos operacionais, para prestação do ser-

viço de forma adequada, em tempo compatível.

Impacto Descrição do Impacto

Insignificante Sem impactos sobre a aplicação das leis, decretos e demais atos ad-

ministrativos e decisões judiciais que normatizam ou vinculam o po-

der discricionário na organização.

Pequeno Impactos temporários sobre a aplicação das leis, decretos e demais 

atos administrativos e decisões judiciais que normatizam ou vincu-

lam o poder discricionário na organização.

Moderado Impactos de curto prazo sobre a aplicação das leis, decretos e demais 

atos administrativos e decisões judiciais que normatizam ou vincu-

lam o poder discricionário na organização, contudo com determina-

ções significativas de correções.

Grande Interrupção de serviços/projetos em relação à aplicação das leis, de-

cretos e demais atos administrativos e decisões judiciais que norma-

tizam ou vinculam o poder discricionário na organização, com impo-

sição de penalidades.

Catastrófico Interrupção de serviços/projetos em relação à aplicação das leis, de-

cretos e demais atos administrativos e decisões judiciais que norma-

tizam ou vinculam o poder discricionário na organização, com impo-

sição de penalidades, com imposições de processos criminais e/ou 

administrativos e/ou fiscais.

Impacto Descrição do Impacto

Insignificante 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.

Pequeno O comprometimento da capacidade de entrega do serviço presta-

do por um ou mais dos segmentos da PMDF podendo ser absorvido, 

transferido ou redirecionado para outros segmentos da PMDF, com 

pequenos atrasos.

Moderado O comprometimento da capacidade de entrega do serviço presta-

do por um ou mais dos segmentos da PMDF podendo ser absorvido, 

transferido ou redirecionado para outros segmentos da PMDF, com 

atrasos significativos.

Grande O comprometimento da capacidade de entrega do serviço prestado 

por um ou mais dos segmentos da PMDF sem poder ser absorvido, 

transferido ou redirecionado para outros segmentos da PMDF, com 

grande margem de atrasos ou não atendendo algumas áreas.

Catastrófico O comprometimento da capacidade de entrega do serviço prestado 

por um ou mais dos segmentos da PMDF sem poder ser absorvido, 

transferido ou redirecionado para outros segmentos da PMDF, não 

atendendo nenhuma área no DF.

3.6 EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS

Equipamento e suprimentos refere se ao material permanente de uso diário da corporação.

Impacto Descrição do Impacto

Insignificante  A indisponibilidade de alguns equipamentos e suprimentos não 

comprometendo a execução dos serviços.

Pequeno  A indisponibilidade de alguns equipamentos e suprimentos com-

prometendo a execução de pequena parcela dos serviços.

Moderado A indisponibilidade de vários equipamentos e suprimentos compro-

metendo a execução de uma parcela dos serviços.

Grande  A indisponibilidade de vários equipamentos e suprimentos compro-

metendo a execução de parcela significativa de serviços poritários.

Catastrófico  A indisponibilidade de equipamentos e suprimentos comprometen-

do a execução total dos serviços
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3.7 GORVERNO

Governo refere se aos órgãos da administração direta e indireta do Distrito Federal e da União.

3.8  INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO

Interrupção do serviço refere se à perda da capacidade da PMDF em prestar serviços 

relacionados à sua missão.

Impacto Descrição do Impacto

Insignificante Redução de apoio de um único órgão de governo e pouco impacto 

na credibilidade do comando.

Pequeno Redução de apoio de até três órgãos de governo e impactos tempo-

rários na credibilidade do comando.

Moderado Redução de apoio de diversos órgãos de governo e redução da cre-

dibilidade do comando.

Grande Redução de apoio da maioria dos órgãos de governo e impacto signi-

ficante na credibilidade do comando.

Catastrófico Perda total de credibilidade no governo e troca de comando.

Impacto Descrição do Impacto

Insignificante Interrupção do serviço em uma unidade (podendo ser assumido por 

outra unidade do mesmo grupo).

Pequeno Interrupção do serviço em uma unidade (não podendo ser assumido 

por outra unidade do mesmo grupo).

Moderado Interrupção do serviço de um grupo de unidades (podendo ser assu-

mido por outro grupo).

Grande Interrupção do serviço de um grupo de unidades (não podendo ser 

assumido por outro grupo).

Catastrófico Interrupção completa do serviço prestado pela instituição.

3.9  MOTIVAÇÃO DO EFETIVO

Motivação do efetivo refere se ao conjunto de motivos intrínsecos que se manifestam e 

infl uenciam a conduta do policial, infl uenciando sua disposição na prestação do serviço.

Impacto Descrição do Impacto

Insignificante Impacto insignificante sobre motivação.

Pequeno Impacto pequeno sobre motivação.

Moderado Impacto moderado sobre motivação.

Grande Impacto grande sobre motivação.

Catastrófico Impacto catastrófico sobre motivação.

3.10 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.

3.11 REPUTAÇÃO E IMAGEM

Reputação e imagem referem se à percepção cognitiva que a sociedade e o público interno 

possuem da PMDF, por meio das quais é conhecida, descrita, lembrada e relatada.

Impacto Descrição do Impacto

Insignificante Redução inferior a 1% do orçamento.

Pequeno Redução entre 1% e 5% do orçamento.

Moderado Redução entre 5% e 10% do orçamento.

Grande Redução entre 10% e 30% do orçamento.

Catastrófico Redução superior a 30% do orçamento.

Impacto Descrição do Impacto

Insignificante Reclamação individual. Resposta a nível individual (Ouvidoria).

Pequeno Mídia negativa local. Resposta em nível de Batalhão ou Comando 

Regional.

Moderado Mídia negativa nacional. Reclamação formal. Resposta em nível de 

Departamento ou Corregedoria.

Grande Mídia negativa nacional continuada. Ação pública. Perda de credibili-

dade. Ação do MP.  Resposta em nível de Comando Geral.

Catastrófico Mídia negativa nacional e/ou internacional. Perda de credibilidade. 

Ação do MP. Resposta em nível de Governador / Presidente.

3.1 2 SAÚDE E SEGURANÇA

Saúde e segurança refere se à qualidade de vida do policial no exercício de sua atividade.

Impacto Descrição do Impacto

Insignificante Um policial impactado com afastamento temporário do serviço.

Pequeno De 2 a 5 policiais impactados com afastamento temporário do 

serviço.

Moderado De 1 a 2 policiais impactados com afastamento permanente do ser-

viço, ou de 5 a 10 policias impactos com afastamento temporário do 

serviço.
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3.13 SOCIEDADE/COMUNIDADE

Sociedade/comunidade refere se ao conjunto de pessoas que são clientes e/ou usuários dos 

serviços prestados pela PMDF.

Impacto Descrição do Impacto

Insignificante Evento localizado, sem impactos colaterais.

Pequeno Pequenos atrasos em atender às expectativas da população.

Moderado Atendimento parcial às expectativas da população gerando reação e 

rejeição da comunidade. Ações sem vítimas.

Grande Não atendimento às expectativas da população e/ou grandes atrasos 

em atender às demandas da população gerando impactos sociais. 

Ações com algumas vítimas.

Catastrófico Problemas sociais amplos, gerando impactos múltiplos. Impactos ne-

gativos de longo prazo. Ações com várias vítimas.

Grande De 1 a 2 fatalidades, ou de 3 a 10 policiais impactados com afasta-

mento permanente do serviço, ou de 11 a 25 policias impactos com 

afastamento temporário do serviço.

Catastrófico Mais de 2 fatalidades, ou mais de 10 policiais impactados com afasta-

mento permanente do serviço, ou mais de 25 policias impactos com 

afastamento temporário do serviço.

3.14 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:

Para cada nível de risco as seguintes ações são definidas:

Baixo

Ação requerida

• Riscos baixos não requerem controles extras. Podem ser aceitos com os controles 

existentes. Devem ter monitoramento semestral.

• Agravamento do Risco

• Em caso de agravamento, riscos baixos serão geridos pelas Subcomissões Permanentes 

de Gestão de Riscos.

• Tolerância

• Riscos aceitáveis com controles atuais.

Médio

Ação requerida

• Riscos médios requerem controles adequados antes de serem aceitos. Devem ter 

monitoramento quadrimestral.

• Agravamento do Risco

• Em caso de agravamento, riscos médios serão geridos pelas Subcomissões Permanentes 

de Gestão de Riscos.

• Tolerância

• Riscos médios são toleráveis. A implementação de novos controles dependem da relação 

custo benefício.

Alto

• Ação requerida

• Riscos altos requerem excelentes controles antes de serem aceitos. Devem ter 

monitoramento mensal. Requerem ações urgentes.

• Agravamento do Risco

• Em caso de agravamento, riscos altos serão geridos pela Comissão Permanente de Gestão 

de Riscos.

• Tolerância

• Riscos altos são toleráveis. A implementação de novos controles dependem da relação 

custo benefício.

POSSIBILIDADE
Consequências

Insignificante Pequenas Moderadas Grandes Catastróficas

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
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Extremo

Ação requerida

• Riscos Extremos requerem excelentes controles e planos de tratamentos específi cos antes 

de serem aceitos. Devem ter monitoramento contínuo. Requerem ações urgentes.

• Agravamento do Risco

• Em caso de agravamento, riscos extremos serão geridos pelo Comando Geral.

• Tolerância

• Riscos Extremos não são aceitáveis com os controles existentes. Novos controles devem 

ser implementados, independentemente da relação custo benefício.

3.15 EFETIVIDADE DOS CONTROLES

A efetividade dos controles seguem as tabelas abaixo, com avaliações da adequabilidade do 

projeto, da confi abilidade e da operação.

Excelente

Os controles são efetivos na mitigação dos riscos, são confi áveis e são operados 

efi cientemente, contudo necessitam de monitoramento contínuo.

Aceitável

Os controles são parcialmente efetivos na mitigação dos riscos. Necessitam de monitoramento 

contínuo. Podem necessitar de revisão, melhoramentos ou serem substituídos.

Não aceitável

O controle não garante a redução dos níveis de riscos. Os controles precisam ser revistos. 

Efetividade Projeto Confiabilidade
Descrição do 

Impacto

Excelente Adequado Adequada Adequada

Aceitável Não Adequado Adequada Adequada

Aceitável Adequado Não Adequada Adequada

Aceitável Adequado Adequada Não Adequada

Partes Interessadas e Comunicação

O processo de comunicação e consulta é um processo continuo e iterativo que a PMDF condu-

zirá para fornecer, compartilhar ou obter informações e se envolver no diálogo com as partes 

interessadas e outros, com relação ao gerenciamento dos riscos (Figura 3). A comunicação inclui 

informativos às partes interessadas, internas e externas, a respeito da Gestão de Riscos.

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

Fornecer Informação (quadrante I)
Atores com alto grau de influência e que sofrem pouco 

impacto. São Importantes para divulgação. 

Dialogar (quadrante II) Devem receber a informação correta.

Coletar Informação (quadrante III)

 Atores com alto grau de influência e fortemente impac-

tados. São importantes no suporte da instituição. De-

vem compreender detalhadamente os riscos e a forma 

como estão sendo tratados.

CONSULTAR (QUADRANTE IV)
 Atores com pouca influência e que sofrem pouco im-

pacto. São importantes como fonte de 

3.16 REGISTRO DE RISCOS

É o documento que apresenta a consolidação das análises e avaliações de riscos, realizadas 

pelas Comissões e Subcomissões de Riscos.  Por se tratar de informação de natureza estraté-

gica, tendo como destinatário final o Alto-Comando da Corporação, receberá classificação 

“RESERVADO”. 
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A PMDF, que tem como missão promover a segurança e o bem-estar social por meio da preven-

ção e repressão imediata da criminalidade e da violência, baseando-se nos direitos humanos e 

na participação comunitária, pretende chegar ao ano de 2022 sendo reconhecida como institui-

ção policial moderna e de referência nacional na prevenção e na repressão imediata da crimina-

lidade e da violência, pautada na defesa e respeito aos direitos humanos, na filosofia de polícia 

comunitária e de proximidade, na análise criminal, no policiamento orientado a problemas e na 

qualidade profissional de seus integrantes. 

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

cução financeira, de modo a aprimorar a gestão e fortalecer o desenvolvimento dos recursos 

humanos, promovendo sua motivação, incrementando as atividades disciplinares e correcio-

nais, além de estimular o desenvolvimento técnico-científico em segurança pública. 

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

bilite garantir as informações necessárias à tomada de decisão, para otimizar o policiamento os-

tensivo e preventivo, ampliar a capacidade de resposta imediata, a comunicação e o marketing 

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 pres-

tados, o fomento do respeito aos direitos humanos e constitucionais, com a elevação da sensa-

ção de segurança e o aumento da confiança da população em relação à PMDF.

CORONEL CARLOS ANDRÉ DA SILVA
CHEFE DO DOP

DECLARAÇÃO DO CHEFE DO 
DEPARTAMENTO OPERACIONAL 

O Departamento Operacional – DOp integra a 

estrutura da Polícia Militar do Distrito Federal, e 

suas competências encontram-se descritas na 

Lei 12.086/2009 e no Decreto n° 31.793/2010, 

que fundamentam a missão institucional da 

PMDF de “Promover a segurança e o bem-estar 

social por meio da prevenção e repressão ime-

diata da criminalidade e da violência, basean-

do-se nos direitos humanos e na participação 

comunitária”.

O Departamento Operacional, no âmbito 

da Polícia Militar do Distrito Federal, possui 

a competência de elaborar o Plano Geral de 

Polícia Ostensiva e de Preservação da Or-

dem Pública no Distrito Federal e o Plano de 

Articulação Operacional da PMDF, além de 

estabelecer metas e objetivos operacionais 

mensuráveis para os comandos subordina-

dos, tendo como orientação as diretrizes do 

planejamento estratégico da Corporação. 

Neste sentido, compete a este Departamento 

elaborar os planos operacionais, bem como 

alinhar as diretrizes, orientações necessárias à 

sua execução e ao funcionamento dos órgãos 

subordinados, além de ser responsável pela 

elaboração de sua proposta orçamentária 

anual, dentre outras competências.

Neste contexto, compete ao DOp planejar, 

coordenar, fiscalizar e controlar os Comandos 

de Policiamento que lhe são diretamente su-

bordinados, visando manter a indispensável 

unidade de instrução, disciplina e emprego 

operacional, exercendo papel articulador dos 

Comandos Regionais e Especializados, que 

são responsáveis pelo policiamento em áreas 

a serem definidas no Plano de Articulação da 

Corporação, dentre eles:

-Comando de Policiamento Regional Metropolitano 

(CPRM);

-II Comando de Policiamento Regional Metropolitano 

(II CPRM);

-Comando de Policiamento Regional Leste (CPRL);

-II Comando de Policiamento Regional Leste (II CPRL);

-Comando de Policiamento Regional Oeste (CPRO);

-II Comando de Policiamento Regional Oeste (II 

CPRO); 

-Centro de Operações Policiais Militares (COPOM);

-Secretaria Especial da Ordem Pública e Social 

(SEOPS);

-Comando de Policiamento Aéreo (CPAer);

-Comando de Missões Especiais (CME);

-Comando de Policiamento de Trânsito (CPTran);

-Comando de Policiamento Escolar (CPEsc);

-Comando de Policiamento Ambiental (CPAm);

-Comando de Policiamento Montado (CPMon).

Os objetivos estratégicos do DOp estão ali-

nhados com o Plano Estratégico contido na 

Portaria PMDF 942/2011, e relacionam-se com 

a elaboração e a gestão do planejamento do 

policiamento ostensivo e preventivo, a dimi-

nuição dos índices criminais, a preservação da 

ordem pública, além de contribuir satisfatoria-

mente para que a PMDF seja reconhecida como 

instituição policial moderna e de referência na-

cional. Neste ínterim, a defesa e respeito aos 

direitos humanos, a filosofia de policiamento 

comunitário, a análise criminal, o policiamento 

orientado para o problema e a qualidade pro-

fissional de seus integrantes é primordial para 

o fortalecimento da instituição.

O Departamento Operacional pauta suas atu-

ações na excelência e no alinhamento com as 

melhores práticas gerenciais, priorizando du-

rante a gestão o direcionamento das diretrizes 

do planejamento do policiamento ostensivo e 

preventivo realizado por todos os Comandos 

de Policiamento Regionais e Especializados, 

visando sempre a redução dos índices crimi-

nais de todas as áreas do Distrito Federal. 

Como resultado da sua atuação e disseminação 

das diretrizes do planejamento operacional, o 

Departamento Operacional possibilitou à Cor-

poração o registro, no ano de 2018, de 917.915 

ocorrências no âmbito do Distrito Federal, 

totalizando 3209 flagrantes, 271.966 pessoas 

abordadas, a lavratura de 411 Termos Circuns-

tanciados de Ocorrências pela Polícia Militar do 

Distrito Federal, bem como 341 apreensões de 

armas de fogo e outras ações que impactaram 

positivamente na segurança e qualidade de 

vida da população do Distrito Federal.  

No que tange aos desafios e as perspectivas, 

a gestão de pessoas, o aumento da crimina-

lidade no Distrito Federal e a implementação 

de ferramentas tecnológicas no auxílio da 

atividade policial militar se apresentam como 

grandes obstáculos a serem enfrentados pela 

Polícia Militar. A recomposição da força de tra-

CARLOS ANDRÉ DA SILVA - CEL QOPM
CHEFE DO DEPARTAMENTO OPERACIONAL
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balho, tendo em vista a grande quantidade de policiais militares em processo de passagem para 

a reserva remunerada e a falta de concurso público, em curto prazo, impactará negativamente 

a execução das atividades operacionais.

Outro fator preponderante e desafiador, trata-se do aumento da dinâmica do crime organizado 

resultado de inúmeros fatores socioeconômicos que impactam negativamente na atividade po-

licial, neste cenário, o aprimoramento dos procedimentos operacionais, alinhado ao cientificis-

mo, enseja no aumento da produtividade, na efetiva ação do policial militar e a diminuição dos 

recursos empregados, sem comprometer, no entanto, a qualidade da prestação dos serviços 

ofertados pela Polícia Militar do Distrito Federal. 

Sobre o cenário prospectivo de oportunidades destacam-se: o estabelecimento de metas e 

diretrizes do planejamento operacional a ser adotado pelos Comandos de Policiamento Re-

gionais e Especializados; a padronização da ação policial militar em todo policiamento osten-

sivo e preventivo; o planejamento e a execução das grandes operações policiais militares no 

Distrito Federal pelo efetivo ordinário e especializado; o planejamento e a execução de opera-

ções de desocupação de áreas públicas, com intuito de preservar a ordem pública; a utilização 

de Inteligência Estratégica, com monitoramento de indicadores, empregando um  conjunto 

de ações coordenadas de planejamento, coleta, tratamento, sistematização e distribuição de 

informações.

Neste diapasão, o Departamento Operacional concentra seus esforços na melhoria da gestão 

e das atividades desenvolvidas pela Polícia Militar do Distrito Federal em prol da Segurança 

Pública da Capital Federal.

CAPÍTULO 4
RESULTADO DA GESTÃO
4.1 PRODUTIVIDADE PMDF 2018

As análises estatísticas apresentadas neste Relatório são descritivas e foram utilizadas para que 

a PMDF possa suscitar os dados sobre sua atuação no combate à criminalidade no DF. 

Esse tipo de análise visa traduzir dados sobre o segmento ostensivo e preventivo através da 

utilização de mapas, gráficos e tabelas. Estatísticas não podem ser compreendidas como uma 

cópia da realidade, mas sim como sínteses construídas a partir da observação das realidades. 

Consequentemente, todo recorte estatístico é constituído por diferentes interpretações de um 

mesmo fato, o que explica a existência de um grau aceitável e conhecido de erro, muito embora 

haja um discurso de que os números sejam sempre exatos.

A Polícia Militar do Distrito Federal, realizando sua missão de promover a segurança e o bem-

-estar social por meio da prevenção e repressão imediata da criminalidade e da violência, atua 

em diversas modalidades de serviço, como policiamento a pé, patrulhamento em viaturas, mo-

tocicletas, policiamento montado a cavalo, policiamento ambiental, policiamento com cães, 

policiamento aéreo, policiamento de choque e de operações especiais, além de atuar em pro-

gramas e ações sociais, tendo como valores a honestidade, a ética profissional, o cientificismo e 

o respeito aos direitos humanos. 

No ano de 2018 a PMDF atendeu um total de 328.610 ocorrências das quais 8.468 foram flagran-

tes, distribuídos mensalmente conforme gráfico a seguir:

Do total de ocorrências 

atendidas, 2.945 desen-

cadearam procedimen-

tos de apuração de ato 

infracional.
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Como resultado do grande esforço e das operações realizadas pela PMDF no intuito de reprimir a circulação ilegal 

de armas de fogo, em 2018 foram apreendidas 1.776 armas de fogo. Entre outros números

1.776
armas de fogo
apreendidas

328.610
Ocorrências
Atendidas

2.945
Procedimentos de 
Aparução de Ato 
Infrancional

30.382
Maiores de Idade
detidos

4.366
Menores de
idade apreendidos

9.751
Maiores de
Idade Autuadas
em Flagrante

8.468
Flagrantes

9.751
Pessoas Maiores
de idade autuadas 
em fl agrante

INDICADOR - 2018
1º SEMESTRE 2º SEMESTRE ACUMULADO

2017 2018 2017 2018 2017 2018

HOMICÍDIO 244 235 255 203 499 438

LATROCÍNIO 18 14 18 12 36 26

TENTATIVA DE HOMICÍDIO 463 445 443 419 906 864

ESTUPRO 371 333 361 329 732 662

ROUBO A RESIDÊNCIA 456 320 406 276 862 596

ROUBO A TRANSEUNTE 19.487 16.872 17.126 15.850 36.613 32.722

ROUBO DE VEÍCULO 2.569 2.084 2.279 1.897 4.848 3.981

ROUBO EM COMÉRCIO 1.083 982 1.052 788 2.135 1.770

ROUBO A COLETIVO 1.410 967 1.258 610 2.668 1.577

FURTO EM VEÍCULO 6.393 5.433 6.194 4.937 12.587 10.370

LOCALIZAÇÃO DE VEÍCULO 3.394 2.855 3.076 2.733 6.470 5.588

Criminalidade no DF no período de 01 de janeiro à 31 de dezembro. 

A crescente atuação pela PMDF no comba-

te ao crime, justifica a queda nos índices 

de criminalidade, principalmente nos cri-

mes contra a pessoa e o patrimônio. Tais 

reduções são associadas a boas políticas 

públicas.
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2018 2018 20182017 2017 2017

Através de seu trabalho ostensivo e preventivo, a PMDF contribuiu para que 61 vidas fossem 

poupadas no ano de 2018 em comparação com o ano de 2017, o que representa um decrésci-

mo de 12,22% no índice de homicídios.

Assim como observado nos índices de homicídio, em 2018 também houve redução nos crimes 

de latrocínio em um percentual de 17,78% em comparação com o ano de 2017.

Nota-se uma queda de 4,64% nas taxas de homicídio em sua modalidade tentada no período 

comparado, o que se traduz em 42 tentativas de homicídio a menos em 2018.

Indicadores

Homicídio

Estupro

Latrocínio

2018 2018 20182017 2017 2017

2018 2018 20182017 2017 2017

2018 2018 20182017 2017 2017
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Registrou-se um decréscimo de 30,86%, em relação ao ano de 2017, nas ocorrências de roubo a 

residência. Essa redução foi possível devido a intensificação do policiamento comunitário, que 

além de aproximar o policial militar das pessoas – Conselhos Comunitários de Segurança (Con-

seg), comerciantes e moradores – inibe ações que acarretam oportunidades para esses tipos 

criminais, tanto em residências quanto em comércio.

Também foi possível registrar uma diminuição de 10,63%, em relação ao ano de 2017, nas ocor-

rências de roubo a transeunte, modalidade criminosa bastante favorecida, dentre outros fato-

res, pela falta de atenção com que pedestres se deslocam utilizando telefone celular.

O roubo a comércio, seguindo a tendência de queda referente aos demais crimes contra o pa-

trimônio, sofreu uma redução de 17,10% em relação ao ano anterior.

Devido ao trabalho realizado pela PMDF no ano de 2018, com foco no combate aos crimes 

de maior impacto na sensação de insegurança das pessoas, registrou-se um decréscimo de 

40,89%, em comparação ao ano de 2017, nas ocorrências de roubo a coletivo.

Roubo a Residência

Roubo a Transeunte

Roubo a Comércio

Roubo a Coletivos

2018 2018 20182017 2017 2017

2018 2018 20182017 2017 2017

2018 2018 20182017 2017 2017

2018 2018 20182017 2017 2017
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Os furtos de veículos também sofreram queda considerável em relação ao ano de 2017, sendo 

a redução de 17,61%.

A PMDF, no ano de 2018, restituiu aos seus legítimos proprietários 5.558 veículos e 3.836 celula-

res, minimizando assim, os danos causados aos que sofreram a subtração indevida.

Furto em Veículos

2018 2018 20182017 2017 2017

FOTO: CCS
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Estatística comparativa CPTRAN 

ALCOOLEMIA

MÊS ANO 2017 ANO 2018 VARIAÇÃO

Jan 1.221 1.461 20%

Fev 1.508 1.360 -10%

Mar 1.544 1.285 -17%

Abr 1.489 1.273 -15%

Mai 1.494 1.459 -2%

Jun 1.552 1.897 22%

Jul 1.870 1.429 -24%

Ago 1.385 1.493 8%

Set 2.019 1.946 -4%

Out 1.459 1.136 -22%

Nov 997 1.278 28%

Dez 1.222 1.668 36%

Total 17.760 17.685 0%

CINTO DE SEGURANÇA

MÊS ANO 2017 ANO 2018 VARIAÇÃO

Jan 2.764 3.342 21%

Fev 2.102 2.965 41%

Mar 2.754 3.641 32%

Abr 2.892 3.573 24%

Mai 3.678 3.740 2%

Jun 3.719 3.122 -16%

Jul 2.737 3.215 17%

Ago 3.820 2.980 -22%

Set 3.469 2.733 -21%

Out 3.958 3.120 -21%

Nov 3.479 2.727 -22%

Dez 2.808 3.713 32%

Total 38.180 38.871 2%

TRANSPORTE PIRATA

MÊS ANO 2017 ANO 2018 VARIAÇÃO

Jan 481 573 19%

Fev 397 541 36%

Mar 400 508 27%

Abr 498 686 38%

Mai 469 556 19%

Jun 539 670 24%

Jul 471 536 14%

Ago 467 631 35%

Set 571 699 22%

Out 593 700 18%

Nov 408 690 69%

Dez 298 421 41%

Total 5.592 7.211 29%

USO DE CELULAR

MÊS ANO 2017 ANO 2018 VARIAÇÃO

Jan 2.009 3.528 76%

Fev 2.446 3.431 40%

Mar 3.764 4.800 28%

Abr 3.364 4.897 46%

Mai 4.604 4.871 6%

Jun 4.954 3.945 -20%

Jul 3.460 4.959 43%

Ago 5.200 6.339 22%

Set 4.721 4.323 -8%

Out 4.483 3.736 -17%

Nov 3.583 3.458 -3%

Dez 3.229 5.087 58%

Total 45.817 53.374 16%

FOTO: SGT MARCOS LOPES
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Celular

MÊS ANO 2017 ANO 2018 VARIAÇÃO

Jan 690 1.237 79%

Fev 932 952 2%

Mar 1.576 1.056 -33%

Abr 1.324 1.254 -5%

Mai 1.908 1.002 -47%

Jun 1.946 870 -55%

Jul 1.333 1.009 -24%

Ago 1.677 1.346 -20%

Set 1.564 1.058 -32%

Out 1.268 1.242 -2%

Nov 1.349 817 -39%

Dez 1.096 1.106 1%

Total 16.663 12.949 -22%

Alcoolemia

MÊS ANO 2017 ANO 2018 VARIAÇÃO

Jan 779 786 1%

Fev 1.074 728 -32%

Mar 1.051 701 -33%

Abr 999 787 -21%

Mai 971 816 -16%

Jun 999 1.019 2%

Jul 1.204 874 -27%

Ago 826 734 -11%

Set 1.167 1.079 -8%

Out 842 658 -22%

Nov 586 753 28%

Dez 638 999 57%

Total 11.136 9.934 -11%

Estatística comparativa BPRAN

Transporte irregular

MÊS ANO 2017  ANO 2018 VARIAÇÃO

Jan 46 127 176%

Fev 60 151 152%

Mar 99 104 5%

Abr 92 83 -10%

Mai 95 126 33%

Jun 142 71 -50%

Jul 82 107 30%

Ago 87 101 16%

Set 99 66 -33%

Out 90 116 29%

Nov 68 140 106%

Dez 57 108 89%

Total 1.017 1.300 28%

Cinto de Segurança

MÊS ANO 2017 ANO 2018 VARIAÇÃO

Jan 179 560 213%

Fev 238 240 1%

Mar 543 162 -70%

Abr 479 247 -48%

Mai 1.095 257 -77%

Jun 914 186 -80%

Jul 472 258 -45%

Ago 458 182 -60%

Set 584 141 -76%

Out 494 147 -70%

Nov 639 113 -82%

Dez 566 254 -55%

Total 6.661 2.747 -59%

FOTO: SGT MARCOS LOPES
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Estatística comparativa BPRV

Alcoolemia

MÊS ANO 2017 ANO 2018 VARIAÇÃO

Jan 779 786 1%

Fev 1.074 728 -32%

Mar 1.051 701 -33%

Abr 999 787 -21%

Mai 971 816 -16%

Jun 999 1.019 2%

Jul 1.204 874 -27%

Ago 826 734 -11%

Set 1.167 1.079 -8%

Out 842 658 -22%

Nov 586 753 28%

Dez 638 999 57%

Total 11.136 9.934 -11%

Transporte irregular

MÊS ANO 2017  ANO 2018 VARIAÇÃO

Jan 169 302 79%

Fev 188 304 62%

Mar 168 325 93%

Abr 265 352 33%

Mai 210 280 33%

Jun 240 464 93%

Jul 211 332 57%

Ago 254 429 69%

Set 336 539 60%

Out 432 507 17%

Nov 232 471 103%

Dez 145 258 78%

Total 2.850 4.563 60%

Cinto de Segurança

MÊS ANO 2017 ANO 2018 VARIAÇÃO

Jan 2.226 2.464 11%

Fev 1.600 2.550 59%

Mar 1.981 3.349 69%

Abr 2.169 2.831 31%

Mai 2.275 2.894 27%

Jun 2.569 2.447 -5%

Jul 1.995 2.629 32%

Ago 2.938 2.562 -13%

Set 2.610 2.229 -15%

Out 3.234 2.704 -16%

Nov 2.629 2.434 -7%

Dez 2.152 3.269 52%

Total 28.378 32.362 14%

Celular

MÊS ANO 2017 ANO 2018 VARIAÇÃO

Jan 1.016 1.961 93%

Fev 1.185 2.288 93%

Mar 1.699 3.531 108%

Abr 1.588 3.185 101%

Mai 1.919 3.393 77%

Jun 2.406 2.579 7%

Jul 1.670 3.346 100%

Ago 2.927 4.449 52%

Set 2.777 2.813 1%

Out 2.805 2.128 -24%

Nov 1.776 2.253 27%

Dez 1.885 3.609 91%

Total 23.653 35.535 50%

FOTO: SGT MARCOS LOPES
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4.2. TERMO CIRCUNSTANCIADO DE OCORRÊNCIA

O presente relatório tem como objetivo apresentar a gestão anual das Seções de Crime de Me-

nor Potencial Ofensivo, com quantitativo dos Termos Circunstanciado de Ocorrência (TCO) la-

vrados pela Polícia Militar do Distrito Federal no ano de 2018. A lavratura de tal termo encontra 

amparo legal na lei 9.099\95 (lei dos juizados especiais).

O Ano de 2018 foi marcado pela consolidação do projeto do Termo Circunstanciado de Ocor-

rência, sendo já uma realidade na Polícia Militar do Distrito Federal.

O Termo Circunstanciado de Ocorrência é um documento elaborado pelo policial que visa subs-

tituir o auto de prisão em flagrante delito, especificamente nas ocorrências onde for constatada 

a infração de menor potencial ofensivo. A legalidade da lavratura do termo circunstanciado por 

policial militar foi declarada pela comissão nacional de interpretação da lei 9.099\95, coordena-

da pela escola nacional da magistratura em 1995.

Assim, buscando maior celeridade nas demandas processuais penais, visando maior economia 

processual, aplicação imediata da lei, diminuição da sensação de impunidade, impedir que 

o infrator continue na escalada criminosa, minimizar a subnotificação de crimes para que as 

políticas de segurança pública sejam mais eficazes, justifica-se que o termo circunstanciado 

de ocorrência seja lavrado pelo policial militar, em consonância com a legislação vigente, com 

apoio do ministério público e do poder judiciário.

Some-se a isso a necessidade de impedir que as equipes policiais militares fiquem horas nas 

delegacias de polícia, economizando as horas de trabalho pagas pelo Estado e, ainda, promo-

vendo a maior qualificação dos policiais empregados na atividade fim.

 4.2.1 ENTREGAS REFERENTES AO PROJETO

a)   Tratativas com as promotorias dos Juizados Especiais Criminais.

Visando sempre que os atos praticados pela PMDF fossem transparentes, coerentes e legais, a 

Comissão do Projeto TCO participou de várias reuniões com o Ministério Público das regiões 

administrativas do Distrito Federal, na intenção de solidificar o vínculo entre a unidade e os 

promotores e juízes, bem como alinhar procedimentos a serem adotados, como o pacote de 

documentos necessários para a remessa do TCO ao Ministério Público local.

Vale ressaltar que as reuniões com os Ministérios Públicos locais foram fundamentais e prece-

deram o início das instruções nas áreas, com o objetivo de dar validade aos TCOs porventura 

produzidos nos dias de atividade pratica dos cursos.

b)   Normatização de Procedimentos

  Devido a necessidade de normatizar o TCO na corporação, foi publicada a Portaria nº 1.077 de 

07 de setembro de 2018, que regula o Termo Circunstanciado de Ocorrência na Polícia Militar 

do Distrito Federal, dando outras providências como a criação da Subseção de crimes de menor 

potencial Ofensivo (SECRIMPO) em Cada Comando de Policiamento Regional, bem como nos 

Comandos de Policiamento Ambiental e de Trânsito.

  Sob a égide de padronizar e fiscalizar todas as SECRIMPOS, assessorar e representar o Coman-

do     Geral junto ao Ministério Público e Tribunal de Justiça foi criada também na portaria a Sub-

seção de Controle e Aperfeiçoamento de Termo Circunstanciado de Ocorrência (SSECA-TCO), 

subordinada à Seção Operacional do Departamento Operacional.

c)   Adequação do Boletim de Ocorrência da PMDF

  Sabe-se que atualmente cada unidade operacional da PMDF utiliza um boletim de ocorrência 

físico, inexistindo qualquer padronização neste sentido. Apesar do lançamento online da ocor-

rência no sistema gênesis, a Corporação ainda trabalha para que o lançamento se torne rotina 

do policial, deixando para que a ocorrência física seja confeccionada em caso de indisponibili-

dade do sistema ou de internet.

  Dentre as necessidades para tornar viável a lavratura do TCO pela PMDF, verificou-se ser de 

fundamental importância a padronização dos formulários físicos de ocorrência e algumas mo-

dificações para tornar possível a utilização desses boletins também para confecção do TCO.

  Foi apresentada proposta ao então chefe do Estado-Maior em novembro de 2016, mas algu-

mas alterações foram demandadas pelo chefe do EM-2. As alterações necessárias foram enca-

minhadas pelo EM-2 por meio de parecer e as alterações sugeridas foram realizadas, o processo 

SEI gerado a época para essa demanda é o de número 00054-00014727/2017-31.

  Todavia, com o advento da SSECA, que cuidará dos aprimoramentos do Termo Circunstanciado 

de Ocorrência na Corporação, esse processo foi encerrado, bem como também findará o pro-

jeto de implantação do TCO da PMDF. Ficando a parte de aprimoramento e acompanhamento 
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dos projetos relacionados por conta da SSECA, gerando novo processo SEI de número 00054-

00014555/2019-68, para tratar do novo Boletim de Ocorrência PMDF, que atualmente está em 

fase de análise.

 e)  Cadastramento de Policiais nos sistemas de consultas

Um dos maiores problemas enfrentados pelo policial na rua é a falta de informação relativa a 

indivíduos e veículos abordados pela falta de acesso a sistemas de consulta como o GETRAN e 

INFOSEG, o que pode vir a gerar inúmeros transtornos.

 Recentemente, os acessos ao sistema GETRAN de todos os CPRs que já trabalham com o Termo 

Circunstanciado de Ocorrência foi cancelado, impossibilitando que os policiais que processam 

o TCO para remessa ao Ministério Público façam as pesquisas necessárias relativas a pessoas e 

veículos.

Reitero que mais de 70% dos TCOs lavrados pela PMDF são relacionados a trânsito e que a falta 

de acesso ao sistema mencionado impactará diretamente a produtividade do TCO.

Neste sentido, seria necessário a outorga de ao menos 20 (vinte) senhas de acesso ao sistema 

GETRAN para cada CPR, para que a produtividade apresentada até o momento não sofra uma 

vertiginosa queda.

f) Kits para teste de uso de substância entorpecente (Processo SEI nº 00054-00015318/2017-52).

 O Chefe de Estado-Maior, através da portaria EM/PMDF de 05 de março de 2018, nomeou um 

comissão específica para avaliar a viabilidade e, posteriormente, realizar o processo de aquisi-

ção dos kits de teste preliminar para substancias entorpecentes.

  Após a análise da comissão, foi aberto o processo do projeto. Processo nº 00054-00020296/2017-

42 tem por objeto Registro de Preço, conforme Decreto Distrital Nº 39.103 de 06 de junho de 

2018, para aquisição de exames preliminares de identificação de substâncias entorpecentes 

para a Polícia Militar do Distrito Federal, conforme Edital de Pregão (E) nº 29/2018 (10337138). O 

projeto está em fase final de aquisição, tendo já sido realizado o pregão.

Importante salientar, por oportuno, que o CPRM II recebeu doação de algumas caixas dos kits 

supramencionados, que foram utilizados não só pelas UPMs subordinadas ao CPRM II mas tam-

bém por todas as demais que já realizam o TCO.

g)   Programa para controle de TCOs e material apreendido nas SECRIMPOs:

O programa no qual hoje são cadastrados e controlados os TCOs lavrados e material 

apreendido nas unidades foi desenvolvido no quartel do 4º BPM por um policial da SECRIMPO 

apenas para controle interno do CPRM II.

O objetivo era que tal programa, após adaptações por parte dos gestores do Gênesis, fosse 

incorporado à este para utilização em todos CPRs, mas o que acontece atualmente é que todos 

os CPRs têm utilizado o programa que fora desenvolvido apenas para suprir uma necessidade 

inicial do CPRM II, o que também tem gerado contratempos, uma vez que, para de certa forma 

ajudar as outras SECRIMPOs. Contudo, o programa precisa ser implementado em base gênesis, 

ou o próprio Gênesis desenvolver ferramenta própria que atenda as necessidades da subseção 

para o processamento do Termo Circunstanciado.

O ideal é que tanto o cadastramento, quanto acompanhamento e controle de TCOs e materiais 

apreendidos sejam realizados pelo sistema Gênesis. Em reuniões realizadas com o SGT Celson 

(desenvolvedor do Gênesis), tal incorporação é totalmente viável e possível, carecendo apenas 

de tempo para fazê-lo.

Neste sentido, uma demanda do comando da PMDF seria interessante para unificar as 2 ferra-

mentas que hoje estão sendo utilizadas pelas SECRIMPOs dos CPRs.

i)   Aquisição de tablets

  A aquisição de tablets visa facilitar o acesso a legislação através de arquivos PDF, confecção 

das ocorrências no local dos fatos e acesso aos sistemas do INFOSEG e GETRAN. O projeto de 

aquisição (SEI nº 00054-00014156/2017-35) dos Tablets está em sua fase inicial, ainda sendo 

confeccionado o Estudo de Viabilidade.

 4.2.2 ÓBICES

a)   A questão motivacional:

Um óbice verificado e fator de extrema importância no processo de solidificação do Termo Cir-

cunstanciado na PMDF. A primeira mudança a ser realizada é cultural, incentivando o policial 

militar a buscar o conhecimento, se especializar, fornecendo todo o suporte necessário, por 

meio de:
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- Instruções teóricas e práticas com a Equipe de instrutores, que conta com professores com 

vários anos de experiência em docência, bacharéis em Direito e especialistas em Direito 

Penal;

- Confecção e distribuição do Manual e cartilha do TCO para fácil acesso;

 Cabe reiterar que a continuidade na capacitação do policial militar é ponto importante e crucial 

para o sucesso do projeto de implantação do Termo Circunstanciado, tendo em vista que, ape-

sar de simples, deve ser bem instruído, pois caso algum elemento importante esteja ausente na 

chegada ao poder judiciário, o termo circunstanciado retornará para que sejam realizadas dili-

gências, adentrando nesse momento na esfera da polícia judiciária, retornando o procedimento 

feito pela Polícia Militar para a Polícia Civil, sendo este o maior risco.

b)      Necessidade de incentivar o registro das ocorrências no sistema Gênesis:

Grande parte das ocorrências nas quais cabe o registro de Termo Circunstanciado são, desde 

muito tempo, resolvidas no local pelo policial (som alto, injuria, difamação, etc) e não registra-

das no sistema.

Neste contexto, verificou-se na expansão das instruções para outros CPRs que em algumas uni-

dades o policial não faz o registro de sua ocorrência no sistema Gênesis, sendo imprescindível 

que os comandantes incentivem suas equipes a fazê-lo a fim de evitarmos a cifra negra, na qual 

muito mais ocorrências são atendidas que de fato registradas.

 c) Necessidade constante de atualizações no sistema Gênesis:

Sabe-se que muitos de nossos policiais acessam o sistema Gênesis em seus celulares e tablets 

particulares e verificou-se que uma das maiores necessidades atualmente é que o Gênesis apre-

sente a possibilidade de gravação de áudio. Isto vale não só para ocorrências de TCO como 

também para todo tipo de registro feito usando o sistema.

A possibilidade de gravar áudio no Gênesis certamente trará maior celeridade no atendimento 

de ocorrências de forma geral, liberando as guarnições para outros atendimentos.

 4.2.3 DADOS ESTATÍSTICOS

O primeiro TCO lavrado na história da PMDF foi confeccionado pelo então 2º TEN Rondinelle em 

10 de agosto de 2016. 

CPR QUANTIDADE DE TCOs PROCESSADOS NAS SECRIMPOS

CPRM 1459

CPRM II 216

CPRL 335

CPRL II 236

CPRS 291

CPRS II 190

CPRO 108

CPRO II 137

CPTRAN Não foi criada SECRIMPO nesse Comando.

CPAM 600

TOTAL 3.572

Desde então, a produtividade aumentou consideravelmente, estando os dados do ano de 2018 

abaixo relacionados:

Obs.: esse quantitativo se refere a quantidade de Termos Circunstanciados processados em cada 

Secrimpo, não necessariamente de TCOs confeccionados em cada unidade. Pois a exemplo do 

CPTRAN, que não possui SECRIMPO instalada, mas é campeão em lavratura do TCO. Contudo, 

processa os Termos Circunstanciados nas SECRIMPO de cada área em que atua.

DIVISÃO POR LEGILAÇÃO TOTAL

Código Penal 188

Contravenção Penal 2340

Código de Trânsito Brasileiro 77

Código Ambiental 905

Lei de Drogas 68

PMDF 2018
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FATO ARTIGO QUANTIDADE

Calúnia 138 4

Difamação 139 3

Injúria 140 22

Constrangimento ilegal 146 7

Ameaça 147 117

Violação de domicílio 150 12

Dano 163 10

Outras fraudes 176 2

Ato obsceno 233 2

Atentado contra a segurança de outro meio de transporte 262 1

Desobediência 330 1

Desacato 331 5

Comunicação falsa de crime ou de contravenção 340 1

Exercício arbitrário das próprias razões 345 1

TOTAL 188

FATO ARTIGO QUANTIDADE

Porte de arma branca 19 33

Vias de fato 21 36

Deixar em liberdade, confiar à guarda de pessoa inexperiente, 

ou não guardar com a devida cautela animal perigos
31 1

Dirigir veículos pondo em perigo a segurança alheia 34 10

 Provocar, abusivamente, emissão de fumaça, vapor ou gás, 

que possa ofender ou molestar alguém:
38 1

Perturbar o sossego alheio 42 99

Usar, publicamente, de uniforme de função que não exerce 46 1

FATO ARTIGO QUANTIDADE

Afastar-se o condutor do veículo do local do acidente, para fu-

gir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída:
305 2

Violar a suspensão ou a proibição de dirigir 307 21

Inabilitado gerando perigo de dano 309 30

Entregar, confiar a direção a inabilitado 310 23

Trafegar em velocidade incompatível com a segurança 311 1

Perturbar o sossego alheio 42 99

TOTAL 77

FATO ARTIGO QUANTIDADE

Matar, utilizar espécimes da fauna silvestre 29 864

Maus-tratos contra animais 32 20

Destruir ou danificar floresta considerada de preservação per-

manente, mesmo que em formação, ou utilizá-la com infrin-

gência das normas de proteção

38 1

Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madei-

ra, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem exi-

gir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela autorida-

de competente, e sem munir-se da via que deverá acompanhar 

o produto até final beneficiamento

46 2

Cortar árvores em floresta de preservação permanente 49 2

Código Penal

Contravenção Penal

Código de  Trânsito Brasileiro

Código Ambiental

Exercício irregular da profissão 47 2081

Estabelecer ou explorar jogo de azar em lugar público ou aces-

sível ao público, mediante o pagamento de entrada ou sem ele:  
50 2

Explorar ou realizar a loteria denominada jogo do bicho, ou 

praticar qualquer ato relativo à sua realização ou      exploração:
58 38

Importunar alguém, em lugar público ou acessível ao público, 

de modo ofensivo ao pudor: 
61 1

Molestar alguém ou perturbar lhe a tranquilidade 65 37

TOTAL 2340
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Comercializar motosserra ou utilizá-la em florestas e nas de-

mais formas de vegetação, sem licença ou registro da autori-

dade competente:

51 3

Executar pesquisa, lavra ou extração de recursos minerais sem 

a competente autorização, permissão, concessão ou licença, ou 

em desacordo com a obtida:

55 2

Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar, em 

qualquer parte do território nacional, estabelecimentos, obras 

ou serviços potencialmente poluidores, sem licença ou autori-

zação dos órgãos ambientais competentes, ou contrariando as 

normas legais e regulamentares pertinentes

60 8

Promover construção em solo não edificável, ou no seu en-

torno, assim considerado em razão de seu valor paisagístico, 

ecológico, artístico, turístico, histórico, cultural, religioso, ar-

queológico, etnográfico ou monumental, sem autorização da 

autoridade competente ou em desacordo com a concedida:

64 1

Pichação 65 2

TOTAL 905

FATO ARTIGO QUANTIDADE

Uso e porte 28 68

TOTAL 22

Lei de Drogas

CPRM

DIVISÃO POR LEGISLÇÃO

CÓDIGO TOTAL

Código Penal 22

Contravenção Penal 1395

Contravenção Trânsito 26

Código Ambiental 2

Lei de Drogas 17

FATO ARTIGO QUANTIDADE

Porte de arma branca 19 12

Vias de fato 21 7

Dirigir veículos pondo em perigo a segurança alheia 34 1

Perturbar o sossego alheio 42 4

Usar, publicamente, de uniforme de função que não exerce 46 0

Exercício irregular da profissão 47 1342

Estabelecer ou explorar jogo de azar em lugar público ou aces-

sível ao público, mediante o pagamento de entrada ou sem ele:  
50 1

Explorar ou realizar a loteria denominada jogo do bicho, ou 

praticar qualquer ato relativo à sua realização ou      exploração:
58 23

Molestar alguém ou perturbar lhe a tranquilidade 65 5

TOTAL 1395

Contravenção Penal

FATO ARTIGO QUANTIDADE

Violar a suspensão ou a proibição de dirigir 307 16

Inabilitado gerando perigo de dano 309 3

Entregar, confiar a direção a inabilitado 310 7

Trafegar em velocidade incompatível com a segurança 311 1

TOTAL 26

FATO ARTIGO QUANTIDADE

Matar, utilizar espécimes da fauna silvestre 29 1

Maus-tratos contra animais 32 1

TOTAL 2

Código de  Trânsito Brasileiro

Código Ambiental
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FATO ARTIGO QUANTIDADE

Uso e porte 28 17

TOTAL 17

Lei de Drogas

II CPRM

DIVISÃO POR LEGISLÇÃO

CÓDIGO TOTAL

Código Penal 39

Contravenção Penal 130

Contravenção Trânsito 19

Código Ambiental 5

Lei de Drogas 30

FATO ARTIGO QUANTIDADE

Calúnia 138 1

Difamação 139 1

Injúria 140 6

Ameaça 147 27

Dano 163 3

Desacato 331 1

TOTAL 39

Código Penal

FATO ARTIGO QUANTIDADE

Porte de arma branca 19 6

Vias de fato 21 8

Contravenção Penal

FATO ARTIGO QUANTIDADE

Afastar-se o condutor do veículo do local do acidente, para fu-

gir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída:
305 1

Violar a suspensão ou a proibição de dirigir 307 1

Inabilitado gerando perigo de dano 309 8

Entregar, confiar a direção a inabilitado 310 8

Trafegar em velocidade incompatível com a segurança

TOTAL 19

FATO ARTIGO QUANTIDADE

Matar, utilizar espécimes da fauna silvestre 29 3

Cortar árvores em floresta de preservação permanente 49 1

Pichação 65 1

TOTAL 5

Código de  Trânsito Brasileiro

Código Ambiental

Deixar em liberdade, confiar à guarda de pessoa inexperiente, 

ou não guardar com a devida cautela animal perigos
31 1

Dirigir veículos pondo em perigo a segurança alheia 34 1

 Provocar, abusivamente, emissão de fumaça, vapor ou gás, 

que possa ofender ou molestar alguém:
38 1

Perturbar o sossego alheio 42 8

Usar, publicamente, de uniforme de função que não exerce 46 1

Exercício irregular da profissão 47 96

Explorar ou realizar a loteria denominada jogo do bicho, ou 

praticar qualquer ato relativo à sua realização ou      exploração:
58 4

Importunar alguém, em lugar público ou acessível ao público, 

de modo ofensivo ao pudor: 
61 1

Molestar alguém ou perturbar lhe a tranquilidade 65 3

TOTAL 130
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FATO ARTIGO QUANTIDADE

Uso e porte 28 30

TOTAL 30

Lei de Drogas

CPRS

DIVISÃO POR LEGISLÇÃO

CÓDIGO TOTAL

Código Penal 48

Contravenção Penal 140

Contravenção Trânsito 10

Código Ambiental 71

Lei de Drogas 7

FATO ARTIGO QUANTIDADE

Calúnia 138 1

Injúria 140 1

Constrangimento ilegal 146 1

Ameaça 147 35

Violação de domicílio 150 5

Dano 163 1

Ato obsceno 233 2

Atentado contra a segurança de outro meio de transporte 262 1

Desacato 331 1

TOTAL 48

Código Penal

FATO ARTIGO QUANTIDADE

Porte de arma branca 19 6

Vias de fato 21 8

Dirigir veículos pondo em perigo a segurança alheia 34 1

Perturbar o sossego alheio 42 14

Exercício irregular da profissão 47 89

Molestar alguém ou perturbar lhe a tranquilidade 65 22

TOTAL 140

Contravenção Penal

FATO ARTIGO QUANTIDADE

Afastar-se o condutor do veículo do local do acidente, para fu-

gir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída:
305 1

Violar a suspensão ou a proibição de dirigir 307 1

Inabilitado gerando perigo de dano 309 6

Entregar, confiar a direção a inabilitado 310 2

TOTAL 10

FATO ARTIGO QUANTIDADE

Matar, utilizar espécimes da fauna silvestre 29 68

Cortar árvores em floresta de preservação permanente 49 2

Pichação 65 2

TOTAL 71

Código de  Trânsito Brasileiro

Código Ambiental

FATO ARTIGO QUANTIDADE

Uso e porte 28 7

TOTAL 7

Lei de Drogas
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FATO ARTIGO QUANTIDADE

Uso e porte 28 14

TOTAL 14

Lei de Drogas

II CPRS

CPRO

DIVISÃO POR LEGISLÇÃO

CÓDIGO TOTAL

Código Penal 17

Contravenção Penal 93

Contravenção Trânsito 4

Código Ambiental 70

Lei de Drogas 14

DIVISÃO POR LEGISLÇÃO

CÓDIGO TOTAL

Código Penal 7

Contravenção Penal 39

Contravenção Trânsito 8

Código Ambiental 57

FATO ARTIGO QUANTIDADE

Difamação 139 1

Injúria 140 2

Ameaça 147 13

Dano 163 1

TOTAL 17

Código Penal

FATO ARTIGO QUANTIDADE

Vias de fato 21 2

Dirigir veículos pondo em perigo a segurança alheia 34 1

Perturbar o sossego alheio 42 9

Exercício irregular da profissão 47 78

Molestar alguém ou perturbar lhe a tranquilidade 65 3

TOTAL 93

Contravenção Penal

FATO ARTIGO QUANTIDADE

Inabilitado gerando perigo de dano 309 2

Entregar, confiar a direção a inabilitado 310 2

TOTAL 4

FATO ARTIGO QUANTIDADE

Matar, utilizar espécimes da fauna silvestre 29 70

TOTAL 70

Código de  Trânsito Brasileiro

Código Ambiental

FATO ARTIGO QUANTIDADE

Difamação 139 1

Injúria 140 1

Ameaça 147 4

Comunicação falsa de crime ou de contravenção 340 1

TOTAL 7

Código Penal
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FATO ARTIGO QUANTIDADE

Dirigir veículos pondo em perigo a segurança alheia 34 1

Perturbar o sossego alheio 42 5

Exercício irregular da profissão 47 27

Explorar ou realizar a loteria denominada jogo do bicho, ou 

praticar qualquer ato relativo à sua realização ou      exploração:
58 6

TOTAL 39

Contravenção Penal

FATO ARTIGO QUANTIDADE

Violar a suspensão ou a proibição de dirigir 307 3

Inabilitado gerando perigo de dano 309 3

Entregar, confiar a direção a inabilitado 310 2

TOTAL 8

FATO ARTIGO QUANTIDADE

Inabilitado gerando perigo de dano 309 3

Entregar, confiar a direção a inabilitado 310 2

TOTAL 3

FATO ARTIGO QUANTIDADE

Matar, utilizar espécimes da fauna silvestre 29 56

Maus-tratos contra animais 32 1

TOTAL 71

Código de  Trânsito Brasileiro

Código de  Trânsito Brasileiro

Código Ambiental

II CPRO

DIVISÃO POR LEGISLÇÃO

CÓDIGO TOTAL

Código Penal 7

Contravenção Penal 39

Contravenção Trânsito 8

Código Ambiental 57

FATO ARTIGO QUANTIDADE

Injúria 140 1

Ameaça 147 6

Comunicação falsa de crime ou de contravenção 340 2

TOTAL 9

Código Penal

FATO ARTIGO QUANTIDADE

Vias de fato 21 2

Porte de arma branca 21 3

Dirigir veículos pondo em perigo a segurança alheia 34 5

Perturbar o sossego alheio 42 12

Exercício irregular da profissão 47 37

Molestar alguém ou perturbar lhe a tranquilidade 65 1

TOTAL 66

Contravenção Penal
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FATO ARTIGO QUANTIDADE

Inabilitado gerando perigo de dano 309 7

TOTAL 7

Código de  Trânsito Brasileiro

CPRL

II CPRL

DIVISÃO POR LEGISLÇÃO

CÓDIGO TOTAL

Código Penal 43

Contravenção Penal 275

Contravenção Trânsito 7

Código Ambiental 10 DIVISÃO POR LEGISLÇÃO

CÓDIGO TOTAL

Código Penal 7

Contravenção Penal 39FATO ARTIGO QUANTIDADE

Injúria 140 7

Ameaça 147 26

Violação de domicílio 150 4

Dano 163 3

Desacato 331 2

Exercício arbitrário das próprias razões 345 1

TOTAL 43

FATO ARTIGO QUANTIDADE

Ameaça 147 1

TOTAL 1

Código Penal

Código Penal

FATO ARTIGO QUANTIDADE

Vias de fato 21 6

Porte de arma branca 21 9

Perturbar o sossego alheio 42 44

Exercício irregular da profissão 47 216

TOTAL 275

FATO ARTIGO QUANTIDADE

Molestar alguém ou perturbar lhe a tranquilidade 65 2

Perturbar o sossego alheio 42 3

Exercício irregular da profissão 47 196

TOTAL 201

Contravenção Penal

Contravenção Penal

FATO ARTIGO QUANTIDADE

Matar, utilizar espécimes da fauna silvestre 29 10

TOTAL 10

Código Ambiental

FATO ARTIGO QUANTIDADE

Matar, utilizar espécimes da fauna silvestre 29 32

Comercializar motosserra ou utilizá-la em florestas e nas de-

mais formas de vegetação, sem licença ou registro da autori-

dade competente:

51 2

TOTAL 71

Código Ambiental
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CPAM

DIVISÃO POR LEGISLÇÃO

CÓDIGO TOTAL

Código Penal 2

Código Ambiental 597

Contravenção Penal 1

FATO ARTIGO QUANTIDADE

Ameaça 147 2

TOTAL 2

Código Penal

FATO ARTIGO QUANTIDADE

Molestar alguém ou perturbar lhe a tranquilidade 65 1

TOTAL 1

Contravenção Penal

FATO ARTIGO QUANTIDADE

Matar, utilizar espécimes da fauna silvestre 29 567

Maus-tratos contra animais 32 16

Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madei-

ra, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem exi-

gir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela autorida-

de competente, e sem munir-se da via que deverá acompanhar 

o produto até final beneficiamento

46 2

Comercializar motosserra ou utilizá-la em florestas e nas de-

mais formas de vegetação, sem licença ou registro da autori-

dade competente:

51 1

Executar pesquisa, lavra ou extração de recursos minerais sem 

a competente autorização, permissão, concessão ou licença, ou 

em desacordo com a obtida:

55 2

Código Ambiental

Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar, em 

qualquer parte do território nacional, estabelecimentos, obras 

ou serviços potencialmente poluidores, sem licença ou autori-

zação dos órgãos ambientais competentes, ou contrariando as 

normas legais e regulamentares pertinentes

60 8

Promover construção em solo não edificável, ou no seu en-

torno, assim considerado em razão de seu valor paisagístico, 

ecológico, artístico, turístico, histórico, cultural, religioso, ar-

queológico, etnográfico ou monumental, sem autorização da 

autoridade competente ou em desacordo com a concedida:

64 1

TOTAL 597

Diante de todo o exposto, verifica-se que o presente projeto é de extrema importância para 

uma mudança significativa na qualidade do serviço prestado à população do Distrito Federal, 

que já vem sendo presenciada na rotina diária do policiamento.

Esta mudança começou na área do 4º BPM, onde os TCOs vêm sendo lavrados desde agosto de 

2016 e posteriormente se expandiu para as demais unidades do CPRM II.

A expansão continuou e, atualmente, todas as UPMs do CPRM II (Guará, Lago Sul, Estrutural) 

e CPRS (Gama e Santa Maria) já lavram TCOs, além do 7º BPM, 6º BPM (pertencentes ao CPRM 

I), 14º BPM (pertencente ao CPRLI) e parte dos efetivos do CPTRAN e CPAM, conforme dados 

estatísticos no item acima.
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4.3 PRODUTIVIDADE DO CENTRO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA PM

DIVISÃO DE PROGRAMAS E AÇÕES SOCIAIS – DPAS

A Divisão de Programas e Ações Sociais do Centro de Políticas Públicas – DPAS/CPP tem como 

missão planejar, coordenar, orientar e controlar as atividades relativas aos Programas Preventi-

vos de Segurança Pública, coletando dados de atendimento de todos os 58 (cinquenta e oito) 

programas desenvolvidos no âmbito da Policia Militar do Distrito Federal com a responsabilida-

de de encaminhar os dados coletados para os órgãos de controle e estatísticas e assessoramen-

to do Comandante Geral.

Além disso, planejou diversos eventos como a Formatura Geral do Proerd, a Conferência PRO-

ERD 20 anos e Curso de Formação de Instrutores (CFI).

Também foram desenvolvidas artes gráficas para os programas sociais da PMDF, que auxiliam 

na divulgação das marcas e fortalecimento destes. A DPAS realizou uma atualização para os 

instrutores formados nos dois últimos Cursos de Formação de Instrutores, visando habilitá-los 

para aplicação do programa, ainda que estejam atuando em suas unidades de origem.

A Divisão firmou parceria com a empresa GIZ e assim proporcionou a policiais militares que atu-

am nos programas sociais da corporação a oportunidade de participar do curso Treino Social.  

Desenvolveu também, juntamente com a seção de projetos do CPP, projetos para a aquisição de 

camisetas para alguns programas e cartilhas para o Proerd. Além de trabalhar na elaboração de 

projeto base para realização do Curso de Formação de Instrutores, Formatura Geral do Proerd e 

Conferência 20 anos do Proerd.

A Divisão contribuiu com CAP e CAEP, cedendo instrutores que trabalharam na monitoria des-

ses cursos.

Os Programas Preventivos de Segurança Pública desenvolvidos no âmbito da Policia Militar 

apresentam-se nos eixos Educacional, Saúde, Arte, Esportes atendendo a comunidade do Dis-

trito Federal contribuindo assim para a prevenção e redução dos índices criminais.

FOTO: SGT MARCOS LOPES



RELATÓRIO DE GESTÃO 2018 CAPÍTULO 4 - RESULTADO DA GESTÃO 63

UNIDADE EIXO/OBJETIVO PROGRAMA SOCIAL TOTAL

CPTran, CPEsc, CPAM

Educacional – Atuando nas escolas públicas e particulares no atendimento de 

alunos, familiares e comunidade em geral em ciclos de aulas, palestras e apresen-

tações teatrais na prevenção e proteção ao meio-ambiente, utilização segura do 

trânsito e conscientização sobre as drogas e a violência.

Teatro Rodovia, Lobo Guará, Prealg, Programa Educar para Cidadania, PROERD – 

Programa Educacional de Resistência às Drogas. 
168.429

3º BPESC, CPMon, CCF, CME, 

CPRO - 2º BPM, 11º BPM, II 

CPRM 4º BPM 5º BPM, 8º BPM, 

10º BPM, 16º BPM, 14º BPM, 20º 

BPM, 21º BPM, 26º BPM, 27º 

BPM, 28º BPM

Esportes - Regular as atividades a serem desenvolvidas durante a realização de 

ações desportivas e sociais, como forma de valorização e congraçamento do pú-

blico interno e externo, com o intuito de melhorar o ambiente de trabalho, sem 

prejuízo das atividades regulares do batalhão;

- Inserir um conhecimento desportivo de artes marciais, promovendo uma reflexão 

e uma mudança no comportamento e hábitos, alinhando a prática desportiva ao 

bem-estar dos participantes.

Escola de Campeões, Escolinha de Equitação da PMDF, Cross Police, Projeto 

ROTAM na Comunidade, Academia de JiuJitsu Dois de Ouro, Formando Cidadãos 

- Escolinha de Futebol, Prevenindo com Arte (Futebol, muaythai, jiujitsu, capoeira, 

treinamento funcional, corrida, karatê, taekwondo, passeio ciclístico, treinamento 

de goleiros, ginástica da melhor idade, fit dance, defesa pessoal e técnicas de se-

gurança pessoal, música (flauta e violão e kickboxing infantil), Projeto Rio Branco 

nas Escolas, Projeto Bom de Bola na Escola, Projeto Bom de Bola e Bom na Escola, 

Academia de JiuJitsu, Programa 14º. com

(jiujitsu, karatê, ginástica comunitária, boxe chinês, boxe feminino, judô, escolinha 

de futebol, língua francesa), Conhecer para Aproximar

(Futsal, capoeira, judô, jiujitsu, luta Livre, Caminhada, Pedal Seguro), Escolinha de 

Futebol Bom de Bola – Craque na Escola, Escolinha de Futebol Kandangos, Prepa-

rando para a Sociedade, Projeto CRESCER

16

CPMon, DSAP

e DAO

Saúde - Desenvolver a melhoria da qualidade de vida do efetivo e dependentes da 

PMDF, por meio de  atividades educativas, visando estimular os cuidados com a 

saúde e prevenção de doenças bucais

Equoterapia, Sexta feira sem cárie, UNAMPRO 3.421

DEC/ISCP

DPPHC

Arte - Promover a inclusão social das crianças através da música a fim de promover 

a comunicação, aprendizado, mobilização, expressão, organização e outros objeti-

vos terapêuticos.

Projeto Cidadania com Música, Projeto Musicalização Inclusiva 181

TOTAL 181.768

DATA HORÁRIO LOCAL ATITIVDADE

23 MAI 2018 14h 11º BPM Projeto Formando Cidadãos

30 MAI 2018 14h CPTran Programa de Educação para o Trânsito - Teatro Rodovia

27 JUN 2018 NOITE 20º BPM Projeto Conhecer para Aproximar

04 JUL 2018 15h 14º BPM Projeto 14º.Com

15 AGO 2018 9h 26º BPM Projeto Escolinha de Futebol Kandangos

22 AGO 2018 14h 8º BPM Projeto Bom de Bola na Escola

29 AGO 2018 14h 4º BPM Programa Prevenindo com Arte

31 OUT 2018 14h ROTAM Projeto ROTAM na Comunidade

14 NOV 2018 14h CPAm Programa de Educação Ambiental Lobo Guará

21 NOV 2018 14h 21º BPM Projeto Bom de Bola – Craque na Escola

28 NOV 2018 14h CPMon Equitação Social

 A DIVISÃO DE PROGRAMAS E AÇÕES SOCIAIS DESENVOLVEU NO ANO DE 2018 VISITAS TÉCNICAS AOS PROGRAMAS CONFORME CRONOGRAMA ABAIXO:
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4.5 DIVISÃO DE POLÍCIA COMUNITÁRIA – DPCOM / PROVID

A principal atividade desenvolvida pela Divisão no ano de 2018 é o Policiamento de Preven-

ção Orientado à Violência Doméstica - PROVID é uma estratégia de policiamento, baseado na 

filosofia de polícia comunitária, com a abordagem orientada para a solução do problema de 

violência doméstica, atuando na prevenção e enfrentamento desse problema, juntamente com 

a rede de apoio, por meio de ações de prevenção primária e secundária, dividido nos seguintes 

eixos orientadores:

Rede de apoio PROVID

O policiamento de Prevenção Orientada a Violência Doméstica – PROVID está regulamentado 

na Corporação pela PORTARIA PMDF Nº 985, de 17 de novembro de 2015, que revogou a por-

taria anterior. 

Diante da situação, e em conformidade com a iniciativa estratégica do item 11.3.3 do Planeja-

mento Estratégico 2011-2022 da Corporação, desde o início do ano de 2014 vem sendo imple-

mentado gradativamente o policiamento em todas as unidades policiais militares, realizando 

todas as atividades estabelecidas na referida portaria.

PRODUTIVIDADE QUANTIDADE PÚBLICO

Palestras Ministradas 54 4101

Participação em reuniões comunitárias 128 2797

Visitas solidárias às famílias em contexto de 

violência doméstica
10588 --

Outros Atendimentos (ocorrências não 

relacionadas à violência doméstica e familiar, 

atendimentos que não geraram processos para 

acompanhamento)

2344 --

Total Geral de Atividades 13114 --

As informações são referentes à produção das unidades executoras no período de JAN a SET, 

não sendo computados os dados relativos a outubro, pois foi estipulado para UPMs, de acordo 

com a Portaria PMDF Nº 985, de 17 de novembro de 2015, que regulamenta o policiamento 

PROVID, que os relatórios mensais de produtividade devem ser encaminhados a Coordenação 

Geral desse Centro até o 5º dia útil do mês subsequente.

4.6 INDICADORES DE DESEMPENHO

Os Indicadores de Desempenho do Sistema de Gestão Estratégica da PMDF estão publicados  

pela Portaria PMDF nº 1.003 de 06 de julho de 2016 e tem como objetivo medir o desempenho 

da gestão institucional no tocante ao desenvolvimento das iniciativas estratégicas estabele-

cidas pelo Plano Estratégico 2011-2022, bem como servir de subsídio ao Comando-Geral da 

Corporação no tocante ao monitoramento estratégico que orientam as ações e os processos 

decisórios. 

Nos anos de 2017 e 2018, a maioria dos indicadores existentes foi coletada pelos gestores das 

diversas áreas de negócio, conforme tabela do item IV e, após superada a fase de análise e 

tratamento dos dados, que se mostrou inovadora na Corporação, buscou-se uma metodologia 

adequada para apresentar os índices de forma comparativa quanto ao seu desempenho nos 

dois ciclos, além de uma representação gráfica para facilitar a leitura e interpretação dos dados.

Desde a edição da Portaria 1.003 de 06 de julho de 2016, a corporação ainda passa por um 

processo de aprendizado organizacional com incremento das políticas de gestão estratégica, 

sendo a aferição dos indicadores de desempenho, a ferramenta que demonstra o andamento 

das ações de melhoria da gestão.

Os dados ora apresentados são resultados das informações coletadas por meio de sistemas ou 

dos controles cotidianos que as OPM’s com responsabilidade nesse processo utilizam como 

ferramenta gerencial de seus processos, referentes aos ciclos de 2017 e 2018, no tocante ao con-

teúdo quantificável para a composição da fórmula de calculo dos indicadores e suas nuances, 

devidamente preconizado na norma que baliza esta análise.

Não obstante a inexistência de metas definidas que traduziriam adequadamente os percentu-

ais de melhoria, levou-se em consideração para fins desta análise, os índices que aumentaram 

ou diminuíram, bem como, os que se mantiveram em relação ao ciclo anterior comparado, en-

tendendo não ser, ainda, o padrão de avaliação desejado que necessita maior sistematização 

das rotinas de controle e medição das ações realizadas pela corporação. 
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4.6.1 QUADRO COMPARATIVO ENTRE AS MÉTRICAS DOS CICLOS DE 2018 E 2017

INDICADORES DE DESEMPENHO DO SISTEMA DE GESTÃO ESTRATÉGICA DA PMDF

INDICADOR 2017 2018

1.1.1 ÍNDICE DE EVOLUÇÃO DO ORÇAMENTO 0,12% 0,12%

1.1.2 ÍNDICE DE APROVAÇÃO DE RECURSOS 79,01% 79,01%

 1.2.1 ÍNDICE DE APLICAÇÃO DE RECURSOS EM 

CUSTEIO
21,75% 9,38%

1.2.2 ÍNDICE APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA 

PAGAMENTO DE PESSOAL
75,15% 87,12%

1.2.3 ÍNDICE APLICAÇÃO DE RECURSOS EM 

INVESTIMENTO
1,16% 8,05%

2.1.1.1 FORMAÇÃO POLICIAL Não aferido 415

2.1.1.2 APERFEIÇOAMENTO E ALTOS ESTUDOS 

POLICIAL
Não aferido

50 policiais concluíram 

cursos de altos estudos 

policiais

2.1.1.3.1 INDICE DE ATUALIZAÇÃO 0 85,44%

2.1.1.4.1 EFETIVIDADE DA ESPECIALIZAÇÃO  

8200 policiais pas-

saram por cursos de 

especialização

2.1.2.1.1 ABSENTEÍSMO 4,8 dias 4,82 dias

2.1.2.2 BIENAL 99,42% 100,00%

2.1.2.3 TAF 0,36% 19,99%

2.1.2.4 QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE Não aferido

RM PARA:  Excelente 

= 24,80  Bom = 24,63    

Regular = 3,36      Ruim 

= 0,92

2.1.2.5 INDICE DE ABSORÇÃO DA DEMANDA Não aferido 29,75%

2.2.1 ÍNDICE DE DEFASAGEM DO EFETIVO.
38,99% de défcit de 

efetivo

41,32% de défcit de 

efetivo

2.2.2 ÍNDICE DE ROTATIVIDADE DE EFETIVO 

(TURNOVER)

12.70% de diminuição 

de efetivo na PMDF em 

2016

4,89% de diminuição 

de efetivo na PMDF em 

2016

2.2.3 INDICE DE MOVIMENTAÇÃO DE EFETIVO

13,21% do efetivo foi 

movimentado durante 

o ano de 2016

27,91% do efetivo foi 

movimentado durante 

o ano de 2016

2.3.1 ARTIGOS CIENTÍFICOS PUBLICADOS. 27 0

2.3.2 POLICIAIS MILITARES CAPACITADOS EM 

ANÁLISE CRIMINAL
18 0

2.3.3 POLICIAIS MILITARES CAPACITADOS EM 

NORMAS ISO
115 0

2.3.4 POLICIAIS MILITARES TECNÓLOGOS EM 

SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA
75 52

2.4.1 INQUÉRITOS POLICIAIS MIILTARES CON-

CLUÍDOS NO PRAZO REGULAMENTAR
95,61% 80,09%

2.4.2 SINDIC NCIAS SOLUCIONADAS 31,82% 14,74%

2.4.3 ANÁLISE DE PROCESSOS DEMISSIONAIS 120 dias 86,33 dias

2.5.1 PESQUISA DE MOTIVAÇÃO NO TRABALHO Não aferido Não aferido

2.5.2 ÍNDICE DE UTILIZAÇÃO DE ENSINO 

ASSISTENCIAL.
Não aferido

90 alunos são filhos de 

policiais militares

3.1.1.1 IDADE MÉDIA DA FROTA 8,10 anos Não aferido

3.1.1.2 ÍNDICE DE DISPONIBILIDADE DA FROTA

48,23% de viaturas 

disponíveis semanal-

mente para emprego 

de policiamento.

46,65% de viaturas 

disponíveis semanal-

mente para emprego de 

policiamento.

3.1.1.3 ÍNDICE DE VARIEDADE DA FROTA 2,04% 0,55%

3.1.2.1 ÍNDICE DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS Não aferido Não aferido

3.1.2.2 ÍNDICE DE UTILIZAÇÃO DE IMÓVEIS 

PRÓPRIOS
Não aferido 61,45%

3.1.2.3 ÍNDICE DE DISTRIBUIÇÃO DE UPM

74,19% das Regiões 

Administrativas do DF 

possuem unidades da 

PMDF.

77,42% das Regiões 

Administrativas do DF 

possuem unidades da 

PMDF.

3.1.2.4 ÍNDICE DE MANUTENÇÃO DAS 

INSTALAÇÕES
Não aferido Não aferido

3.1.3.1 ÍNDICE DE ATENDIMENTO DE DEMANDA

100% das demandas 

de suprimento foram 

atendidas

100% das demandas 

de suprimento foram 

atendidas

3.1.3.2 TEMPO DE ATENDIMENTO DA DEMANDA 2 a 3 dias 2 dias

3.1.4.1.1 IDADE MÉDIA DO ARMAMENTO 11,72 anos 10,15 anos

3.1.4.1.2 IDADE MÉDIA DOS COLETES 

BALISTICOS

5,59 anos (7.166 coletes 

balísticos com validade 

ainda em vigor)

Não aferido

3.1.4.2 ÍNDICE DE DISPONIBILIDADE DE MATE-

RIAL BÉLICO
Não aferido 93,79%



RELATÓRIO DE GESTÃO 2018 CAPÍTULO 4 - RESULTADO DA GESTÃO 66

3.1.5.1 ÍNDICE DE EFETIVIDADE DO PLANEJA-

MENTO DA SAÚDE
72,55% 69,14%

3.1.5.2 ÍNDICE DE EFETIVIDADE DO PLANEJA-

MENTO DE LOGÍSTICA

100,00% dos recursos 

planejados para logísti-

ca foram exeutados

93,48%

3.1.6.1 ÍNDICE DE DESVIO DO PLANEJAMENTO 

DA SAÚDE
44,63% 30,86%

3.1.6.2 ÍNDICE DE DESVIO DO PLANEJAMENTO 

DE LOGÍSTICA

Foram executados 

12,94% além dos re-

cursos planejados para 

logística.

6,52%

3.2 ÍNDICE DE EFETIVIDADE DA GESTÃO 

ESTRATÉGICA
Não aferido

Não aferido pois é 

necessário se definir os 

níveis de mensuração 

dos indicadores estraté-

gicos masters

3.3.1.1 QUANTIDADE DE RELATÓRIOS 

DE INTELIGÊNCIA PRODUZIDOS PARA O 

COMANDO-GERAL

295 Não aferido

3.3.2.1 ÍNDICE DE DISPONIBILIDADE DE REDE 

DE DADOS
99,97% 99,67%

3.3.3 ÍNDICE DE INDICADORES MENSURADOS 

REGULARMENTE
66,15% 73,85%

3.4.1.1 CAPACIDADE DE ATENDIMENTO ÀS 

MISSÕES OPERACIONAIS

100% das solicitações 

de policiamento foram 

atendidas no ano de 

2017

88,01% das solicitações 

de policiamento foram 

atendidas no ano de 

2018

3.4.1.2 DEMANDA REPRIMIDA

2,79% das ocorrências 

geradas pela CIADE não 

foram atendidas.

15,12% das ocorrências 

geradas pela CIADE não 

foram atendidas.

3.4.1.3 TEMPO DE ATENDIMENTO DE OCORRÊN-

CIAS APÓS A CHAMADA DE EMERGÊNCIA
6'58" 7'35"

3.4.2.2 EFETIVO DIÁRIO EMPREGADO NO POLI-

CIAMENTO OSTENSIVO

1432,43 PMs empre-

gados diariamente no 

policiamento ostensivo

842 PMs empregados 

diariamente no policia-

mento ostensivo

3.4.3.1 RÁDIOS PORTÁTEIS PARA O EMPREGO 

INDIVIDUAL
3700 Não aferido

3.4.3.2 VIATURAS EMPREGADAS DIARIAMENTE 

NO POLICIAMENTO OSTENSIVO/PREVENTIVO

321,12 VTRs emprega-

das no policiamento 

ostensivo diariamente 

no DF em 2017

254,48 VTRs emprega-

das no policiamento 

ostensivo diariamente 

no DF em 2017

3.4.4.1 AVERIGUAÇÃO DE ATITUDE SUSPEITA
145,79 Abordagens por 

PM/mês

81,33 Abordagens por 

PM/mês

3.4.4.2 DESEMPENHO PROATIVO DO PATRULHA-

MENTO OSTENSIVO

19,45% das ocorrências 

atendidas foram por 

iniciativa das próprias 

guarnições

13,74% das ocorrências 

atendidas foram por 

iniciativa das próprias 

guarnições

3.4.4.3 REPRESSÃO IMEDIATA AO CRIME

25,33% dos crimes 

contra o patrimônio e 

contra a vida tiveram 

seus autores detidos 

logo após o cometi-

mento pelo policia-

mento ostensivo

31,16% dos crimes 

contra o patrimônio e 

contra a vida tiveram 

seus autores detidos 

logo após o cometi-

mento pelo policiamen-

to ostensivo

3.5.1.1 TEMPO DE RESPOSTA DA TROPA 

ESPECIALIZADA
Não aferido *

3.5.2.1 EFETIVO DIÁRIO EMPREGADO NO POLI-

CIAMENTO ESPECIALIZADO

437,55 PMs empre-

gados diariamente 

no policiamento 

especializado

354,70 PMs empre-

gados diariamente 

no policiamento 

especializado

3.5.3.1 VIATURAS ESPECIALIZADAS DISPONÍVEIS 

PARA PRONTO EMPREGO

204,80 VTRs empre-

gadas em ações de 

resposta imediata 

diariamente no DF em 

2017

133,28VTRs emprega-

das em ações de respos-

ta imediata diariamente 

no DF em 2018

3.5.4.1 DESEMPENHO DO POLICIAMENTO 

ESPECIALIZADO

 38,92% dos crimes 

contra o patrimônio e 

contra a vida tiveram 

seus autores detidos 

pelas tropas especia-

lizadas logo após o 

cometimento 

40,70% dos crimes 

contra o patrimônio e 

contra a vida tiveram 

seus autores detidos 

pelas tropas especia-

lizadas logo após o 

cometimento 

3.6.1 POSICIONAMENTO DA PMDF NA MÍDIA

85,10% de notícias 

positivas e neutras pu-

blicadas na imprensa

73,15% de notícias 

positivas e neutras pu-

blicadas na imprensa

4.1 PERCEPÇÃO DE RESPEITO AOS DIREITOS 

HUMANOS PELA PMDF
Não aferido Não aferido

4.2 PERCEPÇÃO DE QUALIDADE DOS SERVIÇOS Não aferido Não aferido

4.3 PERCEPÇÃO DE CONFIANÇA NA PMDF Não aferido Não aferido

4.4 SENSAÇÃO DE SEGURANÇA Não aferido Não aferido
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4.6.2 ANÁLISE GERAL DOS INDICADORES REPRESENTAÇÃO GRÁFICA COMPARATIVA DOS CICLOS 2017 E 2018

No ano de 2018, referente ao 3º Ciclo de Coleta desde a edição da portaria 1.003 de 06/07/16, a 

PMDF conseguiu melhorar ou manter a maioria dos índices, inclusive ampliando a quantidade 

de indicadores aferidos, perfazendo 73,85% de melhoria em comparação ao ano de aferição 

anterior, o que representa 48 indicadores avaliados, conforme evidenciado na análise de alguns 

indicadores:

A Perspectiva da Gestão Financeira, que é composta pelos objetivos estratégicos 1.1 – Assegu-

rar os recursos orçamentários necessários e 1.2 – Garantir a execução financeira dos recursos 

orçamentários. Os indicadores que compõem o objetivo estratégico 1.1, não tiveram altera-

ções significativas. Já os indicadores referentes ao objetivo 1.2 obtiveram incrementos substan-

ciais, mostrando que a aplicação em custeio e em investimento foram geridos de forma mais 

eficiente.

A Perspectiva do Aprendizado e Crescimento, possui 5 objetivos estratégicos. O objetivo 2.1 

Fortalecer o desenvolvimento dos recursos humanos, possui dez indicadores de desempenho, 

sendo cinco deles, relacionados ao desenvolvimento dos recursos humanos voltado à educa-

ção corporativa e outros cinco com finalidade de avaliar os quesitos relacionados à saúde.

Os indicadores relacionados à educação não haviam sido aferidos no ano de 2017, porém em 

2018, foi possível mensurar as quantidades de policiais militares que passaram por cursos de 

Formação Policial (2.1.1.1), Aperfeiçoamento e Altos Estudos Policial (2.1.1.2), quantidade de 

policiais que passaram por cursos de Atualização (2.1.1.3.1) e Especialização (2.1.1.4.1).

Quanto aos indicadores voltados a mensurar questões relacionadas à saúde do efetivo, nota-se 

uma estabilização na taxa de Absenteísmo (2.1.2.1.1) e na percentagem de policiais militares 

considerados aptos no exame periódico Bienal (2.1.2.2). Já o indicador que afere a percenta-

gem do efetivo aprovado no teste de aptidão física – TAF (2.1.2.3) teve um aumento substancial 

quando se compara os anos de 2017 e 2018. Ainda, o indicador de Absorção da Demanda de 

Saúde (2.1.2.5) pelo Centro Médico da PMDF, que não havia sido mensurado em 2017, obteve 

menções “Excelente” e “Bom” em valores expressivos, quando comparado com as menções “Re-

gular” e “Ruim”.
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O objetivo 2.2 Aprimorar a gestão dos recursos humanos, composto por três indicadores que 

tiveram grandes variações entre os anos de 2017 e 2018. O Índice de Movimentação de Efetivo 

(2.2.3) teve um incremento de mais de quatorze pontos percentuais de um ano para outro, já o 

Índice de Rotatividade de Efetivo obteve decréscimo entre 2017 e 2018. Quanto ao indicador 

Índice de Defasagem de Efetivo (2.2.1), uma série histórica mostra que acontece um declínio do 

efetivo ativo da corporação desde o ano de 2015.

Para a aferição dos indicadores que compõem o objetivo 2.3 Desenvolvimento técnico-cien-

tífico em segurança pública, em 2018 apenas o indicador 2.3.4 Policiais Militares Tecnólogos 

em Segurança Pública teve redução quantitativa em relação a 2017, enquanto os indicadores 

2.3.2 Policiais Militares capacitados em Análise Criminal e 2.3.3 Policiais Militares capacitados 

em Normas ISO, mantiveram-se com o mesmo valor do ano anterior.

O objetivo 2.4 Incrementar as atividades disciplinares correcionais, registrou-se redução nos 

percentuais de conclusão de Inquéritos Policiais Militares no prazo regulamentar (2.4.1) e Sin-

dicâncias solucionadas (2.4.2). Em contrapartida, também foi registrada redução de, aproxima-

damente, 34 dias no período dispendido para Análise dos processos demissionais (2.4.3) em 

relação ao ano de 2017.
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Para a mensuração do objetivo 2.5 Promover a motivação dos recursos humanos, não houve 

Pesquisa de motivação no trabalho (2.5.1) nos anos analisados. Porém, o indicador 2.5.2 Índice 

de utilização de ensino assistencial, registrou, em 2018, 90 alunos do Colégio Militar Tiradentes 

dependentes (filhos) de Policiais Militares.

O objetivo estratégico 3.1 Aprimorar a gestão logística, composto por dezesseis indicadores, 

no ano de 2018 deixou-se de mensurar alguns indicadores como Idade média da Frota (3.1.1.1) 

e Idade média dos coletes balísticos (3.1.4.1.2). Entretanto alguns outros que não haviam sido 

aferidos em 2017, puderam ser aferidos em 2018, tais como: 3.1.2.2 Índice de utilização de imó-

veis próprios e 3.1.4.2 Índice de disponibilidade de material bélico. Ainda há que se destacar o 

indicador 3.1.2.2 Índice de distribuição de UPM, que registrou incremento no ano de 2018, e 

os indicadores que registraram declínio, que demonstram bom desempenho da gestão, quais 

sejam: 3.1.4.1.1 Idade média do armamento, 3.1.6.1 Índice de desvio do planejamento de saúde 

e 3.1.6.2 Índice de desvio do planejamento de logística. Em contrapartida os indicadores 3.1.5.1 

Índice de efetividade do planejamento da saúde e 3.1.5.2 Índice de efetividade do planejamen-

to de logística apresentaram decréscimo.
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Quanto ao objetivo 3.4 Otimizar o policiamento ostensivo e preventivo, percebe-se o reflexo da 

redução do efetivo ativo na corporação ao se analisar o indicador 3.4.2.2 Efetivo diário empre-

gado no policiamento ostensivo, que registrou uma redução de 41,22%, bem como o indicador 

3.4.3.2 Viaturas empregadas diariamente no policiamento ostensivo/preventivo, com declínio 

de 20,75% em seu quantitativo médio diário. Apesar da redução das médias diárias de policiais 

militares e viaturas empregadas no policiamento ostensivo/preventivo, percebe-se aumento na 

Repressão imediata ao crime (3.4.4.3).

254,48

321,12

842

1432,43



RELATÓRIO DE GESTÃO 2018 CAPÍTULO 4 - RESULTADO DA GESTÃO 71

A Ampliação da capacidade de resposta imediata (3.5) é o objetivo estratégico composto por in-

dicadores voltados ao emprego das tropas especializadas. Os resultaVdos mensurados também 

refletem o resultado da defasagem de efetivo, tendo o indicador 3.5.2.1 Efetivo diário emprega-

do no policiamento especializado registrado redução de aproximadamente 83 policiais militares 

por dia, redução de 19%, e o indicador 3.5.3.1 Viaturas especializadas disponíveis para pronto 

emprego, com diminuição média de 71 viaturas (35%) diariamente. Entretanto, o Desempenho 

do policiamento especializado (3.5.4.1) demonstrou incremento em relação ao ano de 2017.

4.7. INDICADORES DO PPA 2016-2019 GDF COM AS METAS PROPOSTAS E AS METAS 

ALCANÇADAS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

INDICADOR UNIDADE RESULTADO 2016 2017 2018 2019

Quantidade de 

palestras PROVID 

(Policiamento de 

Prevenção Orien-

tada a Violência 

Doméstica).

Quantidade de palestras 

PROVID (Policiamento 

de Prevenção Orientada 

a Violência Doméstica).

Desejado

Alcançado

1500

2.339

1500

3.420

1500

3.420

1500

-----

Ocorrências 

policiais atendidas 

por RA.

Ocorrências policiais 

atendidas por RA.

Desejado

Alcançado

17.600

20.913

18.800

24.913

20.000

27.384

21.200

--------

Efetivo diário em-

pregado no policia-

mento ostensivo.

Efetivo diário empre-

gado no policiamento 

ostensivo.

Desejado

Alcançado

2.818

 2.906

2.800

1.033

2.795

2.090

2.834

--------

Operações policiais 

realizadas por RA.

Operações policiais 

realizadas por RA.

Desejado

Alcançado

1.050

  4.732

1.100

15.764

1.150

17.235

1.200

- - - -

Apreensão de 

drogas.
Apreensão de drogas.

Desejado

Alcançado

600

  2.190

630

2.348

660

5.506

690

- - - -

Índice de aprova-

ção de recursos 

com investimento.

Índice de aprovação 

de recursos com 

investimento.

Desejado

Alcançado

100

  59,43

100

41,58

100

9,01%

100

- - - -

Indicadores do PPA 2016-2019.

No que tange ao primeiro indicador, o resultado apresentado refere-se ao número total de pes-

soas que participaram das palestras ministradas. A superação da meta se deve ao fato da reali-

zação do III curso de policiamento de prevenção orientado à violência doméstica, no qual foram 

capacitados 29 (vinte e nove) policiais militares da PMDF, 01 (um) bombeiro militar do CBMDF e 

03 (três) policiais militares de outros estados (PMESP, PMPI e PMAP).

No que tange à quantidade de ocorrências atendidas por RA, verifica-se que a meta foi supe-

rada e continua em tendência de crescimento em relação aos anos anteriores. A Intensificação 

da ação de presença, confiança da população na PMDF para solução de conflitos e o retorno do 

atendimento e despacho (COPOM) pela corporação são fatores que influenciaram diretamente 

no aumento do atendimento de ocorrências.
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Quanto ao efetivo diário empregado no policiamento ostensivo o indicador foi obtido por meio 

da média do efetivo empregado diariamente pela Polícia Militar do Distrito Federal, incluindo 

os policiais escalados por meio do Sistema Voluntário Gratificado.

Em relação as operações policiais realizadas por R.A. em 2018, o valor apurado de 17.235 refere-

-se ao total de operações das 31 R.A.’s atendidas pela PMDF, em virtude de um único Comando 

atender várias R.A.’s.

No ano de 2018 houve grandes apreensões, fazendo com o que o indicador tivesse um resulta-

do maior do que o dobro do ano anterior. A atuação da Polícia Militar no combate ao tráfico de 

drogas vem sendo realizada de forma constante e ininterrupta, com o apoio da Inteligência de 

Segurança Pública. O resultado foram mais de 5,5 toneladas de drogas retiradas de circulação 

em 2018, além de diversas pessoas relacionadas com o tráfico presas à disposição da justiça.

Infelizmente o índice de aprovação de recursos com investimento foi prejudicado devido a crise 

econômica enfrentada pelo país, os recursos apresentados na proposta orçamentária da PMDF, 

para investimento, não foram viabilizados integralmente na Lei Orçamentária Anual.

FOTO: SGT WANDER VIEIRA
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CAPÍTULO 5
GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

5.1 DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO

A Corporação, tem se esforçado para pôr em prática seu Plano Estratégico, desta forma em 2012 

foi criado o Escritório de Projetos com o intuito de gerenciar os Projetos Institucionais. Aliado a 

este fato, houve a aquisição do Sistema TI, direcionado ao controle e Gerenciamento destes pro-

jetos. A melhoria dos processos de gestão institucional continua em pleno desenvolvimento. 

Neste contexto são fatores críticos de sucesso o alcance dos objetivos previamente definidos:

• 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, 

motivados e disciplinados; 

• A dotação de recursos logísticos adequados;

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

• Execução física e fi nanceira das ações da Lei Orçamentária Anual de responsabilidade da 

unidade

Foi definido para o quadriênio 2016-2019, seis indicadores de desempenho direcionados para 

o Processo Finalístico da Corporação e Gestão Orçamentária e Financeira dos investimentos. 

Estes indicadores estão no PPA 2016/2019, do Governo do Distrito Federal, e serão objeto de 

avaliação quando da apresentação do Relatório de Avaliação do PPA 2016/2019 do Governo do 

Distrito Federal que diz respeito a prestação de Contas dos recursos do Tesouro do GDF, e são 

os a seguir descritos:

TÓPICOS ESPECIAIS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - E desempenho físi-

co financeira das ações orçamentárias dentro do FCDF, por Plano Orçamentário destinado a 

Corporação.

INFORMAÇÕES SOBRE PROGRAMAS TEMÁTICOS – Não há programa temático por se tratar 

de uma operação especial transferência constitucional obrigatória, há execução físico financei-

ro das ações por plano orçamentário dentro do Programa de Operação Especial.

Transferências Constitucionais e as Decorrentes de Legislação Específi ca.

Identifi cação do Programa de Governo

Código Programa 0903-Operações Especiais dentro das três UGs da PMDF.

Título Transferências Constitucionais e as Decorrentes de Legislação Específi ca

Esfera de Recursos - PPA e LOA (em R$ 1,00)

Esfera

 Global PPA
2016-2019 GDF

Exercício fi nanceiro de 2018

 Dotações Lei 
Orçamentária 2018 
DOTAÇÃO INICIAL

Dotação/Posição 
2018 DOTAÇÃO 

AUTORIZADA NO 
SISTEMA SIAFI

TOTAL EMPENHADA 
NO EXERCÍCIO 2018

0rçamentos Fiscal e da Seguri-
dade Social - OFSS

3.647.428.365,00 3.939.399.948,00 3.842.283.658,00 3.842.264.520,00

Orçamento de Investimen-
tos - OI

0,00 0,00 0,00 0,00 

Outras Fontes 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total 3.647.239.410,00 3.939.399.948,00 3.842.283.658,00 3.842.264.520,00

Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS em 2018 (em R$ 1,00)

 Lei Orçamentária 2017

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  Orçamento de Investimento 

Despesa Empenhada
Despesa 

Liquidada

Despesa Paga
Restos a pagar (inscri-

ção 2018
Despesa Realizada

Processados e Não Processados

3.842.264.520,00 3.713.745.383,00 3.711.078.321,00 128.519.137,00 0,00

Identifi cação do Programa de Governo

28.845.0903.00NS.0053 Plano Orçamentário 0002

PESSOAL INATIVOS   E PENSIONISTAS MILITARES

FUNDO CONSTITUCIONAL – DF

Fontes de Recursos (PPA e LOA) (em R$ 1,00)

Fontes de Recursos Valores do Exercício 2018 a) Valor Rema-
nescente 

(d – e)e) Previsto no PPA
e) Fixado na 

LOA

a) Orçamento Fiscal e da Seguridade 
Social

1.022.432.064,00 1.188.853.676,00

00b) Outras Fontes

c) Subtotais (a + b)

d) Valor Global Previsto no PPA

Execução Orçamentária e Financeira do Programa     (em R$ 1,00)

Despesa Empe-
nhada

Despesa 

Liquidada

Restos a Pagar

Valores Pagos
Processados

Não 
Pro-

cessa-
dos

1.465.032.975,00 1.465.032.975,00 00,00  00,00 1.462.673.934,00

Programa de Governo constante do PPA– Suplementação.
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Nesta ação, houve a necessidade de suplementação face o crescimento da despesa com os 

excessivos legais de pedidos de Policiais Militares para o ingresso na Reserva Remunerada (Apo-

sentadoria), de R$ 276.179.299,00 (Duzentos e setenta e seis milhões, cento e setenta e nove 

mil, duzentos e noventa e nove reais), a fim de fazer frente ao aumento da referida despesa, que 

devido a este fenômeno ou seja o ingresso de Policiais Militares na reserva remunerada, o que 

recorrentemente ocorre, e no exercício financeiro de 2018, devido a possibilidade da reforma 

da previdência ser aprovada, com cortes de direitos dos Policiais Militares estes números estão 

tendentes a aumentar sobremaneira o que vai exigir a ainda mais reponsabilidade na gestão or-

çamentária e financeira da Corporação, a fim de não prejudicar setores essências e que impac-

tam diretamente a atividade fim e a prestação de serviços a sociedade brasiliense e do entorno.

Programa de Governo constante do PPA– Com Medidas de Contenção.

A economia orçamentária havida nesta ação foi em decorrência das medidas de contenção de 

despesa realizada pela Corporação e ainda devido a migração de orçamento para as despesas 

com os inativos e pensionistas. Assim, tivemos que cancelar R$ 277.000.000,00 (Duzentos e se-

tenta e sete milhões de reais) deste Programa de Trabalho e suplementamos nas despesas de 

Inativos e Pensionistas face ao crescimento das referidas despesas em virtude do ingresso de 

Policiais Militares para reserva remunerada e o crescimento dos pensionistas dentro do quadro 

da Corporação.

Por solicitação da SUTES/GDF (setorial de orçamento), foram cancelados do Grupo de Natureza 

Identifi cação do Programa de Governo

28.845.0903.00NR.0053 Plano Orçamentário 0002

PESSOAL ATIVO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

FUNDO CONSTITUCIONAL – DF

Fontes de Recursos (PPA e LOA) (em R$ 1,00)

Fontes de Recursos
Valores do Exercício 2018 a) Valor 

Rema-
nescente 

(d – e)
e) Previsto no PPA F) Fixado na LOA

a) Orçamento Fiscal e da Seguridade Social 1.971.624.715,00 1.759.637.214,00

00b) Outras Fontes

c) Subtotais (a + b)

d) Valor Global Previsto no PPA

Execução Orçamentária e Financeira do Programa     (em R$ 1,00)

Despesa Empenhada
Despesa 

Liquidada

Restos a Pagar

Valores Pagos
Processados

Não Pro-
cessados

1.373.622.586,00 1.373.622.586,00 00,00  00,00 1.373.507.315,00

Identifi cação do Programa de Governo

218Z.0053 Plano Orçamentário 0002

OUTRAS DESPESAS CORRENTES CUSTEIO DA FOLHA DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL: 

AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA OU AUXÍLIO-MORADIA A AGENTES PÚBLICOS - FCDF

FUNDO CONSTITUCIONAL – DF

Fontes de Recursos (PPA e LOA) (em R$ 1,00)

Fontes de Recursos Valores do Exercício 2018 a) Valor Re-
manescen-

te (d – e)e) Previsto no PPA Fixado na LOA

a) Orçamento Fiscal e da Seguridade Social 175.638.759,00 490.000.000,00

00b) Outras Fontes

c) Subtotais (a + b)

d) Valor Global Previsto no PPA

Execução Orçamentária e Financeira do Programa     (em R$ 1,00)

Despesa Empenhada
Despesa Liqui-

dada

Restos a Pagar
Valores Pagos

Processados Não Processados

435.499.548,00 435.499.548,00 00,00  00,00 435.490.152,00

 Programa de Governo constante do PPA – Outras Despesas Correntes

GND 1 R$ 109.000.000,00 (Cento e nove milhões de reais),  que foram suplementados na Secre-

taria de Educação para pagamento de pessoal, vale salientar, que isto só foi possível, pois os 

ingressos de novos servidores que estavam previstos para o exercício não ocorreram.

Foram cancelados ainda mais R$ 7.041.732,00 GND 1 – Pessoal (sete milhões, quarenta e um 

mil, setecentos e trinta e dois reais), estes valores serviram por solicitação da SUTES/GDF para 

suplementar as despesas de pessoal da Polícia Civil. 

O pagamento de auxílio moradia aos policiais militares era realizado no programa 

28.845.0903.00NR.0053, em 2017 foi criada a ação 2128Z para suportar o mencionado gasto.

Dos recursos aprovados para este grupo de natureza de despesa, foram cancelados, a fim de se 

fazer o ajuste na execução físico-financeira do orçamento o valor de R$ 37.000.000,00 (Trinta 

e sete milhões de reais), que serviram para suplementar outras despesas correntes/custeio da 

assistência médica e odontológica aos Policiais Militares e seus dependentes legais.
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Esta despesa teve uma economia orçamentária em decorrência da passagem para reserva re-

munerada de Policiais Militares (APOSENTADORIA), situação em que não é devido o referido be-

nefício, o valor economizado serviu para suplementar as despesas com Pessoal Inativo e outras 

despesas correntes/custeio da assistência médica e odontológicas dos Policiais Militares e seus 

dependentes legais. Desta forma foram cancelados R$ 49.000.000,00 (Quarenta e nove milhões 

de reais), que foram suplementados conforme já informado acima.

Programa de Governo constante do PPA– Economia Orçamentária.

Iden  fi cação do Programa de Governo

28.845.0903.00NT.0053 Plano Orçamentário 0002

BENEFÍCIOS – PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DEVIDA AOS POLICIAIS MILITARES ATIVOS

FUNDO CONSTITUCIONAL – DF

Fontes de Recursos (PPA e LOA) (em R$ 1,00)

Fontes de Recursos Valores do Exercício 2018 a) Valor 
Remanes-
cente (d 

– e)
e) Previsto no PPA f ) Fixado na LOA

a) Orçamento Fiscal e da Seguridade Social 276.294.168 169.891.200,00

‘b) Outras Fontes
c) Subtotais (a + b)
d) Valor Global Previsto no PPA

Execução Orçamentária e Financeira do Programa     (em R$ 1,00)

Despesa Empenhada Despesa Liqui-
dada

Restos a Pagar
Valores Pagos

Processados Não Processados

120.524.200,00 120.524.200,00 00,00 00,00 120.416.196,00

Iden  fi cação do Programa de Governo

28.845.0903.00NT.0053 Plano Orçamentário 0009

BENEFÍCIOS – PAGAMENTO DE AUXÍLIO NATALIDADE E FUNERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DF

FUNDO CONSTITUCIONAL – DF

Fontes de Recursos (PPA e LOA) (em R$ 1,00)

Fontes de Recursos Valores do Exercício 2018 a) Valor 
Remanes-
cente (d 

– e)
e) Previsto no PPA f) Fixado na LOA

a) Orçamento Fiscal e da Seguridade Social 2.600.004,00 2.600.004,00

00b) Outras Fontes
c) Subtotais (a + b)
d) Valor Global Previsto no PPA

Execução Orçamentária e Financeira do Programa     (em R$ 1,00)

Despesa Empenhada Despesa Liqui-
dada

Restos a Pagar
Valores Pagos

Processados Não Processados

2.400.004,00 2.400.004,00 00,00 00,00 2.334.063,00

Programa de Governo constante do PPA– Recursos Economizados.

Do orçamento aprovado para esta despesa foram cancelados devido a uma economia orça-

mentária apresentada no exercício financeiro o valor de R$ 200.000,00 (Duzentos mil reais),que 

serviram para suplementar outras despesas correntes/custeio da assistência médica e odonto-

lógica aos Policiais Militares e seus dependentes  legais da PMDF.

Esta despesa teve uma economia orçamentária razão pela qual por necessidade no Progra-

ma de Trabalho/ação orçamentária 00FM GND outras despesas correntes/custeio da assistên-

cia médica aos Policiais Militares e seus dependentes legais da PMDF foram cancelados R$ 

200.000,00 (Duzentos mil reais), que foi SUPLEMENTADO no programa que apresentou insufici-

ência orçamentária conforme mencionado acima. 

Programa de Governo constante do PPA– Suplementação Portaria MPOG. 

Identifi cação do Programa de Governo

28.845.0903.00NT.0053 Plano Orçamentário 0005

BENEFÍCIOS – PAGAMENTO DA ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR AOS DEPENDENTES DOS POLICIAIS MILITARES DA 
PMDF

FUNDO CONSTITUCIONAL – DF

Fontes de Recursos (PPA e LOA) (em R$ 1,00)

Fontes de Recursos Valores do Exercício 2018 a) Valor 
Rema-

nescente 
(d – e)

e) Previsto no PPA
f) Fixado na 

LOA

a) Orçamento Fiscal e da Seguridade Social 14.371.812,00 14.371.812,00

00b) Outras Fontes

c) Subtotais (a + b)

d) Valor Global Previsto no PPA

Execução Orçamentária e Financeira do Programa     (em R$ 1,00)

Despesa Empenhada
Despesa Liqui-

dada

Restos a Pagar
Valores Pagos

Processados Não Processados

14.085.539,00 14.085.539,00 00,00  00,00 14.076.130,00

Identifi cação do Programa de Governo

28.845.0903.00NR.0053 Plano Orçamentário 0002

OUTRAS DESPESAS CORRENTES CUSTEIO ADMINISTRATIVO DA MANUTENÇÃO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRI-
TO FEDERAL

FUNDO CONSTITUCIONAL – DF

Fontes de Recursos (PPA e LOA) (em R$ 1,00)

Fontes de Recursos Valores do Exercício 2018 a) Valor Rema-
nescente 

(d – e)e) Previsto no PPA
f) Fixado 

na LOA

a) Orçamento Fiscal e da Seguridade Social 138.354.159,00 76.549.134,00

00b) Outras Fontes

c) Subtotais (a + b)

d) Valor Global Previsto no PPA
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A dotação aprovada na Lei Orçamentária da União para o exercício financeiro conforme pode 

ser observado acima, foi insuficiente desta forma o referido dispêndio teve necessidade de ser 

suplementado, em R$ 8.054.563,52 (oito milhões, cinquenta e quatro mil, quinhentos e sessenta 

e três reais e cinquenta e dois centavos). Ressaltamos que recorrentemente esta despesa neces-

sita de suplementação, pois a proposta apresentada pela Corporação a Setorial de Orçamento 

SUTES/GDF, não é aprovada havendo cortes ainda em seu nascedouro, o que prejudica todo 

o planejamento estratégico da Corporação, como exemplo citamos que em dado momento 

temos que proibir a viatura de patrulhamento de executar esta atividade e ficar parada, a fim de 

economizar combustível e manutenção a área de saúde da PMDF.

Este Grupo de Natureza de Despesa, vem sendo atingido por toda a execução interna corporis 

e externa corporis, pois ano após ano os investimentos da Corporação serve para suplementar 

despesas da PMDF devido ao não atendimento da Proposta Orçamentária e ainda, de outros 

órgãos que são assistidos pelo FCDF. Pesa ainda, o fato da Corporação não ter condições de 

cumprir as orientações do órgãos de controle, pois o orçamento de investimento na maioria dos 

Programa de Governo constante do PPA – Despesa Insufi ciente.

Programa de Governo constante do PPA – execução interna corporis e externa corporis.

Identifi cação do Programa de Governo

28.845.0903.00NR.0053 Plano Orçamentário 0002

DESPESAS DE CAPITAL/INVESTIMENTOS DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

FUNDO CONSTITUCIONAL – DF

Fontes de Recursos (PPA e LOA) (em R$ 1,00)

Fontes de Recursos Valores do Exercício 2018 a) Valor 
Rema-

nescente 
(d – e)

e) Previsto no PPA
f) Fixado na 

LOA

a) Orçamento Fiscal e da Seguridade Social 51.153.600,00 51.153.600,00

00b) Outras Fontes

c) Subtotais (a + b)

d) Valor Global Previsto no PPA

Execução Orçamentária e Financeira do Programa     (em R$ 1,00)

Despesa Empenhada
Despesa Liqui-

dada

Restos a Pagar
Valores Pagos

Processados Não Processados

38.964.380,00 29.473.249,00 00,00  9.491.131,00 29.473.249,00

Execução Orçamentária e Financeira do Programa     (em R$ 1,00)

Despesa Empenhada
Despesa Liqui-

dada

Restos a Pagar
Valores Pagos

Processados Não Processados

84.603.697,52 70.322.212,05 00,00  14.281.485,00 70.322.212,04

anos fica contingenciado por todo o exercício, sendo liberado apenas no final, concentrando 

desta forma, a execução em um único mês obrigando inclusive a inscrição em RPNP, fato este 

que ocorre por circunstâncias alheia a vontade da Corporação, o  que faz com que todo o seu 

Plano Anual de Aquisição de Bens e Serviços feito com antecedência de no mínimo 12 meses, 

alicerçado inclusive em seu plano estratégico em pleno vigor seja prejudicado. Desta forma, 

gostaríamos de ter nossa proposta atendida e o orçamento liberado já no início do exercício 

para não impactar todo o nosso planejamento geral. Cabe abaixo elencar para onde foi o recur-

so de investimento da Corporação que foi cancelado de sua dotação. 

Por ordem do Senhor Secretário de Estado de Fazenda do DF, foram cancelados do Grupo de 

Natureza de Despesa 449000 no Programa de Trabalho específico o valor de R$ 12.189.220,00 

(Doze milhões, cento e oitenta e nove mil e duzentos e vinte reais), que suplementaram a Se-

cretaria de Estado de Saúde para cobrir as despesas de pessoal daquela Secretaria. Destacamos 

ainda o valor que devido a liberação intempestiva dos recursos de investimentos tiveram que 

ser inscritos em restos a pagar não processados RPNP, devido aos óbices já apresentados.

Identifi cação do Programa de Governo

28.845.0903.00FM.0053 Plano Orçamentário 0002

ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA AOS POLICIAIS MILITARES E SEUS DEPENDENTES LEGAIS – OUTRAS 
DESPESAS CORRENTES CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DA PMDF

FUNDO CONSTITUCIONAL – DF

Fontes de Recursos (PPA e LOA) (em R$ 1,00)

Fontes de Recursos
Valores do Exercício 2018 a) Valor 

Rema-
nescente 

(d – e)
e) Previsto no PPA f) Fixado na LOA

a) Orçamento Fiscal e da Seguridade Social 257.619.704,00 144.852.308,00

00b) Outras Fontes fonte 106 Fundo de Saúde 9.471.000,00

c) Subtotais (a + b) 24.831.280,00 154.323.308,00

d) Valor Global Previsto no PPA

Execução Orçamentária e Financeira do Programa     (em R$ 1,00)

Despesa Empenhada
Despesa Liqui-

dada

Restos a Pagar

Valores Pagos
Processados

Não Processa-
dos

284.885.292,00 181.752.206,00 6.381251,10  103.133.086,00 175.370.954,91

Programa de Governo constante do PPA – Temático. 

Observação: A Execução do Fundo de Saúde fonte 1060000, que dizem respeito aos ingressos 

com as receitas de contribuições ao fundo de saúde e as indenizações e ressarcimento ao FSPM-

DF, será tratada em tópico específico mais a frente.

• Este Grupo de Natureza de Despesa, ano após ano tem que ser suplementado face ao 
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Programa de Governo constante do PPA – Temático 2.

não atendimento da proposta orçamentária da Corporação o que não foi diferente neste 

exercício fi nanceiro, tendo que ser cancelado quase 100% dos recursos de investimento 

da saúde é suplementado no custeio da assistência médica, além disto, buscou-se fontes 

alternativas e uma das saídas cancelar dotações de pessoal economizadas devido ao não 

ingresso de servidores que foram oferecidas a Setorial de Orçamento, para que nos fosse 

devolvido em outras despesas corrente para esta despesa, tivemos ainda que buscar 

alternativas cancelando recursos  em geral, custeio da folha e custeio da manutenção da 

PMDF, prejudicando sobremaneira estas áreas. Desta forma o Grupo de Natureza de Despesa 

GND outras despesas correntes/custeio da assistência médica aos Policiais Militares e seus 

dependentes legais da PMDF, recebeu um crédito adicional suplementar total a ordem de 

R$ 130.561.984,00 (Cento e trinta milhões, quinhentos e sessenta e um mil, novecentos e 

oitenta e quatro reais), 

Identifi cação do Programa de Governo

28.845.0903.00FM.0053 Plano Orçamentário 0002

ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA AOS POLICIAIS MILITARES E SEUS DEPENDENTES LEGAIS –DESPESAS 
DE CAPITALI/INVESTIMENTOS DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DA PMDF

FUNDO CONSTITUCIONAL – DF

Fontes de Recursos (PPA e LOA) (em R$ 1,00)

Fontes de Recursos Valores do Exercício 2017 a) Valor 
Rema-

nescente 
(d – e)

e) Previsto no PPA
f) Fixado na 

LOA

a) Orçamento Fiscal e da Seguridade Social 15.913.500,00 7.000.000,00

00b) Outras Fontes

c) Subtotais (a + b)

d) Valor Global Previsto no PPA

Execução Orçamentária e Financeira do Programa     (em R$ 1,00)

Despesa Empenhada
Despesa Liqui-

dada

Restos a Pagar
Valores Pagos

Processados Não Processados

1.880.862,00 267.427,00 00,00  1.613.435,00 267.427,00

Este Grupo de Natureza de Despesa teve um cancelamento da ordem de R$ 5.100.000,00 (Cin-

co milhões e cem mil reais), que foram suplementados e outras despesas correntes/custeio da 

assistência médica e odontológica aos Policiais Militares e seus dependentes legais, devido ao 

insuficiência orçamentária apresentada neste Grupo de Natureza de Despesa, o que recorrente-

mente ocorre devido ao não atendimento da proposta orçamentária da Corporação. 

5.3 FATORES INTERVENIENTES NO DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO

Fatores Intervenientes da execução do orçamento do exercício fi nanceiro de 2018

A execução físico-financeira do orçamento de 2018 da Corporação sofreu interveniência de 

vários fatores principalmente externos, e ainda foi necessário cancelamentos de despesas em 

alguns programas e a suplementação e outras que estavam com insuficiência orçamentária.

Conforme se pode observar nos lançamentos nas tabelas da ações orçamentárias e em suas 

notas explicativas houve a necessidade de vários cancelamentos e suplementações visando 

adequar a execução físico-financeira do orçamento e ainda assistir algumas áreas com insufici-

ência orçamentária como já informamos em detrimento do não atendimento da proposta da 

Corporação, sobretudo a área de assistência médica e odontológica da Corporação, o que de-

verá ocorrer novamente em 2019, fato que deve ocorre também com o custeio administrativo/

manutenção da PMDF.

Convém ainda citar que a Polícia Militar do DF teve cancelado de seu orçamento, sem que an-

tes fosse ouvida R$ 98.000.000,00 (noventa e oito milhões de reais), do Grupo de Natureza de 

Despesa GND 1 – Pessoal que estava com destinação para ingresso de novos e servidores para 

recompor o já defasado quadro de pessoal da Corporação devido aos inúmeros pedidos de 

aposentadorias, recurso que foi suplementado na Secretaria de Estado de Educação para paga-

mento de pessoal inativo, que não gera serviço para a sociedade em clara afronta a Lei nº 10.633 

de 2002, que criou o FCDF. 

E ainda foram cancelados de seu investimento o valor de R$ 12.189.220,00 (doze milhões, cento 

e oitenta e nove mil e duzentos e vinte reais), que foram suplementados na Secretaria de Estado 

de Saúde do GDF também para pagamento de pessoal inativo, que não gera serviço para a 

sociedade em descumprimento a Lei nº 10.633 de 2002, que criou o FCDF. 

Com os cortes sofridos na proposta, a PMDF afetou toda a gestão administrativa, orçamentária 

e financeira da Corporação fazendo com que investimento essenciais não fossem realizados por 
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falta de recurso, o que traz sérios prejuízos ao processo finalístico da Corporação. Mais a mais, 

nunca é demais lembrar que o órgão de controle externo RECOMENDA aos órgãos que realize 

a gestão de seu orçamento de forma que a execução da despesa fique distribuída equitativa-

mente durante o exercício financeiro, porém a PMDF devido ao bloqueio/contingenciamento 

de seu orçamento pela setorial de orçamento, pois o FCDF não pode ser contingenciado, não 

consegue realizar sua execução da forma recomendada. Sendo assim, necessário se faz que o 

orçamento dos órgãos não sofra tanta ingerência para que não fique prejudicada a recomenda-

ção do órgão de controle externo.

O Tribunal de contas do Distrito Federal por meio da Decisão nº 1038/2017, recomenda a Po-

lícia Militar do Distrito Federal que adote providências no sentido de conferir maior eficiência 

à execução orçamentária e financeira levada a efeito no âmbito do Fundo Constitucional do 

Distrito Federal, de modo a evitar que haja ocorrência de expressivo volume de cancelamentos 

e reinscrições de restos a pagar. Dentro deste viés, cumpre nos informar que os cancelamentos 

ocorrem para suplementar áreas prioritárias como assistência médica, custeio da folha e 

despesa do Grupo 1 – Pessoal sobretudo inativo, devido ao não atendimento da proposta 

orçamentária da Corporação. Além disto a inscrição em restos a pagar, na maioria das vezes 

ocorrem devido o bloqueio do orçamento sobretudo de investimento e a liberação intempes-

tiva, para que possa ser empenhado, liquidado e pago no exercício de vigência do orçamento, 

isto ocorre devido a ingerência da Setorial de Orçamento SUTES-GDF, e as externalidades, como 

já frisamos algumas vezes.

Portanto, como ponto pacífico para resolvermos essa questão, é necessário que a SUBSECRE-

TARIA DO TESOURO DO GDF e GESTORA DO FCDF, não faça bloqueios no orçamento e libere 

todo o orçamentário já no começo do exercício financeiro, e que, a proposta orçamentária da 

Corporação que é fruto de planejamento de um ano, alicerçado no Plano Estratégico da Cor-

poração seja aprovada. Nesta ótica vale informar que a Polícia Militar já faz seu plano interno 

de orçamento que nada mais é do que o Plano Anual de Aquisição de Bens e Serviços para o 

exercício, com antecedência de no mínimo 12 meses, baseado nos referencias monetários pro-

postos, sendo assim, não é justificável haver contingenciamentos e bloqueios orçamentários 

sendo que já houve um prévio planejamento. Apresentamos abaixo tabela que corrobora com 

os argumentos aqui citados, onde há uma diferença a menor entre o proposto e o aprovado 

para o exercício da prestação de contas em questão.

1-Pessoal 3-ODC 4-Investimentos

Manutenção da Polícia Militar do Distrito 

Federal
   1.946.156.828       165.216.664          119.244.893 

Pagamento de Pessoal Inativo da PolÍcia 

Militar do Distrito Federal
   1.306.112.000    

Pagamento de Pensionistas da PolÍcia Mi-

litar do Distrito Federal
      463.149.709    

Custeio da Folha         119.000.000  

Auxílio-Moradia         430.000.000  

Auxílio-Alimentação aos Servidores da 

Polícia Militar do Distrito Federal
        169.891.200  

Assistência Pré-Escolar aos Dependentes 

dos Servidores da Polícia Militar do Dis-

trito Federal

          14.371.812  

Auxílio-Natalidade e Auxílio-Funeral             2.600.004  

Assistência Médica e Odontológica aos 

Servidores e seus Dependentes da Polícia 

Militar do Distrito Federal

        243.438.068              7.000.000 

Total
   3.715.418.537    1.144.517.748          126.244.893 

          4.986.181.178 

Proposta orçamentária PMDF

LOA 2018

1-Pessoal 3-ODC 4-Investimentos

Manutenção da Polícia Militar do Distrito 

Federal
1.759.637.214  76.549.134            51.153.600 

Pagamento de Pessoal Inativo da PolÍcia 

Militar do Distrito Federal
953.173.548    

Pagamento de Pensionistas da PolÍcia Mi-

litar do Distrito Federal
234.760.716    

Custeio da Folha    25.020.000  

Auxílio-Moradia   490.000.000  

Auxílio-Alimentação aos Servidores da 

Polícia Militar do Distrito Federal
  169.891.200  

Assistência Pré-Escolar aos Dependentes 

dos Servidores da Polícia Militar do Distri-

to Federal

  14.371.812  
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Restos a Pagar não Processados 

Ano de 

Inscrição

Montante 

01/01/2017
Pagamento Cancelamento Saldo a pagar 31/12/2017

2018 98.262.107,22 96.951.817,96 1.097.297,25 972.848,25

2017 36.863.264,90 38.754.340,49 1.926.461,34 759.856,24

2016 49.563.174,96 54.596.644,23 694.085,17 4.577.393,17

2015 35.645.860,91 25.038.844,95 1.697.711,38 10.304.947,61

Restos a Pagar Processados

Ano de 

Inscrição

Montante 

01/01/2017
Pagamento Cancelamento Saldo a pagar 31/12/2017

2018 102.154.149,29 101.957.156,24   325.652,79

2017 316.155,59 260.253,85 7.164,75 128.659,74

2016 494.619,02 414.696,27   79.922,75

2015 79.442,46 79.442,46 3.810,48 0,00

5.3 RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Observação: nos Restos a pagar não processados, foram inscritos RPNP, no montante leia-se no início de cada exercício, que 
foram liquidados e pagos durante o curso do exercício fi nanceiro em questão.

Auxílio-Natalidade e Auxílio-Funeral   2.600.004  

Assistência Médica e Odontológica aos 

Servidores e seus Dependentes da Polícia 

Militar do Distrito Federal

  154.323.308              7.000.000 

Total
   2.947.571.478 932.755.458 58.153.600

        3.938.480.536 

DIFERENÇA ENTRE A PROPOSTA  ORÇAMENTÁRIA PMDF 2018 E A LOA
1-Pessoal 3-ODC 4-Investimentos

Manutenção da Polícia Militar do Distrito 

Federal
      186.519.614 88.667.530            68.091.293 

Pagamento de Pessoal Inativo da PolÍcia Militar 

do Distrito Federal
      352.938.452    

Pagamento de Pensionistas da PolÍcia Militar 

do Distrito Federal
      228.388.993    

Custeio da Folha   93.980.000  

Auxílio-Moradia   60.000.000  

Auxílio-Alimentação aos Servidores da Polícia 

Militar do Distrito Federal
     

Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos 

Servidores da Polícia Militar do Distrito Federal
     

Auxílio-Natalidade e Auxílio-Funeral      

Assistência Médica e Odontológica aos Servi-

dores e seus Dependentes da Polícia Militar do 

Distrito Federal

  89.114.760                           -   

Total
767.847.059 211.762.290 68.091.293 

          1.047.700.642 
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UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Nº 73.901 FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL 

UG Nº 170.393, 170.484 E 170.485

DESPESAS CORRENTES

Grupos de Despesa Empenhada
 

Liquidada
 

RP não processados
 

Valores Pagos
Valores pagos

1. Pessoal 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017

319001 1.104.090,02 1.071.960.154, 1.104.090,02 1.071.960.154,05 0,00 1.103.142.522,50 1.063.026.611,41

319003 265.591.208,66 235.442.312,67 265.591.208,66 235.442.312,67 0,00 264.180.574,49 231.397.270,05

319011 2.223,85 0,00 2.223,85 0,00 0,00 2.223,85 0,00

319012 1.225.633.411,18 1.235.265.270,23 1.225.633.411,18 1.235.265.270,23 0,00 1.225.518.140,65 1.181.369.624,69

319059 89.151,24 89.151,24 89.151,24

319091 1.768.584,04 816.699,65 1.768.584,04 816.699,65 0,00 1.768.584,04 816.699,65

319094 78.606.886,65 167.666.251,36 78.606.886,65 167.666.251,36 0,00 78.606.886,65     167.666.251,36

3. Outras Despesas 

Correntes

             

339008 16.222.582,72 15.539.702,82 16.222.582,72 15.539.702,82 0,00 16.222.582,72 14.367.347,73

339015 108.187,75 16.244,85 108.187,75 16.244,85 0,00 108.187,75 16.244,85

339019 20.568.097,49 21.783.252,97 20.568.097,49 21.783.252,97 0,00 20.568.097,49 21.780.443,88

339046 113.969.213,09 113.503.641,14 113.969.213,09 113.503.641,14 0,00 113.861.208,74 110.384.669,74

339059 89.151,24 87.564,48 89.151,24 87.564,48 0,00 89.151,24 87.564,48

339092 179.152.354,56 290.597.078,97 178.464.399,46 290.597.078,97 687.955,10 7.328,77 181.464.399,46 290.589.750,20

339093 431.579.429,67 368.846.561,39 431.375.811,83 368.846.561,39 1.203.617,84 233.354,85 430.366.416,30 340.741.882,35

339039 326.149.630,28 257.915.412,03 219.912.7581,20 200.189.964,22 106.236.879,08 57.725.447,81 219.912.751,19 200.189.964,22

339040 1.787.492,45 1.394.214,23 393.278,22 1.394.214,23

339030 12.035.648,11 20.013.173,27 8.470.134,62 13.458.759,83 3.656.513,49 6.554.413,44 8.470.134,62 13.458.759,83

339031 59.270,00 7.220,00 10.980,00 7.220,00 48.290,00 0,00 10.980,00 7.220,00

339032 428.099,00 0,00 6.354,70 0,00 421.744,30 0,00 6.354,7 0,00

339036 131.640,00 113.820,00 17.820,00 113.820,00

339037 23.424.685,95 20.122.102,96 18.585.212,62 15.497.968,91 4.839.473,33 4.624.134,05 18.585.212,62 15.497.968,91

339047 2.050,71 11.803,05 2.050,71 11.803,05 0,00 2.050,71 11.803,05

DESPESAS DE CAPITAL              

5.4 INFORMAÇÕES SOBRE A REALIZAÇÃO DAS DESPESAS
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Grupos de Despesa Empenhada Empenhada Liquidada liquidada RP não Processados RP não 
processados

Valores Pagos
Valores pagos

4. Investimentos 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016

449040 200.721,00 200.721,00

449052 24.166.838,99 38.726.311,14 13.275.328,82 605.287,76 10.891.510,17 27.131.221,54 13.275.328,82 11.595.089,60

449051 16.477.682,03 1.427.288,86 16.465.348,04 0,00 12.333,99 1.427.288,86 16.465.348,04 0,00

Unidade Orçamentária:  Código UO: 73.901 FCDF UNIDADES GESTORAS SOMADAS

UGs: 170.393  e 170.485

UGO:

Modalidade de Contratação
Despesa empenhada Despesa liquidada Despesa paga

2018 2017 2018 2017 2018 2017

1.    Modalidade de Licitação (a+b+c+d+e+f+g) 120.021.917,82 115.520.939,92 93.946.639,80 69.989.360,07 93.946.639,80 69.989.360,07

a)    Convite    

b)    Tomada de Preços

c)     Concorrência 16.477.682,03 1.427.288,86 16.465.348,04 0,00 16.465.348,04 0,00

d)    Pregão 103.544.235,79 114.093.651,06 77.481.291,76 69.989.360,07 77.481.291,75 69.989.360,07

e)     Concurso    

f )     Consulta    

g)    Regime Diferenciado de Contratações Públicas

2.     Contratações Diretas (h+i) 277.512.369,30 216.301.183,33 184.280.883,90 163.861.839,58 184.280.883,90 163.861.839,58

h)     Dispensa 4.530.532,21 5.191.969,47 4.094.084,82 
4.508.627,15

4.094.084,82 
4.508.627,15

i)    Inexigibilidade 272.981.837,19 211.109.213,86 180.186.799,11 159.353.212,43 180.186.799,11 159.353.212,43

3.     Regime de Execução Especial

j)      Suprimento de Fundos

4.     Pagamento de Pessoal (k+l)

k)      Pagamento em Folha

l)    Diárias

5. Outros (NÃO SE APLICA/INEXIGÍVEL/DISPENSA) 3.328.944,32 26.581.523,65 2.436.914,09 26.290.340,03 2.436.914,09 26.287.204,05

6. Total (1+2+3+4+5) 400.863.231,40 358.403.646,90 280.664.437,80 260.141.539,68 280.664.437,80 260.138.403,70

5.5 INFORMAÇÕES SOBRE A EXECUÇÃO DAS DESPESAS
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5.6 GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

A Polícia Militar do Distrito Federal, em 31 de março de 2014, editou a Portaria PMDF Nº 899 

que aprovou a criação do Plano Diretor de Tecnologia da Informação visando dar desdobra-

mento ao Plano Estratégico PMDF no que tange as soluções de TI. Ela levou em consideração 

as seguintes portarias antigas: Portaria PMDF nº763 de 16/01/12 - publicou o Plano Diretor de 

Tecnologia da Informação; Portaria PMDF Nº 871 de 30/07/13 criou na PMDF o Comitê Estratégi-

co de Tecnologia da Informação e a Portaria PMDF Nº 891 de 17/01/14 - estabeleceu o processo 

para contratação e aquisições de soluções de Tecnologia da Informação, conforme disposto na 

Instrução Normativa nº 04 da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério 

do Planejamento, Orçamento e Gestão (IN-04/2010 – SLTI/MPOG.

A Gestão da Tecnologia da Informação e Comunicações na PMDF está a cargo da Diretoria de 

Telemática, órgão subordinado ao Departamento de Logística e Finanças. A diretoria está estru-

turada da seguinte forma:

• Seção de Banco de Dados (SBD). Compete à SBD identifi car, captar e administrar os dados 

de interesse da Corporação, garantindo segurança, integridade e níveis de acesso, dentro 

dos critérios pré-estabelecidos.

• 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 estruturas e provendo suporte aos 

recursos físicos e lógicos que lhes são cabíveis. 

• Seção de Desenvolvimento de Sistemas (SDS). Compete à SDS os processos de 

gerenciamento, projetos de análise, desenvolvimento, implantação, integração e 

documentação de sistemas de informação, em conformidade com as necessidades 

corporativas identifi cadas. 

• Seção de Atendimento ao Usuário (SAL). Compete à SAL o gerenciamento das ações e 

provimento das soluções voltadas ao atendimento das necessidades de suporte tecnológico 

aos usuários.

• Seção de Segurança, Testes e Qualidade (SSTQ). Compete à 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. 

• Seção Administrativa (AS). Compete à AS a coordenação, fi scalização e controle das 

atividades referente a assuntos administrativos, de pessoal, de logística e expediente da 

Diretoria de Telemática.

Relação dos sistemas e a função de cada um deles

O modelo de gestão de segurança da informação adotado pela Corporação segue as recomen-

dações das normas internacionais ISO/IEC 17.799 (27.002) e 27.001, ratificadas 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.

Sistema de Gerenciamento de Conteúdo

JOOMLA

É um Sistema de gestão de conteúdos (Content Management System - CMS) desenvolvido 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 institucio-

nais (ainda a ser consolidado).

Sistemas gerenciadores de bancos de dados (SGBD)

SQL SERVER

A Diretoria de Telemática tem atualmente o SQL Server como principal Sistema Gerenciador 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 

ligados, dentre eles: Logística, Pessoal, Saúde, Protweb, etc. Dentro do Visual Basic estão a parte 

financeira 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).
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5.7 GESTÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE

A Polícia Militar do Distrito Federal, após cumprir as etapas de implementação da Agenda Am-

biental na Administração Pública – A3P no âmbito da corporação, recebeu do Ministério do 

Meio Ambiente, o Selo A3P de Sustentabilidade na Administração Pública, em reconhecimento 

pelo empenho na implementação da Agenda e pela adesão formal ao programa A3P.  

Como consequência à adesão ao Programa A3P, a PMDF elaborou e publicou a Portaria PMDF 

nº 1.036 em 09 de março de 2017 estabelecendo boas práticas de gestão e uso de água nas 

Unidades da PMDF.

Para a redução do consumo de papel e suprimentos de impressão, está vigor o SEI (Sistema 

Eletrônico de Informações) que, conforme experiência em diversos órgãos públicos do Distrito 

Federal, deve reduzir de forma substancial o uso de impressão para a tramitação de documen-

tos na corporação.

Estão em fase de estudos técnicos, propostas de planos de gerenciamento de resíduos sólidos 

produzidos pela corporação. Nesse sentido, os estudos visam convênios com organizações e 

cooperativas que lidam com o tratamento de resíduos recicláveis e não recicláveis.

5.8 GESTÃO DE FUNDOS E DE PROGRAMAS

Com relação as informações solicitadas neste item (4.11) elas foram inseridas conforme tópico 

4.12 a seguir, especificados bem a bem.

5.9 INFORMAÇÕES SOBRE O FUNDO DE SAÚDE DA PMDF

Unidade 

Orçamentária:
Código UO: UGO:

Modalidade de 

Contratação

Despesa Empenhada Despesa Liquidada Despesa paga

2018 2017 2018 2017 2018

1.Modalidade de Licita-

ção (a+b+c+d+e+f+g)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

a) Convite

b) Tomada de Preços

c)  Concorrência

d) Pregão

e) Concurso

f ) Consulta

g) Regime Diferencia-

do de Contratações 

Públicas

2.  Contratações Diretas 

(h+i)

5.849.800,09 17.598,75

h)  Dispensa 17.598,75

i) Inexigibilidade 5.849.800,09  

3. Regime de Execução 

Especial
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

j) Suprimento de 

Fundos

 

4 Pagamento de Pessoal 

(k+l)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

k) Pagamento em Folha  

l)  Diárias  

5. Outros (NÃO SE 

APLICA/INEXIGÍVEL
3.621.199,91 1.150.657,20 10.299.708,11 1.150.657,20

6   Total (1+2+3+4+5) 9.471.000,00 0,00 1.150.657,20 10.247.306,85 1.150.657,20

Tabela 25– Despesas por Modalidade de Contratação – Créditos Originários – Total (fonte 100 e 106)

Despesas por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos Originários – Total (fonte 100 e 106)

5.10 RELATÓRIO DE GESTÃO REFERENTE AOS RECURSOS DO FUNDO DE SAÚDE DA PMDF 

FONTE 106000 COM O RESUMO DOS ATENDIMENTOS FEITOS AOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE 

SAÚDE DA CORPORAÇÃO.

Unidade Orçamentária:  Código UO: UGO:

DESPESAS CORRENTES

Grupos 

de 

Despesa

Empenhada Liquidada RP não processados Valores Pagos

3. Outras 

Despesas 

Correntes

2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016

39 7.320.800,09 1.718.748,87 17.598,75 7.320.800,09 1.701.150,12 17.598,75

93 2.150.199,91 10.251.572,13 1.150.657,20 10.229.708,11 999.542,71 21.864,02 1.150.657,20 10.226.572,13

30 0,00 0,00 0,00 0,00

32, 47 

e 92
0,00 0,00 0,00 0,00
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Restos a Pagar inscritos em Exercícios Anteriores (fonte 100 e 106)

5.10 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2017 INCLUSIVE A INSCRIÇÃO DE RPNP 

DAS TRÊS UGS 170.393 DLF-PMDF, 170.484 DGP-PMDF E 170.385 DSAP-PMDF

Demonstrações Contábeis exigidas pela Lei n.º 4.320/64 e notas explicativas.

GND
Natureza Despesa 

Detalhada
FONTE

DESPESAS 

EMPENHADAS

DESPESAS 

LIQUIDADAS

DESPESAS 

PAGAS

31901146
FERIAS - PAGAMENTO 

ANTECIPADO
100  2.223,85  2.223,85  2.223,85 

31901201 SOLDO 100 223.656.583,58  223.656.583,58 223.541.347,55 

31901204 ADICIONAL MILITAR 100 162.697.166,79  162.697.166,79  162.697.166,79 

31901206
ADICIONAL DE 

HABILITACAO
100 70.452.741,21 70.452.741,21 70.452.741,21 

31901208
GRATIFICACAO DE 

REPRESENTACAO
100 1.633.905,59  1.633.905,59  1.633.905,59 

31901209

GRATIFICACAO DE 

FUNCAO DE NATUREZA 

ESPECIAL

100  135.588.567,58 135.588.567,58 135.588.567,58 

31901210
GRATIFICACAO DE SER-

VICO VOLUNTARIO.
100  89.079.197,93  89.079.197,93  89.079.197,93 

31901211
VANTAGEM PECUNIARIA 

ESPECIAL - VPE.
100  397.656.407,31 397.656.407,31 397.656.407,31 

31901242
FERIAS VENCIDAS E 

PROPORCIONAIS
100 25.223.258,89 25.223.258,89 25.223.258,89 

31901243 ADICIONAL NATALINO 100  84.133.840,53  84.133.840,53  84.133.840,53 

31901245
FERIAS - ABONO 

CONSTITUCIONAL
100 28.202.896,75 28.202.896,75 28.202.896,75 

31901287

COMPLEMENTACAO 

SALARIAL - PESSOAL 

MILITAR

100  7.308.845,02 7.308.845,02 7.308.845,02 

31909114

SENT.JUD.NAO TRANS 

JULG CARAT CONT AT 

CIVIL

100  1.413,48  1.413,48  1.413,48 

31909212

VENCIMENTOS E VAN-

TAGENS FIXAS-PESSOAL 

MILITAR

100 69.378.650,84 69.378.650,84 69.378.650,84 

31909415

IND.LIC.ESP(MP 

2215-10/2001 E LEI 

10486/2002)

100 78.606.886,65 78.606.886,65 78.606.886,65 

TOTAL 1.373.622.586,00 1.373.622.586,00 1.373.507.349,97 

33901514 DIARIAS NO PAIS 100 108.187,75 108.187,75 108.187,75 

33901901
AUXILIO-FARDAMENTO 

PARA MILITARES.
100 20.568.097,49 20.568.097,49 20.568.097,49 

33905901

PENS.INDENIZ.ORIUND.

DEB.PERIOD.VINC.SENT.

JUD

100  89.151,24 89.151,24 89.151,24 

TOTAL  20.765.436,48  20.765.436,48  20.765.436,48 

33904602
AUXILIO-ALIMENTACAO 

MILITARES
100  113.969.213,09 113.969.213,09 113.861.208,74 

33909246 AUXILIO-ALIMENTACAO 100 6.554.986,91  6.554.986,91  6.554.986,91 

TOTAL 120.524.200,00  120.524.200,00  120.416.195,65 

31900109

ADICIONAL POR TEMPO 

DE SERVICO PESSOAL 

CIVIL

100  32.461.649,74  32.461.649,74  32.461.649,74 

31900115
COMPL. APOSENTADO-

RIA -PESSOAL MILITAR
100 3.702.316,74  3.702.316,74  3.702.316,74 

31900117

VANTAGEM PECUNIARIA 

ESPECIAL - PESSOAL 

MILIT

100  396.849.480,21 396.849.480,21 396.849.480,21 

31900121
PROVENTOS - PESSOAL 

MILITAR
100  213.404.038,32 213.404.038,32  212.455.631,80 

31900122

VANTAGENS INCOR-

PORADAS - PESSOAL 

MILITAR

100  367.486.310,00 367.486.310,00 367.486.310,00 

Restos a Pagar não Processados

Ano de 

Inscrição

Montante 

01/01/2017
Pagamento Cancelamento

Saldo a pagar 

31/12/2017

2018 1.723.014,14 1.718.660,97 1.954,50 4.353,17

2017 58.121,96 56.167,46 6.888,51 1.954,50

2016 133.243,66 126.355,15   6.888,51

2015 1.302.361,84 1.299.134,80 18.297,98 0,00

Restos a Pagar Processados

Ano de 

Inscrição

Montante 

01/01/2017
Pagamento Cancelamento Saldo a pagar 31/12/2017

2018 3.135,98 83.058,73

2017   79.922,75

2016 79.922,75 79.922,75

2015    
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31900123
AUXILIO-INVALIDEZ - 

PESSOAL MILITAR
100 5.064.922,16  5.064.922,16  5.064.922,16 

31900126
13 SALARIO - PESSOAL 

MILITAR
100  85.122.211,85  85.122.211,85  85.122.211,85 

31909115

SENT.JUD.NAO TRANS 

JULG CARAT CONT INAT 

CIVIL

100  1.767.170,56 1.767.170,56 1.767.170,56 

31909201

APOSENTADORIAS, 

RESERVA REMUNERADA 

E REFORMAS

100 74.488.708,65 74.488.708,65 74.488.708,65 

31909291 SENTENCAS JUDICIAIS 100 1.925.450,77  1.925.450,77  1.925.450,77 

TOTAL 1.182.272.259,00  1.182.272.259,00 1.181.323.852,48 

33900810
AUXILIO-CRECHE 

MILITAR
100  13.822.578,72  13.822.578,72  13.813.169,90 

33909208

OUTROS BENEF.ASSIST.

DO SERVIDOR E DO 

MILITAR

100 262.960,28 262.960,28 262.960,28 

TOTAL 14.085.539,00  14.085.539,00  14.076.130,18 

33900802
AUXILIO FUNERAL ATIVO 

MILITAR
100 1.770.848,29  1.770.848,29  1.720.848,29 

33900806
AUXILIO NATALIDADE 

ATIVO MILITAR
100 629.155,71 629.155,71 613.214,22 

TOTAL  2.400.004,00  2.400.004,00  2.334.062,51 

33909293
INDENIZACOES E 

RESTITUICOES
100  6.307.374,44 6.307.374,44 6.307.374,44 

33909318
AJUDA DE CUSTO - 

PESSOAL MILITAR
100  25.721.477,73  25.721.477,73  25.721.477,73 

33909319

INDENIZACAO DE 

TRANSPORTE - PESSOAL 

MILITAR

100  140.027,68  140.027,68 130.632,15 

33909320

INDENIZACAO DE 

MORADIA - PESSOAL 

MILITAR

100  403.330.668,15 403.330.668,15 403.330.668,15 

TOTAL  435.499.548,00  435.499.548,00  435.490.152,47 

31900302 PENSOES MILITARES 100 140.652.122,89  140.652.122,89  139.241.488,72 

31900302 PENSOES MILITARES 123  107.602.852,06 107.602.852,06 107.602.852,06 

31900303
13 SALARIO - PENSOES 

CIVIS
100  8.349.435,20 8.349.435,20 8.349.435,20 

31900304
13 SALARIO - PENSOES 

MILITARES
100  22.760,57 22.760,57 22.760,57 

31900304
13 SALARIO - PENSOES 

MILITARES
123  8.964.037,94 8.964.037,94 8.964.037,94 

31909203
PENSOES DO RPPS E DO 

MILITAR
100 17.169.507,34 17.169.507,34 17.169.507,34 

TOTAL 282.760.716,00  282.760.716,00 281.350.081,83 

Mês de referência: 31 de DEZEMBRO de 2018

UG Executora: 170393

Logística Geral da PMDF

Custeio e Investimento da Manutenção PMDF

GND
Natureza Despesa 

Detalhada

DESPESAS 

EMPENHADAS

DESPESAS 

LIQUIDADAS

DESPESAS 

INSCRITAS EM 

RPNP

DESPESAS 

PAGAS

33903001
COMBUSTIVEIS E LUBRIFI-

CANTES AUTOMOTIVOS
 566.193,87 394.332,17 171.861,70 394.332,17 

33903002
COMBUSTIVEIS E LUBRIFI-

CANTES DE AVIACAO
7.253,61 6.587,69 665,92 6.587,69 

33903004
GAS E OUTROS MATERIAIS 

ENGARRAFADOS
1.096,40  1.096,40    1.096,40 

33903006 ALIMENTOS PARA ANIMAIS  1.391.680,36 1.220.367,61 171.312,75 1.220.367,61 

33903007 GENEROS DE ALIMENTACAO  484.366,01  406.586,46 77.779,55  406.586,46 

33903009 MATERIAL FARMACOLOGICO  1.204,10  976,10 228,00  976,10 

33903012
MATERIAL DE COUDELARIA 

OU DE USO ZOOTECNICO
 149.500,00 149.500,00   149.500,00 

33903014
MATERIAL EDUCATIVO E 

ESPORTIVO
 23.400,52   23.400,52  

33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE  157.105,14  100.761,24 56.343,90  100.761,24 

33903017
MATERIAL DE TIC - MATERIAL 

DE CONSUMO
214.176,55 20.259,39 193.917,16 20.259,39 

33903018
MATERIAIS E MEDICAMEN-

TOS P/ USO VETERINARIO
 85.035,77  18.995,48 66.040,29  18.995,48 

33903019
MATERIAL DE ACONDICIONA-

MENTO E EMBALAGEM
 83.850,36   83.850,36  

33903021
MATERIAL DE COPA E 

COZINHA
 47.750,00 47.750,00   47.750,00 

33903022
MATERIAL DE LIMPEZA E 

PROD. DE HIGIENIZACAO
1.395,00  1.395,00    1.395,00 

33903024
MATERIAL P/ MANUT.DE 

BENS IMOVEIS/INSTALACOES
 7.533,90 7.533,90   7.533,90 

33903026
MATERIAL ELETRICO E 

ELETRONICO
 7.458,55 7.458,55   7.458,55 

33903028
MATERIAL DE PROTECAO E 

SEGURANCA
609.928,24  609.303,34 624,90  609.303,34 

33903032 SUPRIMENTO DE AVIACAO 688.209,50 439.179,55  249.029,95 439.179,55 

33903034
SOBRESSAL. MAQ.E MOTO-

RES NAVIOS E EMBARCACOES
110.625,09 109.749,70 875,39 109.749,70 

33903036 MATERIAL HOSPITALAR 1.118,20  1.072,70 45,50  1.072,70 
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33903039
MATERIAL P/ MANUTENCAO 

DE VEICULOS
 6.854.722,49 4.610.862,71 2.243.859,78 4.610.862,71 

33903041
MATERIAL P/ UTILIZACAO EM 

GRAFICA
6.912,00    6.912,00  

33903101 PREMIACOES CULTURAIS 10.980,00  10.980,00    10.980,00 

33903104 PREMIACOES DESPORTIVAS  48.290,00   48.290,00  

33903204
MATERIAL EDUCACIONAL E 

CULTURAL
 421.744,30   421.744,30  

33903209
MATERIAL PARA 

DIVULGACAO
 6.354,70 6.354,70   6.354,70 

33903615 LOCACAO DE IMOVEIS 113.640,00 95.820,00  17.820,00 95.820,00 

33903702 LIMPEZA E CONSERVACAO  13.527.712,21  11.177.657,14 2.350.055,07  11.177.657,14 

33903704
MANUTENCAO E CONSERVA-

CAO DE BENS IMOVEIS
 9.890.353,24 7.400.934,98  2.489.418,26 7.400.934,98 

33903736 MULTAS INDEDUTIVEIS  6.620,50 6.620,50   6.620,50 

33903903 COMISSOES E CORRETAGENS 18.013.594,98 16.760.311,36  1.253.283,62 16.760.311,36 

33903905
SERVICOS TECNICOS 

PROFISSIONAIS
 7.285,00 7.285,00   7.285,00 

33903910 LOCACAO DE IMOVEIS  3.772.702,42  3.441.659,05 331.043,37  3.441.659,05 

33903914
LOCACAO BENS MOV. OUT.

NATUREZAS E INTANGIVEIS
21.089,65 9.465,20 11.624,45 9.465,20 

33903915
TRIBUTOS A CONTA DO LO-

CATARIO OU CESSIONARIO
34.915,40  34.915,40    34.915,40 

33903916
MANUTENCAO E CONSERV. 

DE BENS IMOVEIS
5.341,33    5.341,33  

33903919
MANUTENCAO E CONSERV. 

DE VEICULOS
1.387.935,42 1.083.795,71  304.139,71 1.083.795,71 

33903922
EXPOSICOES, CONGRESSOS E 

CONFERENCIAS
 94.000,00 94.000,00   94.000,00 

33903923
FESTIVIDADES E 

HOMENAGENS
17.260,00  17.260,00    17.260,00 

33903943
SERVICOS DE ENERGIA 

ELETRICA
3.685.198,02 3.273.987,88  411.210,14 3.273.987,88 

33903944
SERVICOS DE AGUA E 

ESGOTO
3.868.355,61 3.255.865,96 612.489,65 3.255.865,96 

33903947
SERVICOS DE COMUNICACAO 

EM GERAL
 36.810,18 35.059,93  1.750,25 35.059,93 

33903948
SERVICO DE SELECAO E 

TREINAMENTO
1.967.283,73 1.403.418,47  563.865,26 1.403.418,47 

33903950
SERV.MEDICO-HOSPITAL.,O-

DONTOL.E LABORATORIAIS
 58.740,00 50.735,00 8.005,00 50.735,00 

33903958
SERVICOS DE 

TELECOMUNICACOES
10.511,44  10.511,44    10.511,44 

33903963
SERVICOS GRAFICOS E 

EDITORIAIS
15.650,00 11.990,00 3.660,00 11.990,00 

33903965
SERVICOS DE APOIO AO 

ENSINO
 7.897.348,33  6.916.759,39  980.588,94  6.916.759,38 

33903969 SEGUROS EM GERAL  749.617,48 749.617,48   749.617,48 

33903983

SERVICOS DE COPIAS 

E REPRODUCAO DE 

DOCUMENTOS

 2.407.513,41 2.372.413,41  35.100,00 2.372.413,41 

33903985
SERVICOS EM ITENS REPARA-

VEIS DE AVIACAO
 139.348,56 139.348,56   139.348,56 

33904011
SUPORTE DE INFRAESTRUTU-

RA DE TIC
 153.685,47 129.866,33 23.819,14 129.866,33 

33904012

MANUTENCAO E CONSER-

VACAO DE EQUIPAMENTOS 

DE TIC

114.486,88 105.363,52  9.123,36 105.363,52 

33904013
COMUNICACAO DE DADOS E 

REDES EM GERAL
 783.707,16  653.089,30  130.617,86  653.089,30 

33904021
SERVICOS TECNICOS DE 

PROFISSIONAIS DE TIC
 569.037,10  470.517,16  98.519,94  470.517,16 

33904022
INSTALACAO DE EQUIPA-

MENTOS DE TIC
 166.575,84 35.377,92 131.197,92 35.377,92 

33904710 TAXAS 1.568,79  1.568,79    1.568,79 

33909239
OUTROS SERVICOS DE 

TERCEIROS - PJ
3.058.817,80 2.370.862,70 687.955,10 2.370.862,70 

33909302 RESTITUICOES  37.056,20  32.981,07  4.075,13  32.981,07 

33914710 TAXAS 2.050,71  2.050,71    2.050,71 

TOTAL  84.603.697,52  70.322.212,05 14.281.485,47 70.322.212,04 

44904005
AQUISICAO DE SOFTWARE 

PRONTO
 200.721,00   200.721,00  

44905191 OBRAS EM ANDAMENTO  16.477.682,03 16.465.348,04  12.333,99 16.465.348,04 

44905204
APARELHOS DE MEDICAO E 

ORIENTACAO
204.548,00    204.548,00  

44905206
APARELHOS E EQUIPAMEN-

TOS DE COMUNICACAO
 27.600,00 27.600,00   27.600,00 

44905208
APAR.EQUIP.UTENS.MED.,O-

DONT,LABOR.HOSPIT.
 15.112,14  11.189,90 3.922,24  11.189,90 

44905212
APARELHOS E UTENSILIOS 

DOMESTICOS
 38.982,00   38.982,00  

44905224

EQUIPAMENTO DE 

PROTECAO, SEGURANCA 

ESOCORRO

1.366.037,95  1.366.037,95    1.366.037,95 

44905233
EQUIPAMENTOS PARA 

AUDIO, VIDEO E FOTO
 129.283,00  110.093,00 19.190,00  110.093,00 

44905234
MAQUINAS, UTENSILIOS E 

EQUIPAMENTOSDIVERSOS
 212.779,39  1.260,39 211.519,00  1.260,39 

44905235
MATERIAL DE TIC 

(PERMANENTE)
 1.159.878,63 3.042,32  1.156.836,31 3.042,32 
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44905236
MAQUINAS, INSTALACOES E 

UTENS. DEESCRITORIO
 2.842,00   2.842,00  

44905239
EQUIP. E UTENSILIOS HI-

DRAULICOS E ELETRICOS
377.552,95    377.552,95  

44905241
EQUIPAMENTOS DE TIC 

- COMPUTADORES
2.103,00    2.103,00  

44905242 MOBILIARIO EM GERAL 1.447.691,01 81.618,50 1.366.072,51 81.618,50 

44905252
VEICULOS DE TRACAO 

MECANICA
17.301.566,90  11.407.059,30 5.894.507,60  11.407.059,30 

TOTAL  38.964.380,00 29.473.249,40 9.491.130,60 29.473.249,40 

Mês de referência: 31 de DEZEMBRO de 2018

UG Executora: 170485

DSAP PMDF

Assistência Médica

GND
Natureza Despesa 

Detalhada
FONTE

DESPESASEM-

PENHADAS

DESPESAS 

LIQUIDADAS

DESPESAS 

INSCRITAS EM 

RPNP

DESPESAS 

PAGAS

33903009
MATERIAL 

FARMACOLOGICO
100 94.569,00 93.486,50 1.082,50 93.486,50 

33903010
MATERIAL 

ODONTOLOGICO
100 306.979,05 183.982,95 122.996,10 183.982,95 

33903012

MATERIAL DE COU-

DELARIA OU DE 

USO ZOOTECNICO

100  1.168,50    1.168,50  

33903014
MATERIAL EDUCA-

TIVO E ESPORTIVO
100 7.688,80  2.459,80 5.229,00  2.459,80 

33903016
MATERIAL DE 

EXPEDIENTE
100 1.720,00 1.720,00   1.720,00 

33903025

MATERIAL P/ 

MANUTENCAO DE 

BENS MOVEIS

100 107.316,70 31.874,98  75.441,72 31.874,98 

33903028

MATERIAL DE 

PROTECAO E 

SEGURANCA

100 452,40 452,40   452,40 

33903036
MATERIAL 

HOSPITALAR
100 15.238,00  2.390,00  12.848,00  2.390,00 

33903630

SERVICOS 

MEDICOS E 

ODONTOLOGICOS

100 18.000,00 18.000,00   18.000,00 

33903901

ASSINATURAS DE 

PERIODICOS E 

ANUIDADES

100 1.530,00 1.530,00   1.530,00 

33903902 CONDOMINIOS 100 6.978,25  6.978,25    6.978,25 

33903905

SERVICOS 

TECNICOS 

PROFISSIONAIS

100 4.650.000,00 3.524.890,70 1.125.109,30 3.524.890,70 

33903910
LOCACAO DE 

IMOVEIS
100 400.000,00 348.930,12  51.069,88 348.930,12 

33903916

MANUTENCAO E 

CONSERV. DE BENS 

IMOVEIS

100  14.160,00  11.800,00 2.360,00  11.800,00 

33903917

MANUT. E 

CONSERV. DE 

MAQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

100  187.622,28 170.964,59  16.657,69 170.964,59 

33903946
SERVICOS 

DOMESTICOS
100 9.270,00   9.270,00  

33903948

SERVICO DE 

SELECAO E 

TREINAMENTO

100 6.480,00  3.060,00 3.420,00  3.060,00 

33903950

SERV.MEDICO-

-HOSPITAL.,O-

DONTOL.E 

LABORATORIAIS

100 265.083.320,90 173.296.668,21  91.786.652,69 173.296.668,21 

33903978
LIMPEZA E 

CONSERVACAO
100 4.278.967,80 2.879.530,09 1.399.437,71 2.879.530,09 

33904702

IMPOSTO S/ PROP. 

PREDIAL E TERRIT.

URBANA-IPTU

100 16.932,79 16.932,79   16.932,79 

33909239
OUTROS SERVICOS 

DE TERCEIROS - PJ
100 5.897,53  5.897,53    5.897,53 

33909308

RESSARCIMENTO 

ASSISTENCIA 

MEDICA/ODONT.

100 200.000,00   200.000,00  

TOTAL 275.414.292,00 180.601.548,91  94.812.743,09 180.601.548,91 



RELATÓRIO DE GESTÃO 2018 CAPÍTULO 5 - GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 88

ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS – FCDF

CANCELAMENTOS

Ação Plano Orçamentário UG PTRES GND Valor R$ Justificativa

00NT

0002 - Auxílio Alimen-

tação aos Policiais 

Militares

170484 89307 339046 35.000.000,00  

00NR
0002 - Manutenção da 

PMDF        Pessoal Ativo
170484 89306 319012 180.000.000,00  

00NR
0002 - Manutenção da 

PMDF        Pessoal Ativo
170484 89306 319012 46.000.000,00  

00NR
0002 - Manutenção da 

PMDF        Pessoal Ativo
170484 89306 319012 40.000.000,00  

218Z
0002 - Ajuda de custo 

para moradia
170484 138866 339093 10.000.000,00  

00NT

0002 - Auxílio Alimen-

tação aos Policiais 

Militares

170484 89307 339046 10.000.000,00  

00NR
0002 - Manutenção da 

PMDF        Pessoal Ativo
170484 89306 319012 2.000.000,00  

00NR
0002 - Manutenção da 

PMDF        Pessoal Ativo
170484 89306 319012 9.000.000,00  

00NT

0002 - Auxílio Alimen-

tação aos Policiais 

Militares

170484 89307 339046 3.000.000,00  

218Z
0002 - Ajuda de custo 

para moradia
170484 138866 339093 17.000.000,00  

00FM

0002 – Assistência 

Médica e Odontológica 

dos Policiais Militares 

e dependentes legais 

da PMDF

170485 89308 449000 3.500.000,00  

00NT

0002 - Auxílio Alimen-

tação aos Policiais 

Militares

170484 89307 339046 1.000.000,00  

218Z
0002 - Ajuda de custo 

para moradia
170484 138866 339093 10.000.000,00  

00NR
0002 - Manutenção da 

PMDF        Pessoal Ativo
170484 89306 319012 7.041.732,00

 Foi para a  PCDF e 

voltou em custeio 

para a assitência 

médica

00NR
0002 - Manutenção da 

PMDF        Pessoal Ativo
170484 89306 319012 109.000.000,00

Para supelemntar o 

GND 1 Pessoal  da 

educação e para o 

inativos e pensionist-

tas da PMDF

00NR

0002 Manutenção 

da PMDF custeio da 

manutenção

170393 89306 339000 2.000.000,00  

00NR

0002 - Manutenção 

da PMDF        custeio 

da folha

170484 89306 3339000 2.300.000,00  

00NR
0002 - Manutenção da 

PMDF        Pessoal Ativo
170484 89306 319012 11.000.000,00  

00NT

0002 - Auxílio Alimen-

tação aos Policiais 

Militares

170484 89307 339046 367.000,00  

218Z
0002 - Ajuda de custo 

para moradia
170484 138866 339093 7.453.252,00  

00NR

0002 - Manutenção 

da PMDF        custeio 

da folha

170484 89306 3339000 1.900.000,00  

00FM

0002 – Assistência 

Médica e Odontológica 

dos Policiais Militares 

e dependentes legais 

da PMDF

170485 89308 449000 1.600.000,00  

00NT

0009 - Auxílio Funeral/

Natalidade aos Policiais 

Militares

170484 89319 339046 200.000,00  

00NT

0005 - Auxílio Pré-

-escolar aos Policiais 

Militares

170484 89315 339046 200.000,00  

00NR
0002 Manutenção da 

PMDF investimento
170393 89306 449000 12.189.220,00  

00NS
0002 - Pessoal Inativo 

da Polícia Militar do DF
170484 89309 319001 820.701,00  

218Z
0002 - Ajuda de custo 

para moradia
170484 138866 339093 47.200,00  

00NT

0005 - Auxílio Pré-

-escolar aos Policiais 

Militares

170484 89315 339046 86.273,00  

Ação Plano Orçamentário UG PTRES GND Valor R$ Justificativa

00NR
0002 - Manutenção da 

PMDF Pessoal Ativo
170393 89306 319012 36.000.000,00

Suplementará a 

SECRETARÍA DE 

SAÚDE para atender a 

despesas de pessoal.

00NS
0002 - Pessoal Inativo e 

Pensionistas da PMDF
170484 89309 319000 47.000.000,00

Suplementará a 

SECRETARÍA DE 

SAÚDE para atender a 

despesas de pessoal.

00FM

0002 – Assistência 

Médica e Odontológica 

dos Policiais Militares 

e dependentes legais 

da PMDF

170485 89308 449000 7.000.000,00

Suplementará o 

custeio da Assistência 

Média – DSAP.
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ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS – FCDF

SUPLEMENTAÇÕES

Ação Plano Orçamentário UG PTRES GND Valor R$

00FM

0002 – Assistência Médica e 

Odontológica dos Policiais 

Militares e dependentes 

legais da PMDF

170485 89308 339000 35.000.000,00

00NS
0002 - Pessoal Inativo da 

Polícia Militar do DF
170484 89309 319001 180.000.000,00

00Q2
0002 - Pensionistas da Polícia 

Militar do DF
170484 138867 319003 46.000.000,00

00NS
0002 - Pessoal Inativo da 

Polícia Militar do DF
170484 89309 319001 40.000.000,00

00FM

0002 – Assistência Médica e 

Odontológica dos Policiais 

Militares e dependentes 

legais da PMDF

170485 89308 339000 10.000.000,00

00FM

0002 – Assistência Médica e 

Odontológica dos Policiais 

Militares e dependentes 

legais da PMDF

170485 89308 339000 10.000.000,00

00Q2
0002 - Pensionistas da Polícia 

Militar do DF
170484 138867 319003 2.000.000,00

00NS
0002 - Pessoal Inativo da 

Polícia Militar do DF
170484 89309 319001 9.000.000,00

00FM

0002 – Assistência Médica e 

Odontológica dos Policiais 

Militares e dependentes 

legais da PMDF

170485 89308 339000 3.000.000,00

00FM

0002 – Assistência Médica e 

Odontológica dos Policiais 

Militares e dependentes 

legais da PMDF

170485 89308 339000 17.000.000,00

00FM

0002 – Assistência Médica e 

Odontológica dos Policiais 

Militares e dependentes 

legais da PMDF

170485 89308 339000 3.500.000,00

00FM

0002 – Assistência Médica e 

Odontológica dos Policiais 

Militares e dependentes 

legais da PMDF

170485 89308 339000 1.000.000,00

00FM

0002 – Assistência Médica e 

Odontológica dos Policiais 

Militares e dependentes 

legais da PMDF

170485 89308 339000 10.000.000,00

00FM

0002 – Assistência Médica e 

Odontológica dos Policiais 

Militares e dependentes 

legais da PMDF

170485 89308 339000 7.041.732,00

00FM

0002 – Assistência Médica e 

Odontológica dos Policiais 

Militares e dependentes 

legais da PMDF

170485 89308 339000 2.000.000,00

00FM

0002 – Assistência Médica e 

Odontológica dos Policiais 

Militares e dependentes 

legais da PMDF

170485 89308 339000 2.300.000,00

00NS Inativos e Pensionistas 170484 89309 319001 9.000.000,00

 
Pagamento de inativos da 

educação
    319001 98.000.000,00

00NS Inativos e Pensionistas 170484 138867 319003 2.000.000,00

00FM

0002 – Assistência Médica e 

Odontológica dos Policiais 

Militares e dependentes 

legais da PMDF

170485 89308 339000 18.000.000,00

00FM

0002 – Assistência Médica e 

Odontológica dos Policiais 

Militares e dependentes 

legais da PMDF

170485 89308 339000 11.720.252,00

TOTAL 516.561.984,00



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

ção e repressão imediata da criminalidade e da violência, baseando-se nos direitos humanos e 

na participação comunitária, pretende chegar ao ano de 2022 sendo reconhecida como institui-

ção policial moderna e de referência nacional na prevenção e na repressão imediata da crimina-

lidade e da violência, pautada na defesa e respeito aos direitos humanos, na filosofia de polícia 

comunitária e de proximidade, na análise criminal, no policiamento orientado a problemas e na 

qualidade profissional de seus integrantes. 

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

cução financeira, de modo a aprimorar a gestão e fortalecer o desenvolvimento dos recursos 

humanos, promovendo sua motivação, incrementando as atividades disciplinares e correcio-

nais, além de estimular o desenvolvimento técnico-científico em segurança pública. 

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

bilite garantir as informações necessárias à tomada de decisão, para otimizar o policiamento os-

tensivo e preventivo, ampliar a capacidade de resposta imediata, a comunicação e o marketing 

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 pres-

tados, o fomento do respeito aos direitos humanos e constitucionais, com a elevação da sensa-

ção de segurança e o aumento da confiança da população em relação à PMDF.

CORONEL CARLOS ANDRÉ DA SILVA
CHEFE DO DOP

DECLARAÇÃO DO CHEFE 
DO DEPARTAMENTO DE 
GESTÃO DE PESSOAL

A missão da Polícia Militar do Distrito Federal 

é 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 co-

munitária. Evidentemente, a consecução de 

tão nobre missão não pode ser realizada sem 

a adequada gestão de pessoal da Corporação. 

E tal mister é realizado pelo Departamento de 

Gestão de Pessoal da PMDF, a quem compe-

te executar as atividades relacionadas com a 

gestão de pessoas no âmbito da Polícia Militar 

do Distrito Federal, de acordo com as políticas 

e diretrizes estratégicas de pessoal da Corpo-

ração, nos termos do art. 20 do Decreto fede-

ral nº 7.165/2010.

Ademais, executar as atividades relacionadas 

com a gestão de pessoal necessita de um vul-

toso trabalho de planejamento, organização e 

autocontrole, o que resulta em sua divisão em 

cinco diretorias: Diretoria de Pagamento Pes-

soal e Previdência-DPP, Diretoria de Pessoal 

Militar-DPM, Diretoria de Inativos, Pensionis-

tas e Civil-DIPC, Diretoria de Recrutamento e 

Seleção-DRS e Diretoria de Promoção e Ava-

liação de Desempenho-DPAD.

A começar pela adequada gestão financeira e 

orçamentária, o departamento é responsável 

por efetuar os pagamentos dos direitos remu-

neratórios de todos os policiais militares, ativos 

ou inativos. Ou seja, a ordenação da execução 

do orçamento da PMDF com remuneração e 

outros direitos pecuniários é realizada pela Di-

retoria de Pagamento de Pessoal e Previdência 

(DPPP), subordinada ao departamento. 

Outro relevante aspecto da gestão de pesso-

al é o controle de efetivos militares, ativos e 

inativos. E convém ressaltar que, a partir da 

instituição da Portaria PMDF nº 1018, de 16 

de setembro de 2016, foi estabelecida uma 

ferramenta adequada ao serviço de controle 

e gestão de pessoal da Corporação, que já se 

encontra operacionalizado pelo departamen-

to de pessoal. Atualmente, tanto os profissio-

nais na ativa, quanto os militares inativos de-

vem efetuar o recadastramento, que atualiza 

dados e faz prova de vida dos militares.

Noutro giro, deve-se destacar as ações de re-

crutamento e seleção, que guardam estreita 

relação com a sistemática militar de dispor 

sempre de efetivo adequado à execução de 

sua nobre missão. Nos últimos anos, muitos 

policiais militares ingressaram na reserva remu-

nerada, o que deixou a PMDF em baixo efetivo, 

comparado ao total previsto em lei. Dessa for-

ma, muitos esforços foram despendidos no se-

tor de recrutamento a fim de conciliar tal falta 

de efetivo com a crescente demanda por segu-

rança pública da cidade, que tem aumentado 

dia a dia sua população. Assim, concursos pú-

blicos para oficiais e praças foram autorizados 

e iniciados, com a observação de que um con-

curso público para a carreira militar se reveste 

de muita complexidade, porquanto há diferen-

tes fases e critérios a serem analisados. Houve 

também abertura de processo de designação 

de policiais militares ao serviço ativo, com vis-

tas a diminuir o hiato entre o efetivo existente e 

o efetivo previsto.

Por último, e não menos importante, há o sis-

tema de promoções da Corporação, que deve 

sempre ser avaliado com estima e apreço pe-

los gestores, porque a promoção do militar 

é, e sempre foi, uma honra e um prêmio, que 

traz mais autoridade e também mais respon-

sabilidade ao militar.

Com a divisão em temas especializados, foi 

possível entregar os trabalhos demandados 

pela Corporação a este departamento. 

Em 2018, houve também busca por um equilí-

brio e conjugação de valores, muito bem traba-

lhados na caserna, com os valores constitucio-

nais contemporâneos, entre eles a legalidade, a 

moralidade e a eficiência, para que se obtenha 

êxito na gestão. Isso porque diferentes casos são 

diariamente judicializados e é necessária uma 

atuação proativa do departamento, auxiliando o 

órgão jurídico do Distrito Federal (Procuradoria 

Geral do Distrito Federal). Outros temas, por ve-

zes, precisam de uma interpretação adequada 

aos ditames constitucionais, guardando, inclu-

sive, a necessidade de adequação a princípios 

abstratos do direito. Dessa forma, ficou claro, em 

2018, o amadurecimento do pessoal que labora 

no departamento quanto a essas questões téc-

nicas da gestão de pessoal com o aparato jurídi-

co que lhe dá substrato.

Espera-se que o ano de 2019 seja ainda mais 

proveitoso para a Corporação, em especial 

para o departamento. Isso porque processos 

administrativos criados para aferir um melhor 

trabalho serão finalizados, bem como os can-

didatos aprovados nos concursos públicos ini-

ciados serão convocados, trazendo à Corpo-

ração a perspectiva de oferecer um trabalho 

ainda melhor à sociedade brasiliense.

MARCELO HELBERTH DE SOUZA – CEL QOPM
CHEFE  DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAL



RELATÓRIO DE GESTÃO 2018 CAPÍTULO 6 - ALOCAÇÃO DE RECURSOS E ÁREAS ESPECIAIS DE GESTÃO 91

CAPÍTULO 6
ALOCAÇÃO DE RECURSOS E ÁREAS 
ESPECIAIS DE GESTÃO 

6.1. DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAL 

Conformidade legal

Em se tratando de órgão integrante da Administração Pública, as normas constitucionais que 

tratam sobre o direito administrativo, em especial os princípios, são cumpridos rigorosamente 

por este departamento. No que tange às leis de regência, devem ser observados, para a especí-

fica atividade de gestão de pessoal da Corporação, os principais regramentos legais:

• Lei nº 7.289/1984 (Estatuto dos policiais militares do Distrito Federal);

• Lei nº 6.450/1977 (Lei de Organização Básica da PMDF);

• Lei nº 10.486/2002 (Lei de Remunerações da PMDF);

• Lei nº 12.086/2009 (Lei de Promoções da PMDF) 

Ademais, vê-se que a estrutura de gestão da PMDF tem características peculiares, tendo como 

fonte o planejamento estratégico e os planos diretores desenvolvidos pelo Estado-Maior. As-

sim, a gestão de pessoas na Polícia Militar do Distrito Federal, com o advento da Lei federal nº 

12.086/2009, é exercida pelo Departamento de Gestão de Pessoal (DGP) que, conforme regula-

mentação do Decreto federal 7.165/2010, 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.

• Diretoria de Recrutamento e Seleção.

As diretorias têm a competência de executar as atividades relacionadas à gestão de pessoas no 

âmbito da PMDF, de acordo com as políticas e diretrizes estratégicas de pessoal na Corporação.

Dentre os principais objetivos deste departamento podemos citar: 

a) no enfoque da gestão fi nanceira, otimizar a execução orçamentária e fi nanceira de 

pagamento de pessoal fomentando estudos do impacto fi nanceiro de cargos e salários; 

b) no enfoque de aprendizado e crescimento, otimizar o ingresso de pessoal na PMDF, 

regulamentando os processos de ingresso e incorporação;

c) incrementar a especialização e capacitação, metodologias de controle e fi scalização de 

atividades de pessoal e aperfeiçoar a gestão de recursos humanos e a alocação de pessoal 

nas Unidades operacionais e administrativas. 

d) manter a contínua atualização do sistema de informações de controle de alterações e 

assentamento de pessoal e modernizar o processo de recrutamento e seleção de pessoal. 

Avaliação da Força de trabalho
Tipologias dos Cargos

Lotação

Ingressos 

no Exercício

INGRESSOS NO

EXERCÍCIO CEDIDOS 

DENTRO E FORA DO 

GDFAutorizada Efetiva

1.   Servidores em Cargos Efetivos 

(1.1 + 1.2)
18.673 10.952 81 392

1.1.   Membros de poder e agentes 

políticos 

1.2.   Servidores de Carreira 

(1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4)
18.673 10.952 81 392

1.2.1.    Servidores de carreira vincu-

lada ao órgão
18.673 10.952 81 392

1.2.2.    Servidores de carreira em 

exercício descentralizado

1.2.3.    Servidores de carreira em 

exercício provisório

1.2.4.    Servidores requisitados de 

outros órgãos e esferas servidores 

civis

0

2.   Servidores com Contratos 

Temporários

3.   Servidores sem Vínculo com a 

Administração Pública

4.   Total de Servidores (1+2+3) 18.673 10.952 81 392

Força de Trabalho da UPC - Fonte: Sistema de Gestão de Pessoal – GEPES
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6.1.2 Estrutura de pessoal da unidade

Tipologias dos Cargos
Lotação Efetiva

Área Meio Área Fim

1.   Servidores de Carreira (1.1) 2.497 7.982

1.1.   Servidores de Carreira (1.1.2+1.1.3+1.1.4+1.1.5) 2.497 7.982

1.1.2.    Servidores de carreira vinculada ao órgão 2.497 7.982

1.1.3.    Servidores de carreira em exercício 

descentralizado

1.1.4.    Servidores de carreira em exercício provisório

1.1.5.    Servidores requisitados de outros órgãos e esferas 0 -

2.   Servidores com Contratos Temporários

3.   Servidores sem Vínculo com a Administração Pública

4.   Total de Servidores (1+2+3) 2.497 7.982

Distribuição da Lotação Efetiva

Considerando o cenário político do País com relação às alterações previstas no sistema previ-

denciário Brasileiro, com isto, observa-se mudanças significativas na projeção das aposenta-

dorias para os próximos anos, comparadas às projeções apresentadas em relatórios anterio-

res. Logo, tendo como base os dados extraídos do Sistema de Gestão e Controle de Pessoal, a 

previsão de egressos para o período de 2019 a 2028 será de 5,207 (cinco mil duzentos e sete) 

militares transferidos para a reserva remunerada. O impacto é demonstrado na tabela a seguir: 

a) Projeção de aposentadorias para os próximos 10 (dez) anos  

Ano 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Total

Reserva (tempo 

serviço)
67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67

Reserva (Reserva 

Remunerada)
570 701 703 411 411 363 438 708 337 498 5.140

Total (Reserva 

Remunerada)
637 701 703 411 411 363 438 708 337 498 5.207

Este cenário dificultará, consideravelmente, a prestação do serviço que a Polícia Militar oferece 

à população do Distrito Federal anualmente, pois há uma previsão do aumento populacional 

elevado do Distrito Federal em dez (dez) anos e a PMDF terá o mesmo efetivo hodierno para o 

ano de 2028, contudo com a população muito acima do que é hoje. 

Eventuais afastamentos que reduzem a força de trabalho disponível, quantificando o número 

de servidores afastados e possíveis impactos nas atividades desenvolvidas. 

Podemos destacar dois tipos de afastamentos: o permanente (aposentadoria) e os afastamen-

tos temporários (agregados externos - militares “cedidos” à moda legislação civil - e os adidos 

- militares com dispensa médica total acima de 90 (noventa) dias). 

Em relação ao afastamento permanente, os comentários são os mesmos abordados do item 

anterior. 

Em relação aos afastamentos temporários (agregados externos – militares “cedidos” à moda 

legislação civil e os adidos - militares com dispensa médica total acima de 90 (noventa) dias), 

pode-se dizer que eles representam apenas 9,12% (nove vírgula dezenove por cento) do total 

dos militares fixados pela Corporação, ou seja, são 1.002 (um mil e dois) policiais militares afas-

tados temporariamente do total fixado de 10.897 (dez mil oitocentos e noventa e sete) policiais  

existentes nos quadros. 

Observa-se que tais afastamentos reduzem a força de trabalho na corporação, com impacto 

significativo, caso a força de trabalho da PMDF estivesse completa, ou seja, com os 10.897 (dez 

mil oitocentos e noventa e sete) efetivos. Assim, observa-se que mesmo com a contratação de 

novos policiais, por meio de concurso aplicado no ano de 2019, ainda haverá defasagem de 

militares para compor a estrutura atual da Corporação. 

b) Faixa etária

Conforme apresentado na tabela e gráfico abaixo, verifica-se que apenas 3,88% do efetivo en-

contram-se na faixa etária abaixo de 30 anos e 33,29% na faixa entre 31 a 40 anos de sorte que se 

tem nessas faixas 37,7% do efetivo policial, o que pode evidenciar um potencial atendimento às 

exigências para o exercício das atividades policiais, mas também alertar que quanto maior esse 

percentual melhor para a instituição, uma vez que o vigor físico tem impacto direto no desem-

penho das atividades operacionais. Por outro lado, 62,3% do efetivo policial encontram-se na 

faixa acima de 40 anos o que evidencia a necessidade de minimizar esse risco para a atividade 

policial com a realização de concursos periodicamente, de maneira a evitar que tenhamos um 

efetivo com maior concentração nessa faixa etária com comprometimento da atuação policial.
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POLICIAL FAIXA ETÁRIA TOTAL %

Até 30 anos 423 3,88%

De 31 a 40 anos 3.628 33,29%

De 41 a 50 anos 5.701 52,32%

De 51 a 57 anos 1.145 10,51%

TOTAL GERAL 10.897 100%

c) Tempo de atividade policial 

Outra análise importante a ser considerada é o tempo de atividade policial, conforme apresen-

tado na tabela e gráfico abaixo, ressaltando-se que esta análise está adstrita apenas ao tempo 

de exercício na instituição sem considerar tempos averbados de outras forças policiais.

 Verifica-se que 13,45% do efetivo foram incorporados nos últimos cinco anos o que perfaz uma 

média de 2,69% ao ano nesse período, percentual ainda distante do que é esperado que é em 

torno de 10% por ano, para assegurar melhor gestão do clima organizacional, gestão do conhe-

cimento e maior efetividade na execução da missão da instituição. Observa-se que 22,93% do 

efetivo possuem até 10 anos de serviço e 27,0% entre 10 e 15 anos de serviço policial, cenário 

que deve ser observado pela administração no tocante à composição do efetivo por tempo de 

serviço policial. Assim, verifica-se que 67,67% do efetivo já possuem mais de 15 anos de serviço 

policial, dentre os quais 22,55% estão na faixa de 16 a 20, de maneira que a faixa mais crítica 

é acima de 20 anos que atualmente concentra 45,12% do efetivo. Destarte, pode-se verificar a 

necessidade de uma política periódica de recomposição do efetivo, pois do contrário o impacto 

será muito prejudicial para a administração como se evidencia no percentual das faixas entre 

1 e 10 anos que alcança 22,93% do efetivo enquanto acima de 10 anos já alcança 77,07% do 

efetivo. Vale destacar que numa primeira análise o percentual de 13,45% dos servidores com 

menos de cinco anos (que daria uma média anual de 2,69%) percentual muito abaixo do alme-

jado, uma vez que o percentual médio de aposentados e desligados nos últimos 5 anos tem se 

mantido entre 5 a 10% do efetivo. Conforme demonstram os dados abaixo o percentual médio 

de recomposição do efetivo nos últimos cinco anos é de 2,69% de modo que a recomposição 

sequer alcança o número de aposentadorias que ocorreram no mesmo período. Por outro lado, 

nessa análise foi considerado o efetivo em atividade em dez/2018 (10.897).

FAIXA DE TEMPO NÚMERO DE POLICIAIS %

1 ano 20 0,01%

De 1 a 5 anos 1.466 13,72%

De 6 a 10 anos 1.118 10,46%

De 11 a 15 anos 1.023 9,19%

De 16 a 20 anos 2.259 20,73%

De 21 a 25 anos 2.456 22,40%

De 26 a 30 anos 2.560 23,49%

d) Policiais Militares transferidos para a reserva remunerada e reforma.

 

e) Grau de escolaridade dos Policiais Militares

Quanto à escolaridade, o efetivo policial é composto na sua maioria por policiais com ensino 

superior completo, acima de 85,65%, uma vez que esse requisito é obrigatório desde o concur-

so de 2006. Não obstante, a instituição ainda possui em seus quadros servidores admitidos em 

concursos anteriores a 2006, para os quais ainda não era exigido o nível superior. Importante 

consignar nesse aspecto, com base nos registros atuais, que cerca de 15,85% do efetivo pos-

suem especialização, mestrado ou doutorado, porém esse número não representa a situação 

real, pois não houve atualização geral do cadastro de formação desde a admissão dos servido-

res, principalmente quanto às especializações, mestrados e doutorados que não foram exigidos 

por ocasião da admissão.

ANO NÚMERO DE POLICIAIS %

2014 503 3,13%

2015 1.031 6,42%

2016 1.337 8,32%

2017 1.642 10,22%

2018 641 4,00%

Efetivo estimado dos últimos 5 anos: 16.051
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GRAU DE INSTRUÇÃO NÚMERO DE POLICIAIS

ENSINO FUNDAMENTAL 109

ENSINO MÉDIO 1.454

ENSINO SUPERIOR COMPLETO 9.334

ESPECIALIZAÇÃO 1.728

MESTRADO 95

DOUTORADO 20

TOTAL GERAL 11.140

5.1.2. Estratégia de recrutamento e alocação de pessoas

Devido à grande perda de efetivo por pedido de reserva remunerada, a Corporação busca re-

compor seu efetivo através de uma série de concursos públicos de admissão e outros processos 

seletivos, conforme descrito abaixo: 

a) CFO - Concurso Público para o Curso de Formação de Ofi ciais: Edital nº 35/DGP, DODF Nº 223, 28/11/2016. 

- Vagas: 100 (cem) – 90 masculinos e 10 femininos. 

- Cadastro de Reserva: 200 (duzentos) – 180 masculinos e 20 femininos. 

- Processo nº 054.001.306/2015. 

Situação: Homologado e concluído, conforme Edital nº 1/GCG-PMDF, de 13 de abril de 2018.

O CFO é o concurso público que visa ao ingresso na Corporação dos alunos a oficiais (cadetes), 

que receberão as instruções durante 03 anos letivos na Academia de Polícia Militar de Brasília. O 

presente concurso apresente os seguintes quantitativos:

I) sexo masculino: 90 (noventa) candidatos para admissão no 1º (primeiro) ano do Curso de 

Formação de Oficiais Policiais Militares (CFOPM) e 180 (cento e oitenta) candidatos para forma-

ção de cadastro de reserva; e

II) sexo feminino: 10 (dez) candidatas para admissão no 1º (primeiro) ano do Curso de Forma-

ção de Oficiais Policiais Militares (CFOPM) e 20 (vinte) candidatas para formação de cadastro de 

reserva. (Decisões nº 6081/2017 e no 469/2018 do Tribunal de Contas do Distrito Federal) 

b) CHOC - Concurso Público Para o Curso de Habilitação de Ofi ciais Capelães: Edital nº 36/DGP, DODF Nº 223, 

28/11/2016.

O quadro de capelães na PMDF tem como função prestar assistência religiosa aos militares, 

sendo reconhecida sua missão na própria Constituição Federal (art. 5º, inciso VII). 

- Processo nº 054.001.306/2015.

- Vagas: 01 

- Situação: homologado e concluído, conforme Edital nº 24/DGP-PMDF, de 26 de janeiro de 

2018. 

c) CHOAEM – Processo seletivo para o Curso de Habilitação de Ofi ciais Administrativos, Especialistas e Músicos: 

Editais nº 49 e 50/DGP-PMDF, DODF Nº 160, 21/08/2017

O CHOAEM é um curso que ocorre na Corporação com vistas a selecionar policiais militares para 

os quadros de oficiais administrativos (QOPMA), especialistas (QOPME) e músicos (QOPMM) da 

PMDF

- Processo nº 054.000.265/2016 

- Vagas: 148 

- Situação: Homologado e concluído, conforme Edital nº 133/DGP-PMDF, de 30 de maio de 

2018.

d) CFP – Concurso para o Curso de Formação de Praças: Edital nº 22/DGP, DODF nº 19, de 26/01/18.

O CFP é um concurso público que visa a selecionar candidatos para integrar a carreira de praças 

da Corporação, através dos quadros combatentes, especialistas e músicos. 

- Vagas: 500 (quinhentas) para Soldado Combatente, 06 (seis) para Soldado Especialista 

Músico e 18 (dezoito) para Soldado Especialista Corneteiro. 

- Cadastro de reserva: 1.500 (mil e quinhentas). 

- Processo nº 054.000.998/2015. 

- Situação: encontra-se em andamento na Etapa de Sindicância da Vida Pregressa e 

Investigação Social.

e) Designação de policiais militares da Reserva Remunerada: 

A designação ao serviço ativo é medida excepcional de controle de efetivo, que tem como foco 

a possibilidade de militares inativos retornarem ao serviço ativo para laborarem nas diferentes 
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funções policiais militares. Tem-se o caráter excepcional em razão da pouca efetividade do efeti-

vo, bem como o baixo tempo em que os militares estarão no serviço ativo, em razão do avançar 

da idade.

- Vagas: Até 1.000 (mil) vagas, observadas as convocações parciais de 50 (cinquenta) 

candidatos para cada grupo de designados para o serviço ativo. 

- Situação: Processo encerrado em 15/06/2018. Foram convocados 649 (seiscentos e 

quarenta e nove) candidatos pela DIPC, no entanto, foram eliminados nas diversas fases 

462 (quatrocentos e sessenta e dois) candidatos; sendo designados para o serviço ativo 188 

(cento e oitenta e oito) policiais militares.

Desta forma, a Polícia Militar do Distrito Federal tenta recompor seus quadros de policiais mi-

litares para prestar com excelência o seu dever constitucional de policiamento ostensivo e à 

preservação da ordem pública no Distrito Federal.

6.1.3 Controle de ressarcimento Fundo Constitucional de policiais militares cedidos.

CONTROLE DE RESSARCIMENTO FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL 

RESUMO 2018

ORGÂO CESSIONÁRIO VALORES 

DEVIDO RESSARCIDO 

CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

- CLDF    
R$ 506.983,49 R$ 505.392,41

SECRETARIA DE POLITICAS PARA CRIAN, ADOLESC. 

E JUVENT DO DF 
R$ 590,12 R$ 590,12

CASA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - CMDF  R$  15.639.316,30 R$ - 

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DA PAZ 

SOCIAL  - SSP 
R$ 7.541.859,66 R$ - 

VICE GOVERNADORIA DO DISTRITO FEDERAL 

- VGDF  
R$ 2.111.386,83 R$      740.400,31

GABINETE DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL DA 

PRES. DA REPÚB.
R$ 3.147.540,26 R$  2.712.716,34 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - MPF R$ 1.012.569,86 R$ - 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E 

TERRITÓRIOS - MPDFT
R$ 1.280.655,89 R$ - 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ R$ 63.943,92 R$ 42.021,36

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR - STM R$ 210.317,20 R$ 210.317,20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL - TSE R$ 67.641,57 R$ 63.022,56

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO - TST R$ 64.954,14 R$ 64.954,14

AGENCIA BRASILEIRA DE INTELIGÊNCIA - ABIN/PR R$ 390.431,22 R$ 390.431,22

VICE PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA - VPR R$ 60.969,04 R$ 51.251,74

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ITAPUÃ - RA XXVIII R$ 74.592,88 R$ 47.064,55

 TOTAL                                                             R$  32.173.752,38  R$  4.828.161,95
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A PMDF, que tem como missão promover a segurança e o bem-estar social por meio da preven-

ção e repressão imediata da criminalidade e da violência, baseando-se nos direitos humanos e 

na participação comunitária, pretende chegar ao ano de 2022 sendo reconhecida como institui-

ção policial moderna e de referência nacional na prevenção e na repressão imediata da crimina-

lidade e da violência, pautada na defesa e respeito aos direitos humanos, na filosofia de polícia 

comunitária e de proximidade, na análise criminal, no policiamento orientado a problemas e na 

qualidade profissional de seus integrantes. 

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

cução financeira, de modo a aprimorar a gestão e fortalecer o desenvolvimento dos recursos 

humanos, promovendo sua motivação, incrementando as atividades disciplinares e correcio-

nais, além de estimular o desenvolvimento técnico-científico em segurança pública. 

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

bilite garantir as informações necessárias à tomada de decisão, para otimizar o policiamento os-

tensivo e preventivo, ampliar a capacidade de resposta imediata, a comunicação e o marketing 

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 pres-

tados, o fomento do respeito aos direitos humanos e constitucionais, com a elevação da sensa-

ção de segurança e o aumento da confiança da população em relação à PMDF.

CORONEL CARLOS ANDRÉ DA SILVA
CHEFE DO DOP

DECLARAÇÃO DO CHEFE DO 
DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA 
E FINANÇAS

O Departamento de Logística e Finanças da 

Polícia Militar integra o Comando-Geral da 

Corporação e a ele compete exercer as ativida-

des de logística e de execução orçamentária e 

financeira, elaboração de projetos e acompa-

nhamento da execução na área de engenharia 

civil, controle e prestação de contas; ressalva-

das as áreas de pessoal e de saúde.

Em razão da origem dos recursos públicos em-

pregados na Polícia Militar do Distrito Federal, 

o Departamento é fiscalizado por órgãos de 

controle externos da União (Tribunal de Con-

tas da União e Controladoria-Geral da União) 

e do Distrito Federal (Tribunal de Contas do 

Distrito Federal e Controladoria-Geral do DF).

Integram a estrutura do Departamento de 

Logística e Finanças a Diretoria de Apoio Lo-

gístico e Finanças, a Diretoria de Projetos, a 

Diretoria de Controle Contábil, a Diretoria de 

Patrimônio, Manutenção e Transporte e a Di-

retoria de Telemática.

A Diretoria de Apoio Logístico e Finanças tem 

por atribuições a execução de políticas 

e diretrizes estratégicas da Corporação refe-

rentes à gestão de recursos orçamentários e 

extraorçamentários e às atividades de supri-

mento e contratação de obras e serviços.

A Diretoria de Projetos gerencia projetos de 

engenharia de interesse da Corporação, es-

tabelecendo métodos, processos, padrões, 

tecnologias e ferramentas a serem utilizados. 

Pontua-se que o foco principal dessa diretoria 

são os projetos, obras e serviços de manuten-

ção predial ou de engenharia civil.

A Diretoria de Controle Contábil tem por atri-

buições fiscalizar, controlar e realizar a presta-

ção de contas do Departamento de Logística e 

Finanças. Noutros termos, é o setor responsá-

vel por dar conformidade aos atos do Ordena-

dor de Despesas, no caso, o Chefe do Departa-

mento de Logística e Finanças.

A Diretoria de Patrimônio, Manutenção e 

Transporte tem por missão implementar, co-

ordenar, controlar e fiscalizar o sistema de 

transporte e o patrimônio, bem como realizar 

sua manutenção. Nesse ponto, registra-se que 

a execução da manutenção da frota veicular 

da Corporação fica a cargo de um centro de 

manutenção. A Diretoria de Telemática tem 

como atribuições implementar, coordenar, 

controlar e fiscalizar os sistemas de tecnologia 

da informação e de comunicações e respecti-

va manutenção.

Segundo o planejamento estratégico da Po-

lícia Militar do DF, o Departamento de Logís-

tica e Finanças foi incumbido de alcançar os 

seguintes objetivos: implantar recursos orça-

mentários próprios para o DLF; desenvolver 

competências em processo licitatório; implan-

tar a gestão das competências no dlf; poten-

cializar a gestão logística; otimizar a gestão de 

aquisição de bens e serviços; otimizar a ges-

tão de obras; otimizar a gestão de bens mó-

veis, equipamentos, materiais, semoventes e 

serviços; aprimorar gestão logística; garantir o 

suprimento logístico.

Urge mencionar que, em novembro de 2017, 

o Departamento de Logística e Finanças foi 

alvo de uma operação do Ministério Público 

Militar e da Corregedoria da Corporação ante 

a ocorrência de irregularidades imputadas ao 

então Ordenador de Despesas.

No entanto, antes mesmo do desencadea-

mento dessa operação, a Controladoria Geral 

do Distrito Federal (CGDF) realizou auditorias 

no âmbito do Departamento, mais especifica-

mente nos contratos de manutenção de via-

turas. Assim, foram alvo dessa fiscalização os 

contratos de manutenção das viaturas Mitsu-

bishi Pajero, Nissan Frontier e de motocicletas 

da frota da Polícia Militar do DF.

Como consequência, o ano de 2018, no De-

partamento de Logística e Finanças, foi mar-

cado por várias fiscalizações e auditorias por 

parte de controle interno e externo. No que 

concerne às contratações públicas, o Departa-

mento realizou 058 licitações, 74 contratações 

diretas (inexigibilidade e dispensa de licita-

ção). Em dezembro de 2018, contava com 44 

contratos administrativos em execução.

Insta pontuar que, nos últimos anos, foram 

implementados pelo Governo do Distrito Fe-

SERGIO LUIZ FERREIRA DE SOUZA - CEL QOPM
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA E FINANÇAS
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deral alguns procedimentos que tornaram mais longos a consecução de alguns procedimentos 

administrativos, tais como a repactuação de contratos, a locação de imóveis, a realização de cur-

sos de aprimoramento de servidores, contratação de serviços contínuos, contratação de bens 

e serviços de TI, etc. Assim, se, por um lado, aumentou o controle dos atos e procedimentos 

referentes às contratações públicas; por outro, tornou o processo mais demorado, impactando 

nos contratos do Departamento.

Registre-se que governança pública é um conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e 

controle aplicados para avaliar, direcionar e monitorar a gestão, com foco na condução de polí-

ticas públicas e na prestação de serviços de interesse da coletividade.

Com base nessa premissa e ainda considerando as limitações decorrentes das ações adminis-

trativas supracitadas, constata-se que o Departamento de Logística e Finanças da Polícia Militar, 

no exercício de 2018, atingiu os objetivos estratégicos que lhe foram designados, cumprindo, 

de forma exitosa, os objetivos institucionais que lhe foram atribuídos pelas normas vigentes e 

pelo Comando da Corporação.

FOTO: CCS
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6.2 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA E FINANÇAS 

O Departamento de Logísitica e Finanças (DLF) efetiva suas ações de gestão baseado no plane-

jamento prévio firmado, sobretudo na delineação orçamentária programada para o exercício 

financeiro em referência, além de focar seu funcionamento na atualização e inovação de méto-

dos, boas práticas e absoluta melhoria dos meios e ritos logísiticos da PMDF. 

Toda e qualquer administração efetivada visa a legalidade, moralidade e cumprimento das nor-

ma, orientações e demais observações relacionadas à correta manutenção e desenvolvimentos 

do fim a que se destina o ente público.

Destarte inicialmente, que o presente expediente tem por finalidade subsidiar a Auditoria do 

Departamento de Controle e Correção (DCC), a produzir resposta na área de logísitica, da pres-

tação de contas do exercício do ano de 2018, junto ao Tribunal de Contas da União (TCU).

Referindo-se aos pontos associados do DLF, descreve-se o que se segue:

6.2.1 Gestão em licitação em contratos

Conformidade legal

No que tange a este inicial, conforme documento encaminhando por aquela Egrégia Corte, este 

Departamento, quando realizou a contratação das empresas hoje existentes para prestação 

de serviço continuado, em anos posteriores aos contratos que vigiam quando da orientação 

do TCU vigentes a desoneração da folha de pagamento, conforme indicado pelo art. 7º da Lei 

12.546/11 e pelo art. 2º do Decreto 7.828/2012.  

Os atuais contratos já foram firmados com a legislação autualizada, pois foram assinados no ano 

de 2016, cabendo ressaltar que possuem contas vinculadas, sendo revistos os valores pagos 

de vários itens que compõem a planilha que respalda seu cálculo, tais como a multa de aviso 

prévio (sendo retirada),  do cálculo a partir de um ano de contrato e revisão dos demais itens 

com as empresas, quando da repactuação, dos itens indenizáveis, procurando uma redução, em 

escala, de todos os itens que compõem os seus cálculos.

6.2.2 Detalhamento dos gastos das contratações por fi nalidade e especifi cação dos tipos de serviços contratados 

para o funcionamento administrativo

Destaca-se que os gastos para a manutenção dos serviços admistrativo recaem nas contas pú-

blicas, como água/luz e, ainda telefonia fixa/móvel e outros itens essenciais, como link de in-

ternet, pois dentro das vantagens que este último o sistema disponibiliza  a Corporação estão 

a agilidade de comunicação, em face do sistema de rede criado, e possibilita a comunicação 

interna, sem o uso da telefonia (móvel ou fixa).

Destaco ainda, que a Polícia Militar dispõem de contratos delocação de imóvel para possibilitar 

a suas unidades as condições mínimas para a prestação da atividade fim, as quais são destina-

das, dstacando que estão em curso diversos processos para a construção e reforma de unida-

des, visando a eliminação gradual dos contratos de locação.

Natureza Despesa 

Detalhada
2014 2015 2016 2017 2018

Energia Elétrica 2.285.026,70 3.958.492,68 4.451.771,81 4.242.741,50 4.414.389,32

Agua e Esgoto 3.484.868,27 4.359.796,80 5.812.914,56 5.160.795,72 4.554.002,96

Telefonia 1.419.978,31 1.204.300,11 1.469.329,02 290.254,36 26.425,71

comunicação de 

dados
590.576,38 842.763,38 717.721,58 849.016,13 65.308,92

Comunicação de 

dados
        653.089,30

Tabela 1: Despesas realizadas de 2014 a 2018 de serviços para o funcionamento administrativo

A tabela acima demonstra a progressão do gastos realizados pela Polícia Militar, desde do ano 

de 2014. Cumpre destacar que na referida demonstração houve um aumento nos gastos de 

energia elétrica e água, em face da locação de imóveis para as algumas unidades policiais e, 

ainda contribuindo com este o aumento das tarifas, bem acima dos valores dos índices que 

reajustam os contratos administrativos firmados com os fornecedores com o ente público.

Como já descrito anteriormente há a redução do valor pago do consumo de água entre o exer-

cício de 2017 a 2018 pela Corporação,  fator este devido ao incremento de intervenções reali-

zadas nas unidades policiais militares através do contrato de manutenção predial, debelando 

vazamentos e substituição do sistema de descarga dos sanitários (dual flux) e torneiras aeradas 

com fechamento automático.

Ressalto ainda, como ponto positivo a redução do valor pago na telefonia, devido a adoção do 

sistema de telefonia VOIPE, integrado a rede de dados da Polícia Militar e, consequentemente, 

da comunicação de dados, sendo utilizado através  do sistema 4G adotado pela transmissão de 

dados e sinal de rádio da Corporação. 
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6.2.3. Contratações mais relevantes, sua associação aos objetivos estratégicos e justifi cativas para essas 

contratações

Esta Chefia tem a relatar a relevância na continuidade da renovação da frota da Corporação, so-

bretudo pela frota da PMDF está com os veículoscima de 7 (sete) anos, em média, demandando 

um custo elevado de manutenção. Assim, a Chefia do DLF recolheu uma parcela da frota para a 

execução de 2 (dois) leilões, paralelamente ao recebimento de novos veículos.

Vale ressaltar ainda, neste item, a economia realizada no ano de 2018, chegou ao gasto de R$ 

8.091.409,99 (oito milhões, noventa e hum mil, quatrocentos e nove reais e noventa e nove 

centavos) , em detrimento ao ano de 2017, quando ocorreu o gasto de R$ 10.536.139,00, perfa-

zendo assim uma economia de R$ 2.444.729,01 (dois milhões, quatrocentos e quarenta e quatro 

mil, setecentos e vinte e nove reais e hum centavo). Este fato ocorreu devido a uma gestão 

proativa junto ao Centro de Manutenção e, juntamente com diversas atividades mitigatórias, 

tais como edição de Instrução Normativa específica, Portaria e revisão dos fluxogramas e com 

emprego de novas rotinas na execução contratual das manutenções da frota da PMDF, gerando 

uma economia de escala de 30,21%.

Outro item relevante a ser destacado foi a política implementada na gestão deste Departamen-

to no ano de 2018, na condução do contrato de fornecimento de combustível, conseguindo 

também  economia do ano de 2017 para 2018,  a ordem de R$ 2.173.639,06 (dois milhões, cento 

e setenta e três mil, seiscentos e trinta e nove reais e seis centavos). Cumpre destacar que esta 

economia foi gerada mesmo com a oscilação dos valores do litro da gasolina e diesel, conforme 

política implementada para os combustíveis pela Petrobras. 

6.2.4. Contratações diretas: participação nos processos de contratação, principais tipos e justifi cativas para 

realização

Verificando a modalidade de Contratação Direta, é possível destacar as descritas abaixo, com 

fulcro no inciso II do artigo 24 da Lei Federal nº 8.666/1993:

1. Contratação da empresa PONTO MAXIMO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME inscrita 

sob o CNPJ n° 03.885.485/0001-36, no valor total de R$15.545,00 (quinze mil, qui-

nhentos e quarenta e cinco reais), para fazer face às despesas com a contratação de 

pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de manutenção veicular com 

fornecimento e aplicação de peças, de modo a atender à demanda do DLF. Os veí-

culos objeto desta contratação são viaturas especiais, utilizadas como ambulâncias, 

empregadas no atendimento de urgência do Centro Médico, Centro de Assistência 

Social e Centro Odontológico da Polícia Militar do Distrito Federal.

2. Contratação da empresa A. L. NOGUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS – nome empre-

sarial) inscrita sob o CNPJ n° 10.400.122/0001-29, cuja proposta é no valor total de 

R$16.920,00 (dezesseis mil novecentos e vinte reais), para fazer face às despesas com 

a contratação de empresa especializada na confecção de medalhas, diplomas e his-

tóricos, de modo a atender à demanda do Gabinete do Comandante Geral. A con-

tratação vislumbrou adquirir medalhas, diplomas e históricos, destinados a agraciar 

civis e militares que, no âmbito do Distrito Federal e Nacional, hajam contribuído so-

bremaneira, com meritórios serviços prestados.

3. Contratação da empresa VITORYANNA DISTRIBUICAO DE SUPRIMENTOS GACF EI-

RELI, inscrita sob o CNPJ nº 14.173.376/0001-02, no valor de R$6.606,00 (seis mil e 

seiscentos e seis reais), para fazer face às despesas com a contratação de empresa 

para aquisição de nove mil barras de sabão para ser utilizada na limpeza dos equinos 

pelo Regimento de Polícia Montada da PMDF. O Comando de Policiamento Montado 

da Polícia Militar do Distrito Federal, emprega diariamente uma média de 100 (cem) 

equinos nas atividades sob sua responsabilidade, quais sejam, Policiamento Ostensi-

vo, Operações de Choque Montado, Escola de Equitação, Programas de Equoterapia, 

Representações, Cursos, Treinamentos e Nivelamento na Capacitação da Tropa.

4. Contratação de empresa MULT TENDAS (E. O. DA SILVA MULT TENDAS PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE TENDAS ME) inscrita sob o CNPJ n° 09.529.152/0001-50, 

no valor total de R$17.260,00 (dezessete mil, duzentos e sessenta reais), para fazer 

face às despesas com a contratação de empresa para o fornecimento de estruturas, 

material e pessoal, necessários à realização da Formatura Geral do Programa Edu-

cacional de Resistência às Drogas – Proerd/2018, para o Centro de Políticas Públicas 

– CPP – com o Programa Educacional de Resistência às Drogas – Proerd – da Polícia 

Militar do Distrito Federal.

Pode-se também  destacar as seguintes Contratações Diretas, por inexigibilidade de licitação, 

de acordo com o artigo 25, caput, da Lei Federal nº 8.666/1993:

1. Amparado no Parecer nº 589/2017 PRCON-DF, bem como o Parecer nº 093/2018/

ATJ/DLF, pagamento em favor da Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro DPVAT 

– S.A. CNPJ: 09.248.608/0001-04, no valor total de R$ 298.979,78 (duzentos e noven-
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ta e oito mil, novecentos e setenta e nove reais e setenta e oito centavos), para paga-

mento de seguro obrigatório – DPVAT dos 3.597 (três mil quinhentos e noventa e sete) 

veículos pertencentes a frota da PMDF.  

2. Amparado no Parecer Normativo n° 186/2012/PROCAD-PGDF, pagamento em fa-

vor da COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, 

inscrita sob o CNPJ n° 00.082.024/0001-37, para fazer face ao fornecimento de Água 

Potável e Esgotamento Sanitário para as Unidades da PMDF, no valor estimado de 

R$7.147.228,44 (sete milhões, cento e quarenta e sete mil, duzentos e vinte oito reais 

e quarenta e quatro centavos).

As contratações acima descritas foram realizadas em face de sua relevância, considerando a 

tipicitadade das atividades a serem atendidas, conforme a demanda encaminhada a este 

Departamento. 

6.2.5. Principais desafi os e ações futuras

1. Destaca-se como uma dos principais desafios, a realização de leilões, de forma 

continuada neste exercício, com o ano de 2020, visando alienar todos os veículos da 

PMDF, os quais se enquadrem como  inservíveis para atividade operacional, devido 

ao alto custo de manutenção, de quilomentragem execessiva e ano de fabricação.

2. Renovação do armamento de fogode porte e compra dos equipamentos de prote-

ção individual, aos policiais militares, capacitando-os a desenvolver suas atividades 

profissionais com equipamentos padronizados e dentro das especificações exigidas 

para dota-lhes com a segurança devida.

3. Ausência de contingenciamento e bloqueio orçamentário do Fundo Constitucional 

do Distrito Federal (FCDF), que traz atrasos no andamento dos processos nas diver-

sas modalidades licitatórias  e, ainda a redução do emprego do orçamento na ativi-

dade fim da PMDF, na mehoria dos investimentos. 

 6.2.6 Gestão patrimonial e infraestrutura

Conformidade legal

Deve-se ressaltar ainda no Relatório de Gestão Anual dos recursos oriundos do Fundo Consti-

tucional, para Prestação de Contas Anual da PMDF. A seguir, segue planilha dos 5 (cinco) gastos 

mais relevantes referentes ao exercício 2018 pela PMDF, assim como suas justificativas ligadas 

ao Plano Estratégico da Corporação.

1. Objeto: Contratação de empresa especializada para construção do Colégio Militar 

Tiradentes – CMT.

• Valor Executado: R$ 16.477.682,03

• Nº Contrato: 34/2017

• Nº Processo: 054.001.637/2013

• Nª Nota de empenho: 207NE0000002

Justificativa: A presente contratação está de acordo com o Plano Estratégico da Corporação, 

especificamente referenciada na Seção II, Perspectiva do Aprendizado e Crescimento: implantar 

o Colégio Militar Tiradentes (CMT) para dependentes de Policiais Militares do DF e comunida-

des; edificar a sede do Colégio Militar Tiradentes; dotar o Colégio Militar Tiradentes de equipa-

mentos, viaturas, ferramentas e materiais de caráter específico para suas atividades e dotar o 

Colégio Militar Tiradentes de recursos humanos que garantam sua efetividade (professores e de 

profissionais de outras áreas).

Foto: Colégio Militar Tiradentes



RELATÓRIO DE GESTÃO 2018 CAPÍTULO 6 - ALOCAÇÃO DE RECURSOS E ÁREAS ESPECIAIS DE GESTÃO 101

2. Objeto: Gerenciamento de despesas com abastecimento continuo e ininterrupto.

Valor Executado: R$14.013.594,98

Nº Contrato: 51/2013

Nº Processo: 054.001.886/2013

Nª Nota de empenho: 2018NE000124

Justificativa: Devido as atividades desenvolvidas pela Corporação, a gestão da frota com o ge-

renciamento de despesas de abastecimento é um objetivo basilar frente as necessidades da Se-

gurança Pública, estando devidamente elencada nas intenções do Plano Estratégico da PMDF, 

especificamente referenciadas na Seção III, Perspectiva de Processos Internos: criar e implantar 

modelo de gestão inteligente da frota, material bélico e suprimentos e dotar a atividade de 

policiamento comunitário de recursos logísticos para seu emprego.

3. Objeto: Serviços contínuos, e sob demanda, de limpeza e higienização.

Valor Executado: R$ 5.829.569,98

Nº Contrato: 17/2016

Nº Processo: 054.000.163/2016

Foto: Corolla PMDF

Foto: ASX PMDF

Nª Nota de empenho: 2018NE000132

Justificativa: A manutenção da limpeza, conservação e higiene no  mbito das instalações pre-

diais da Polícia Militar do Distrito Federal, de forma a contribuir para um ambiente de trabalho 

agradável e propício a um bom e excelente desempenho profissional, é uma das obrigações 

do Departamento de Logística  e Finanças (DLF) da PMDF, especificado no art. 37, inciso XI, do 

Decreto Distrital nº 31.793, de 11 de junho de 2010. Levando em conta que os cargos dos servi-

dores da PMDF não contemplam atividades de limpeza e conservação, não tendo previsão para 

suprimento dessas atividades por concurso público, é que se torna passível de contratação por 

execução indireta (terceirização) para execução destes serviços.

Ressalta-se que as ações dessa contratação estão amparadas e em conformidade com as inten-

ções do Plano Estratégico da PMDF, especificamente referenciada na Seção III, Perspectiva de 

Processos Internos:

4. Objeto: Aquisição de veículo tipo crossover médio, zero KM ASX

Valor Executado: R$ 6.459.260,50

Nº Contrato: 46/2017

Nº Processo: 054.000.230/2017

Nª Nota de empenho: 2018NE000439

Justificativa: A presente aquisição está de acordo com o Plano Estratégico da Corporação, es-

pecificamente referenciada na Seção III, Perspectiva de Processos Internos: dotar a Corporação 

de moderna estrutura e recursos para o policiamento ostensivo e preventivo e dotar a atividade 

de policiamento ostensivo e preventivo de viaturas.
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5. Objeto: Contratação de empresa especializada para serviços de manutenção 

predial.

Valor Executado: R$ 5.236.683,02

Nº Contrato: 18/2016

Nº Processo: 054.001.264/2014

Nª Nota de empenho: 2018NE000780

Justificativa: A presente contratação está aparada nos fatos da PMDF não possuir cargos de 

servidores específicos para realização de serviços de manutenção predial preventiva e corre-

tiva; para atender o disposto no § 7º do Art. 10, do Decreto-Lei 200/1967 o qual preconiza a 

que administração deve desobrigar-se da realização material de tarefas executivas, recorrendo, 

sempre que possível, à execução indireta, mediante contrato; e em cumprimento aos objetivos 

do Plano Estratégico da Corporação, especificamente referenciada na Seção III, Perspectiva de 

Processos Internos: fortalecer a imagem corporativa  e defender a preservação e manutenção 

do patrimônio da PMDF.

 6.2.7 Desfazimento de ativos; informações sobre leilões em 2018, contendo quantitativo de viaturas vendidas, 

valor arrecadado e o emprego dos valores da arrecadação.

Através do processo 00540-0000002583/2017, foram alienadas 300 (trezentos) veículos, onde 

foram arrecadados para os cofres públicos, já retirados as despesas e impostos, o valor de R$ 

2.161.088,34. Quanto ao emprego dos valores arrecadados é de competência do Departamento 

de Logística e Finanças a sua destinação.

No que concerne ao valor arrecado dos leilões estarão à disposição para emprego no presente 

exercício do ano de 2019, após o superávit financeiro do créditos depositados no Fundo de 

Modernização da Polícia Militar (FUNPM).

Nº PROCESSO
 CONTRATO 

Nº
OBJETO / LOCAL METRAGEM VALOR ANUAL

1 046/2009 033/2009
LOCAÇÃO DO DCC – SIA TRECHO 03, LT 

2050/2060
1.871 m2 R$ 508.800,00

2 471/2014 028/2014
LOCAÇÃO DO BOPE – SIA TRECHO 17,LT 

170, RUA 14
1.589 m2 R$ 619.200,00

3 686/2013 50/2013
LOCAÇÃO DO CEMAN II  SCIA/SIA Qd. 14, 

CONJ. 4, LT 05
408,25m2 R$ 144.000,00

4 1124/2013 20/2014
LOCAÇÃO DA ROTAM / OUVIDORIA – 

SCIA/SIA Qd. 14,CONJ. 1, LT 02
4.810,63m2 R$ 1.264.800,00

5 1615/2012 24/2013
LOCAÇÃO DO CEMAN I – SCIA/SIA Qd. 14, 

CONJ. 4, LT 06
2.240m2 R$ 454.800,00

6 2633/2017 002/2018

LOCAÇÃO DO 24º BPM, LOTE Nº 19 ,QUA-

DRA CA - 02, DO CENTRO DE ATIVIDADE 

DO SETORHABITAÇÕES INDIVIDUAIS 

NORTE - SHI/NORTE, DESTA CAPITAL

191,75m2 R$207.600,00

6.2.8 Locações de imóveis e equipamentos

6.2.9 Principais desafi os e ações futuras

Dentro dos diversos desafios e ações futuras na administração patrimonial, encontram-se:

1. Regularização e controle de bens patrimoniais provindos de convênios e doações de 

outros órgãos;

2. Aumento de efetivo e capacitação profi ssional para atuar como operador patrimonial;

3. Simplifi cação dos processos de aquisições patrimoniais;

4.  Padronizar junto as Unidades de melhores formas de administrar e controlar os bens 

patrimoniais móveis;

5. Aparelhar todas as Unidades com equipamentos de leitura e controle dos bens;

6. Compor efetivo ligado à gestão patrimonial com equipe de fi scalização e auditoria de 

bens patrimoniais;

7.  Instituir normativas e padronização no âmbito da Corporação.    

Quanto aos imóveis, no ano de 2018 não houve incorporação no código 51 e nem nos não 

incorporados - código 90. 

6.2.10 Gestão da tecnologia da informação

 Conformidade legal
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A Polícia Militar do Distrito Federal, em 28 de maio de 2018, editou a Portaria PMDF Nº 1069 que 

aprovou a criação do Plano Diretor de Tecnologia da Informação visando dar desdobramento 

ao Plano Estratégico PMDF no que tange as soluções de TI.

Para a edição da Portaria, levou-se em consideração o conjunto das seguintes portarias: Portaria 

PMDF nº763 de 16/01/12 - publicou o 1º Plano Diretor de Tecnologia da Informação; Portaria 

PMDF Nº 871 de 30/07/13 criou na PMDF o Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação, 

Portaria PMDF Nº 891 de 17/01/14 - estabeleceu o processo para contratação e aquisições de 

soluções de Tecnologia da Informação, conforme disposto na Instrução Normativa nº 04 da Se-

cretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão (IN-04/2010 – SLTI/MPOG, e a Portaria PMDF nº 899, de 31/03/14 – que publicou o 2º 

Plano Diretor de Tecnologia da Informação.

A Gestão da Tecnologia da Informação e Comunicações na PMDF está a cargo da Diretoria de 

Telemática, órgão subordinado ao Departamento de Logística e Finanças.

O atual PDTI teve como premissa o Plano Estratégico 2011 – 2022, “Planejamento a Segurança 

Cidadã do Distrito Federal no Século XXI”, da PMDF. Apoiou-se na Estratégia Geral de Tecnolo-

gia da Informação do Distrito Federal, aprovada pelo Decreto Distrital n° 37.667/16, a IN SLTI/

MP nº 04/2014, recepcionada no Distrito Federal pelo Decreto nº 37.667/2016 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.

A Diretoria de Telemática - DiTel, conforme preconiza o Decreto Federal nº 7.165/2010, é subor-

dinada ao Departamento de Logística e Finanças e possui a competência de implementar, coor-

denar, controlar e fiscalizar os sistemas de tecnologia da informação e de comunicações, assim 

como promover sua manutenção (art. 33, Decreto nº 7.165/10), ou seja, é o órgão de Gestão de 

Tecnologia da Informação e Comunicações da PMDF.

Compete à Diretoria de Telemática da PMDF, por intermédio de seu Diretor e de seus chefes de 

seções, a administração dos processos e recursos relacionados à Tecnologia da Informação - TI 

e às comunicações organizacionais. Incumbe-se a este órgão o assessoramento das instâncias 

superiores na condução das políticas, gestão, planejamento e de tomada de decisões relaciona-

das às informações, sistemas e tecnologias.

 6.2.11 Modelo de governança de TI

O modelo de governança de TI adotado pela Corporação, se baseia na proposta do Control Ob-

jectives for Information and related Technology (COBIT).

Aliado ao modelo de governança de TI, há Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação, 

criado pela Portaria PMDF Nº 871 de 30/07/13, como órgão deliberativo dentro da estrutura 

organizacional, de atuação permanente, e tem como finalidade estabelecer políticas e diretrizes 

para integração dos sistemas que compõem a plataforma operacional e promover o alinha-

mento da área de negócio com a área de Tecnologia da Informação, sendo responsável pelo 

direcionamento estratégico, compreendendo as funções de supervisão e orientação político-

-administrativa, cabendo-lhe fixar as diretrizes, os objetivos e políticas de administração dentro 

de sua esfera de competência.

Além disso, em cumprimento ao determinado pelo Decreto nº 37.574, de agosto de 2016, 

alinhado à Estratégia Geral de TI, do Governo do Distrito Federal, por meio da Portaria PMDF 

nº 1069/2018, foi republicado o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI), alinhado ao 

Plano Estratégico da PMDF.

Princípios e Diretrizes

ID PRINCÍPIOS E DIRETRIZES ORIGEM

01

Maximizar a terceirização de tarefas executivas, 

para dedicar o quadro permanente à gestão 

e governança da TI organizacional, limitado à 

maturidade do mercado, interesse público e 

segurança institucional/nacional.

Decreto-lei nº 200/1967, art. 10, § 7º e 8º;

Decreto nº 2.271/1997.

02

Toda contratação de serviços deve visar ao 

atendimento de objetivos de negócio, o que 

será avaliado por meio de mensuração e avalia-

ção de resultados.

Decreto nº 2.271/1997;

Acórdão 2.746/2010-P;

Instrução Normativa SLTI/MP nº 04/2014;

EGTI 2016 – 2019 – GDF.

03

O pagamento de serviços contratados deve, 

sempre que possível, ser definido em função de 

resultados objetivamente mensurados.

Decreto nº 2.271/1997;

Acórdão 2.746/2010-P;

Instrução Normativa SLTI/MP nº 04/2014.

04

Uso preferencial de padrões de desempenho 

e qualidade que possam ser objetivamente 

definidos por meio de especificações de bens 

e serviços de TI usuais na área, cabendo neste 

caso a licitação por pregão.

Acórdão 2.746/2010-P;

Nota Técnica Sefti/TCU nº 2/2008.
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Identificação Documento

DR01 Lei Orgânica do DF

DR02 Lei de Responsabilidade Fiscal

DR03 Plano Plurianual – PPA

DR04 Lei de diretrizes Orçamentárias – LDO

DR05 Lei Orçamentária Anual – LOA

DR06 Estratégia Geral de TI do DF – EGTI/DF

DR07

Decreto  Distrital   n°   34.183,   de  4  de  março  de  2013,   que  cria  a Junta  Gesto-

ra   de  Tecnologia   da  Informação  e   Comunicação  do Distrito Federal e dá outras 

providências.

DR08
Decreto  Distrital  n°  36.240,  de  2  de  janeiro  de  2015,  que  dispõe sobre mecanismos 

de Governança no ambito do Governo do Distrito Federal.

DR09

Decreto  Distrital  n°  37.574,  de 26  de  agosto  de  2016, que dispõe sobre a aprovação 

da Estratégia Geral de Tecnologia da Informação – EGTI, elaborada pelo Comitê Gestor 

de tecnologia da informação e comunicação do Distrito Federal.

DR10

Decreto  Distrital  n°  37.667,  de  29  de  setembro  de  2016,  que dispõe sobre a contra-

tação de bens e serviços de Tecnologia da  Informação  no  âmbito  da  Administração  

Direta  e  Indireta  do Distrito Federal, e dá outras providências

DR11

Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 4/2014 - Recepcionada pelo Decreto Distrital n°   

37.667,  de  29  de  setembro  de  2016.

DR12

Portaria PMDF nº 974, de 29 de setembro de 2015, que institui as normas reguladoras 

para o uso dos recursos de tecnologia da informação na PMDF.

DR13

Portaria PMDF nº 976, de 30 de junho de 2015, que altera a Portaria PMDF nº 742/2011, 

que instituiu o Plano Estratégico da PMDF 2011-2022.

DR14

Portaria PMDF nº 936, de 28 de novembro de 2014, que aprovou o Plano Diretor de 

Gestão de Qualidade (PDGQ).

DR15

Portaria PMDF nº 899, de 31 de março de 2014, que aprovou o Plano Diretor de Tecno-

logia da Informação da PMDF.

DR16

Portaria PMDF nº 891, de 17 de janeiro de 2014, Estabelece o processo para contra-

tações e aquisições de soluções de Tecnologia da Informação, conforme disposto na 

Instrução Normativa nº 04 da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (IN-04/2010 –SLTI/MPOG).

DR17

Portaria PMDF nº 871, de 30 de junho de 2013, que instituiu o Comitê Estratégico de 

Tecnologia da Informação da PMDF.

DR18
Guia de PDTI do SISP disponível em: http://sisp.gov.br/guiapdtic/wiki/Apresentacao

DR19
ISO 27002 - Dispõe sobre Gestão da Segurança da Informação

Referências 6.2.13 Montante de recursos aplicados em TI

Conforme proposta de Plano Interno de Orçamento de 2018 da Área Temática de Comunicação 

e Tecnologia da Informação CSO – Ditel, o valor previsto para aplicação em recursos de TI foi de 

R$ 22.362.177,22 (vinte e dois milhões, trezentos e sessenta e dois mil, cento e setenta e sete 

reais e vinte e dois centavos).

Nº
PROCESSO DE 

ORIG:
OBJETO DESCRIÇÃO:(NOME CONTRATO) INÍCIO TÉRM. TOTAL (R$):

045/2013 054.000.538/2013

Prestação de serviços de outsourcing de im-

pressão e cópia (serviço contínuo de impres-

são e cópia), contemplando o fornecimento de 

equipamentos eletrônicos (copiadoras e/ou 

impressoras multifuncionais)

01/09/2013 01/09/2018 3.128.570,04

001/2014 054.002.005/2013

Prestação de serviços de telecomunicações 

para prover serviços de acesso à internet da 

PMDF nas velocidades: 1 ponto de acesso a 

internet com velocidade de 500 mbps e 2 ou-

tros pontos de acesso, com velocidade de 250 

mbps cada.

03/02/2014 02/02/2019 783.707,28

018/2017 054.000.503/2014

objeto a prestação de serviços de atualização 

com fornecimento de licenças de softwares 

Microsoft de caráter perpétuo para atendi-

mento das necessidades do parque computa-

cional da Polícia Militar do Distrito Federal com 

garantia de 36 (trinta e seis) meses, na modali-

dade de licenciamento Enterprise Agreement

18/05/2017 15/05/2020 6.939.988,71

047/2017 054.001.190/2015

aquisição de 1200 Computadores Positivo 

Master C810 Minipro – Processador Clock 

2.8GHz, Memória 8GB, HDD 500GB, WIFI, DVD 

Externo, Teclado, Mouse, Gabinete Volume até 

1,5 litros, Windows 10 PRO e 906   Monitores 

Positivo 22MP55PY – Monitor 21,5”, Led, Cone-

xão DVI-D, DP e VGA com Cabos inclusos

06/12/2017 25/12/2021 4.269.600,00

04/2018 054.000.306/2014

Contratação da solução em engenharia de te-

lecomunicações, com vista a executar serviço 

de monitoramento dos sistema de ti e atendi-

mento aos usuários das redes lan/man/wan da 

pmdf em regime 24x7.(lote 04)

21/02/2018 20/01/2019 309.899,52

03/2018. 054.000.306/2014

Contratação da Solução em engenharia de Te-

lecomuniçãoes, com vista a executar serviços 

de manutenção preventiva e corretiva da rede 

LAN/WAN e dos sistemas de voz, dados, som e 

imagem da PMDF . (Lote 02)

30/01/2018 29/01/2019 3.212.709,24

05/2018 054.000.306/2014

Contratação de Serviços de manutenção 

preventiva e corretiva dos sistemas de supri-

mento de carga dos sites da rede MAN/LAN/

WAN/WLAN da PMDF, com fornecimento e 

instalação de equipamentos, materiais, peças 

e componentes, conforme específica o Lote 03 

e Serviços de Instalação de Sistemas de CFTV e 

controle de acesso para as Unidades da PMDF 

e sala do NOC/CAC, com fornecimento de 

equipamentos, materiais, peças e componen-

tes, consoante específica o Lote 05 do Edital 

de Pregão Eletrônico nº 31/2017 (Lote 03 e 05)

06/04/2018 05/04/2019 3.717.702,43

  Total aplicado: 22.362.177,22
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6.2.14 Contratações mais relevantes de recursos de TI: planejamento 2019/2020

PROPOSTA DE PLANO INTERNO DE ORÇAMENTO 2018 - PMDF

ÁREA TEMÁTICA – Comunicação e Tecnologia da Informação CSO - Ditel

DISCRIMINAÇÃO DE ÁREAS TEMÁTICAS GND
META 

FÍSICA
FONTE

TOTAL ÁREA/

TEMA

Contratação de fábrica de software 33903900     2.191.082,33

Contratação de empresa especializada em ma-

nutenção em infraestrutura de telecomunica-

ções e rede de dados

      3.000.000,00

Contratação de serviços de Manutenção POE, 

CICCM e Cmovel
3.3.90.39.00     348.934,82

Serviços de manutenção e suporte, presencial 

e remoto ao sistema de Gestão de Prontuário 

Eletronico do paciente (Sistema Escúlápio - 

Benner AG)

3.3.90.39.00     1.500.000,00

Contratação de serviços de virtualização para a  

expansão de data centers da PM
3.3.90.39.00     2.000.000,00

Renovação de licenças corporativas do Softwa-

re ArcGis
3.3.90.39.00     900.000,00

Aquisição de Storages 4.4.90.52.55     2.508.385,00

Contratação de link de internet 4.4.90.52.55     1.000.000,00

Solução de inteligência e conhecimento de co-

municações da PMDF
4.4.90.52.55     3.000.000,00

Aquisição da Infraestrutura para suporte ao 

CPD de um site Backup com solução de Data 

Center escalar, móvel e modular a ser instalado 

dentro de um conteiner

4.4.90.52.55     2.000.000,00

Aquisição de solução de Boletim de Ocorrên-

cias eletrônico com impressão portátil
4.4.90.52.55     600.000,00

Aquisição de servidores corporativos 4.4.90.52.55     2.500.000,00

Implantar /ou aperfeiçoar a solução tecnológi-

ca de terminais embarcados da PMDF
4.4.90.52.55     1.000.000,00

Contratação de solução em criptografia e cer-

tificação digital
4.4.90.52.55     500.000,00

TOTAL - CUSTEIO   10.000.017,15

TOTAL - INVESTIMENTO   13.338.385,00

TOTAL PMDF   23.338.402,15

 

6.2.15 Principais iniciativas (sistemas e projetos) e resultados na área de TI por cadeia de valor; 

Iniciativas:

• Cadeia de valor: Infraestrutura

• Link de Internet – Contratação de Link de Internet para a PMDF;

• Contratação emergencial de fornecimento de Equipamentos e Execução do serviço da 

Rede Metropolitana da Polícia Militar do Distrito Federal;

• Contratação de Outsorcing de Impressoras;

• Contratação de Tronco para Telefonia;

• Contratação de empresa especializada em fábrica de software e métrica;

• Aquisição de Servidores/Storage/Virtualização

• Contratação de Empresa para manutenção da Rede Tetra;

• Aquisição de dispositivos Eletrônicos Portáteis - PED;

• Aquisição de Aeronaves Remotamente Pilotadas (RPA – DRONE)

• Cadeia de valor: Sistemas para as áreas de negócio

• Software LIS; 

• Evolução do sistema Esculápio;

• Software para Gerenciamento de Filas;

• Software Volare;

• Sistema de Leitura Óptica para correção de provas;

• Digitalização de Boletins Administrativos do Arquivo Geral;

• Sistema de Inteligência e Conhecimento de Comunicações da PMDF; e

• Sistema de Comunicação (exame de imagens);

• Cadeia de valor: Soluções para as áreas de negócio

• Aquisição de Rádios Aeronáuticos;

• Aquisição de Nobreak;

• Aquisição de Impressora de Cartão PVC;

• Aquisição de Notebook;

• Aquisição de Circuito de TV e Imagens para os Quartéis;

• Aquisição de Mini Furgão;

• Aquisição de Solução de Vídeomonitoramento Inteligente;
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• Aquisição de Licenças ADOBE;

• Aquisição de equipamentos para inspeções Técnicas de Contra Medidas;

• Contratação para Serviços de Monitoramento e Central de Atendimento a usuários;

• Cadeia de valor: Serviços

• Contratação de Serviço de Engenharia de Telecomunicações e manutenção preventiva e 

corretiva da rede Lan/Wan; 

 

Resultados Alcançados:

Contratação de Serviços de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de suprimento de 

carga dos sites da rede MAN/LAN/WAN/WLAN da PMDF: Aumento da disponibilidade da rede/ 

Melhoria na prestação de serviços para os usuários de TI;

Contratação de Licenças Microsoft Office: Legalização do parque corporativo de licenças Micro-

soft; Alta disponibilidade de e-mails corporativos; Saneamento do Active Directory; Organiza-

ção da base de usuários da PMDF; 

Contratação de Solução de Backup: Segurança de dados; redundância;

Monitoramento do serviços de TI e da rede da PMDF: Aumento da disponibilidade; Resposta 

imediata à crises e quedas de sistemas; Aumento da confiabilidade do sistema de redes e de 

comunicação da PMDF;

Criação da Central de atendimento ao usuário: Adequação do processo de atendimento ao ITIL; 

melhoria no atendimento ao usuário; criação de filas de atendimento; Criação e cumprimento 

de SLA; Melhoria da fiscalização de serviços;

Desenvolvimento do SGPOL: Atualização da base de usuários; criação de estrutura de RH mais 

organizada e com processos modelados; Economia de recursos públicos com tratamentos de 

saúde.

 6.2.16 Segurança da informação

O modelo de gestão de segurança da informação adotado pela Corporação segue as recomen-

dações das normas internacionais ISO/IEC 17.799 e 27.001, ratificadas nacionalmente pela As-

sociação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

Para a efetiva gestão do processo de segurança da informação, estão abertos o processo de 

aquisição de ANTIVIRUS/ANTI-SPAM/IPS, bem como de CLUSTER DE FIREWALL. 

6.2.17 Principais desafi os e ações futuras

Principais desafi os:

• A rotatividade dos policiais militares;

• Política de admissão e de retenção de conhecimento relacionada ao corpo técnico;

• Plano de cargos e salários que atraia e mantenha talentos para a área de TIC;

• O Posicionamento da DITEL no organograma da PMDF;

• Viaturas e outros recursos logísticos para o desempenho das atividades;

• Qualifi cação continuada em TIC;

• Ambiente seguro para Data Center, em conformidade com as normas internacionais (EIA/

TIA);

• Modelo de Desenvolvimento de Sistemas;

• Política de Segurança da Informação;

• Gestão de nível de serviço;

• Aprimoramento e evolução do Catálogo de Serviços;

• Quadro de pessoal especializado em TIC;

• Criação de um plano de comunicação interno;

• Contrato de manutenção e reparos em redes e equipamentos de TI e a insumos e 

equipamentos de TIC para reposição daqueles danifi cados.

 

6.2.18 Ações futuras:

• A celebração de convênios, termos de cooperação técnicas e outras parcerias com 

instituições públicas, militares e privadas;

• A alteração estrutural na Corporação, provocando o reposicionamento da DITEL no 

organograma da PMDF;

• As recomendações de aplicação de metodologias de melhores práticas propostas por 

órgãos de controle e fi scalização da administração pública;
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• As ações em nível governamental, para promoção da transparência e controle de fraudes 

no âmbito da gestão das contratações de Tecnologia da Informação e Comunicações;

• A visibilidade da Corporação junto a órgãos, empresas e sociedade civil como referência 

na área de segurança pública;

• Integração de tecnologias no âmbito da segurança pública ou a nível governamental;

• Contratação de soluções de TIC que garantem a continuidade dos serviços e melhoria do 

parque tecnológico.                

6.2.19 Gestão de custos: 

Estimativa de custos por área de atuação, demonstrando a distribuição dos recursos con-

sumidos entre as áreas finalísticas e de suporte; 

Castro (2011) compreende que a Administração Pública não pode atuar pela vontade pessoal 

do governante, ou daquele que irá decidir ou realizar determinado ato administrativo. Dessa 

forma, as decisões devem ser tomadas por manifestação prévia ao resultado concreto, de acor-

do com parâmetros de economicidade, sendo que, para o autor, é fundamental que o adminis-

trador atue com alto rendimento, observando a relação benefício/custo. 

Assim, ao estudar o orçamento público no Estado brasileiro, Castro (2011), verificou que os gas-

tos públicos se constituem na principal peça de atuação do Governo. Pois, é por meio destes 

que se estabelece uma série de prioridades no que se refere à prestação de serviços públicos e 

aos investimentos a serem realizados no Brasil.

Portanto, com base na compreensão dos aspectos legais da ordem jurídica brasileira, busca-se 

verificar a eficiência dos gastos públicos na Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) de acordo 

com as orientações do Tribunal de Contas da União (TCU).

Para isso, os dados serão apresentados no desenvolvimento das análises de custos abaixo, obti-

das do sistema Tesouro Gerencial, com os seguintes filtros:

Itens de informação: Despesas pagas e Restos a Pagar pagos (processados e não processados); 

UG executora: 170393;

Ano de lançamento: 2014 a 2018; e

Métrica: Saldo Atual. 

Despesas com Tecnologia da Informação (TI)

Despesa Corrente com TI. Fonte: Tesouro Gerencial, consulta dia 25/02/2019

Despesa de Capital com TI. Fonte: Tesouro Gerencial, consulta dia 25/02/2019

Despesas de custeio e investimento de TI

Natureza Despesa Detalhada 2014 2015 2016 2017 2018

33903927
SUPORTE DE INFRAESTRUTU-

RA DE T.I.
7.590,00

33903956
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA 

INFORMACAO
486.000,00 486.000,00 486.000,00 12.987,49

33903995
MANUT.CONS.EQUIP. DE  PRO-

CESSAMENTO DE DADOS
3.455.270,62 3.147.017,04 906.339,36

33903997 COMUNICACAO DE DADOS 590.576,38 842.763,38 717.721,58 849.016,13 65.308,92

33904011
SUPORTE DE INFRAESTRUTU-

RA DE TIC
129.866,33

33904012

MANUTENCAO E CONSER-

VACAO DE EQUIPAMENTOS 

DE TIC

105.363,52

33904013
COMUNICACAO DE DADOS E 

REDES EM GERAL
653.089,30

33904021
SERVICOS TECNICOS PROFIS-

SIONAIS DE TIC
470.517,16

33904022
INSTALACAO DE EQUIPAMEN-

TOS DE TIC
35.377,92

TOTAL 4.531.847,00 4.475.780,42 2.110.060,94 862.003,62 1.467.113,15

Bens adquiridos e Serviços contratados de Tecnologia da Informação - Despesa de Capital

NATUREZA DA DESPESA DETALHADA 2014 2015 2016 2017 2018

44903993 AQUISICAO DE SOFTWARE 752.561,80 30.745,60 8.439.988,71 375.000,00

44905235
MATERIAL DE TIC 

(PERMANENTE)
2.244.257,52 6.299.051,59 1.842.931,48 7.472.857,00 4.764.289,28

TOTAL 2.244.257,52 7.051.613,39 1.873.677,08 15.912.845,71 5.139.289,28
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Natureza Despesa Detalhada 2014 2015 2016 2017 2018

33903001 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 265.888,28 416.374,15 521.953,77 544.749,25

33903002 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIACAO 17.861,95 28.090,16 11.298,13 8.948,25 6.587,69

33903005 EXPLOSIVOS E MUNICOES 5.702.590,00 2.187.606,06 2.447.595,00

33903006 ALIMENTOS PARA ANIMAIS 499.565,32 1.019.569,74 974.981,82 1.492.147,31 1.528.860,04

33903009 MATERIAL FARMACOLOGICO 180,00 976,10

33903011 MATERIAL QUIMICO 3.096,00

33903012 MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTECNICO 347.947,00 90.600,00 159.600,00 413.996,65 434.405,50

33903013 MATERIAL DE CACA E PESCA 67.728,40

33903018 MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO 249.681,44 1.341,05 9.764,79 105.975,05 65.796,38

33903019 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 35.082,50 22.275,80

33903023 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 101.221,25

33903027 MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO 59.159,04 186.485,00

33903028 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA 4.251.533,17 1.691.494,40 1.847.527,75 1.047.728,07 1.221.978,42

33903032 SUPRIMENTO DE AVIACAO 228.235,78 370.129,38 1.242.688,50 680.595,21 643.250,62

33903034 SOBRESSAL. MAQ.E MOTORES NAVIOS E EMBARCACOES 24.070,92 168.118,85 109.749,70

33903039 MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS 19.611.910,96 11.876.789,23 10.201.293,73 8.262.886,33 6.573.141,78

33903044 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS 1.758.400,00 118.800,00

33903903 COMISSOES E CORRETAGENS 13.851.700,82 20.084.952,92 16.411.168,89 15.964.471,05 20.732.240,70

33903914 LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS 2.320,00 6.815,00 9.465,20

33903919 MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS 4.963.924,42 4.220.119,55 2.733.085,95 1.751.298,99 1.591.717,62

33903950 SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS 42.329,00 53.757,00 58.827,00 69.694,00 67.255,00

33903969 SEGUROS EM GERAL 1.530.427,28 1.077.371,79 450.000,00 515.559,26 1.057.357,00

33903985 SERVICOS EM ITENS REPARAVEIS DE AVIACAO 472.663,59 707.482,46 1.315.441,11 411.305,30 167.348,56

Total 47.885.339,77 47.333.046,88 35.834.371,82 33.935.163,90 37.292.478,76

Observa-se que, a partir do ano de 2014, houve uma tendência de redução nas despesas de custeio com TI, as quais foram alavancadas por um processo de substituição de tecnologias contratadas por 

tecnologias próprias. A tendência, a partir do ano de 2019, é que as despesas de custeio se tornem preponderantes em virtude da necessidade de manutenção dos equipamentos já adquiridos, como 

também da manutenção da rede de comunicações.

Despesas com a Atividade Fim

Despesa Corrente com bens e serviços destinados a atividade Fim. Fonte: Tesouro Gerencial, consulta dia 25/02/2019
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Despesa de Capital com bens destinados a atividade Fim. Fonte: Tesouro Gerencial, consulta dia 25/02/2019
 

Despesa Corrente com mobilidade da tropa. Fonte: Tesouro Gerencial, consulta dia 25/02/2019

Bens Adquiridos e Serviços contratos para atender a atividade fim

Natureza Despesa Detalhada 2014 2015 2016 2017 2018

44905206 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO 30.020,00 1.199.000,00 27.233.782,00 2.726.400,00 174.645,00

44905214 ARMAMENTOS 1.128.800,00 390.183,75

44905224 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO 1.354.620,00 190.000,00 5.462.535,55 7.563.108,95

44905246 SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA 291.549,00 1.946.000,00 597.199,81 81.000,00

44905248 VEICULOS DIVERSOS 1.819.000,00

44905250 VEICULOS FERROVIARIOS 8.740,00

44905252 VEICULOS DE TRACAO MECANICA 12.325.200,00 341.600,00 26.895.377,30

total 15.130.189,00 3.676.600,00 27.839.721,81 10.479.119,30 34.633.131,25

Bens adiquiridos e serviços contratados para atendimento da atividade fi m - Despesa de Corrente

NATUREZA DA DESPESA DETALHADA 2014 2015 2016 2017 2018

33903001 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 265.888,28 416.374,15 521.953,77 544.749,25

33903002 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIACAO 17.861,95 28.090,16 11.298,13 8.948,25 6.587,69

33903012 MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTECNICO 347.947,00 90.600,00 159.600,00 413.996,65 434.405,50

33903032 SUPRIMENTO DE AVIACAO 228.235,78 370.129,38 1.242.688,50 680.595,21 643.250,62

33903039 MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS 19.611.910,96 11.876.789,23 10.201.293,73 8.262.886,33 6.573.141,78

33903903 COMISSOES E CORRETAGENS 13.851.700,82 20.084.952,92 16.411.168,89 15.964.471,05 20.732.240,70

33903919 MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS 4.963.924,42 4.220.119,55 2.733.085,95 1.751.298,99 1.591.717,62

33903985 SERVICOS EM ITENS REPARAVEIS DE AVIACAO 472.663,59 707.482,46 1.315.441,11 411.305,30 167.348,56

TOTAL 39.494.244,52 37.644.051,98 32.490.950,46 28.015.455,55 30.693.441,72
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Despesas de custeio e investimento Atividade Fim

Despesas com manutenção de veículo. Fonte: Tesouro Gerencial, consulta dia 26/02/2019

Despesas com manutenção de veículos

A partir dos dados apresentados pode-se perceber que 79% (setenta e nove por cento) dos re-

cursos de custeio dispendidos no ano de 2018 foram destinados a atividade fim da PMDF, sendo 

que cerca de 43% (quarenta e três por cento) do custeio foram destinados para as despesas 

relacionadas a mobilidade da tropa (combustíveis, manutenção de veículos e aeronaves, etc.).

No Gráfico 3 (três), as linhas de tendência apontam um decréscimo nas despesas de custeio 

e um incremento nas despesas de investimento, fato que se atribui a uma melhoria geral do 

sistema de gestão de contratos, gestão de materiais e também devido a renovação da frota de 

veículos.

Houve, a partir do ano de 2015, a implantação de uma nova metodologia da execução de con-

tratos de manutenção de veículos que influenciou toda a série acima exposta com uma redu-

ção acentuada dos níveis de execução (conforme tabela e gráfico abaixo) o que propiciou uma 

maior oferta de bens e serviços em outras naturezas da despesa. 

Natureza Despesa Detalhada 2014 2015 2016 2017 2018

33903001 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 265.888,28 416.374,15 521.953,77 544.749,25

33903039 MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS 19.611.910,96 11.876.789,23 10.201.293,73 8.262.886,33 6.573.141,78

33903919 MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS 4.963.924,42 4.220.119,55 2.733.085,95 1.751.298,99 1.591.717,62

Total 24.575.835,38 16.362.797,06 13.350.753,83 10.536.139,09 8.709.608,65
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O gráfico comprova a observação anterior, pois a partir do ano de 2015, com a implantação 

de uma nova metodologia na execução de contratos, referentes à manutenção de veículos da 

Corporação, ocorreu uma redução acentuada dos níveis de execução orçamentária.

Portanto, em quatro anos (2014-2018) a redução das despesas com a manutenção de veículos 

representaram uma economia de 282% (duzentos e oitenta e dois por cento) em valores aproxi-

mados e de 15.866.226,73 R$ (quinze milhões oitocentos e sessenta e seis mil duzentos e vinte 

e seis reais e setenta e três centavos) em valores absolutos.

Com essa redução de gastos houve uma aplicação maior em outros bens e serviços de suporte 

à atividade fim. 

Despesas com a Atividade meio

Tabela 7. Despesas correntes e de investimento com atividade meio
Fonte: Tesouro Gerencial, consulta dia 26/02/2019

Gráfi co 5: Despesas de custeio Atividade Meio
Fonte: Tesouro Gerencial, consulta dia 28/02/2019

Gráfi co 6: Despesas de investimento Atividade Meio
Fonte: Tesouro Gerencial, consulta dia 28/02/2019

Tabela 9: Despesas correntes e de investimento com atividade meio (contas públicas)
Fonte: Tesouro Gerencial, consulta dia 28/02/2019

Observa-se com o gráfico 5 (cinco) que há uma tendência de acréscimo dessa espécie de des-

pesa, no entanto como observado anteriormente houve uma melhora na gestão de contratos 

o que resultou em uma melhor distribuição de recursos, como também uma melhor alocação 

de insumos para a área administrativa. Abaixo, destaca-se algumas despesas dessa área que 

tiveram uma melhoria na gestão.

2014 2015 2016 2017 2018

Atividades de suporte - Custeio 31.495.009,11 38.070.732,15 34.615.232,40 43.926.764,11 51.934.980,71

Atividade de Suporte 

- Investimento
12.854.112,17 1.020.891,37 477.260,83 1.148.096,47 18.259.339,27
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Despesas com fornecimento de Energia Elétrica
Fonte: Tesouro Gerencial, consulta dia 28/02/2019

Despesas com Telefonia
Fonte: Tesouro Gerencial, consulta dia 28/02/2019

Despesas com Água e Esgoto
Fonte: Tesouro Gerencial, consulta dia 28/02/2019

No gráfico a energia elétrica, a partir de 2016, teve uma melhora no consumo o que redundou 

em uma redução nos gastos em torno de R$ 1,8 milhões apesar do aumento da tarifa de energia 

elétrica, é possível atribuir esse desempenho às reformas e instalações de equipamentos com 

melhor eficiência energética, como por exemplo substituição do cabeamento, lâmpadas com  

tecnologia led, e a troca dos computadores antigos por novos equipamentos mais modernos, 

etc.

No gráfico onde foi realizada a consulta relacionada as Despesas com serviços de telefonia, ve-

rificou-se que houve uma redução expressiva dos valores devido a implantação da tecnologia 

voz sobre IP, o que reduziu drasticamente o valor despendido nessa despesa.

No gráfico verificou-se que no item relativo à comunicação de dados houve uma redução em 

virtude da renegociação do contrato imposta por decreto pelo Governo do Distrito Federal.
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6.2.21 Estimativa de custo por programa 

Observando-se os gráficos e tabelas acima podemos observar que:

• Todo o Orçamento da UG 170.393 é movimentado dentro do programa de trabalho 

28845090300NR0053;

• 100% (cem por cento) da provisão recebida foi empenhada;

• 76% (setenta e seis por cento) foi efetivamente paga dentro do exercício e 24% (vinte e 

quatro por cento) foi inscrita em Restos a Pagar, no grupo de despesa 4 (Investimentos);

• 83% (oitenta e três por cento) foi efetivamente pago e 17% (dezessete por cento) foi 

inscrito em Restos a pagar no grupo de despesa 3 (outras despesas correntes).

Nesse programa de trabalho executado na UG 170393, são executadas as despesas relaciona-

das com custeio e investimento da unidade excluídas aquelas referentes a saúde e pessoal.

A Relação com a atividade finalística da UPC é patente pois toda a atividade fim da Corporação 

está relacionada com a prestação de serviços ao público, diretamente em logradouros públicos, 

o que necessita de uma logística de locomoção baseada em veículos, aeronaves e animais que 

permitam esse atendimento, conforme observado anteriormente 43% (quarenta e três por cen-

to) dos recursos da Unidade foram destinadas para esse tipo de despesa.

6.2.23 Principais desafi os e ações futuras para um melhor alocação de recursos

O principal desafio da gestão logística é o fornecimento de bens, materiais e serviços em quan-

tidade suficiente, no momento apropriado e com um custo compatível e se tomando o cuidado 

para não ampliar em demasia e de forma repentina os gastos, pois estes devem em tese acom-

panhar o crescimento da Receita Pública.

Durante a discussão desse tópico relacionado aos custos, pode-se perceber que houve uma 

melhora geral do sistema de logística consubstanciada numa elevação nos níveis de serviço e 

bens fornecidos e concomitantemente uma redução nos gastos públicos alcançados por uma 

melhor gestão administrativa, financeira e orçamentária.

Uma melhor gestão de contratos, com uma fiscalização efetiva pode permitir uma melhora ain-

da mais significativa na manutenção do gasto em níveis aceitaveis e de acordo com os preços 

praticados no mercado para o público em geral.

Portanto, manter essa metodologia de gestão é um objetivo a ser perseguido pelas próximas 

gestões.

Os resultados demonstram que a execução orçamentária da PMDF se encontra alinhada com 

o conceito de evitar gastos improdutivos, o qual é dado pela diferença entre o gasto efetivo (o 

valor total da despesa para a obtenção de um bem público) e o gasto que minimiza o custo na 

obtenção do mesmo objetivo (outro valor de despesa menor para a obtenção do mesmo bem). 

Dessa forma, esta diferença é uma perda para a sociedade que tem um custo de oportunidade; 

ou seja, o montante desse recurso que sobraria poderia ser aplicado em outra finalidade (C 

NDIDO JÚNIOR, 2001).

Na mesma linha de pensamento, Castro (2011) afirma que qualquer análise a respeito da des-

pesa pública deve levar em consideração que os recursos são limitados e as necessidades ilimi-

tadas; com isso, o governo tem a missão de administrar receitas e despesas de forma a atender 

aos anseios da sociedade em áreas mais precárias, como também naquelas que possam produ-

zir resultados mais satisfatórios a longo prazo. 
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Assim, os dados extraídos do Sistema Tesouro Gerencial do Governo Federal, dos últimos 5(cin-

co) anos comprovam a busca incessante da PMDF por uma gestão eficiente, pois os indicadores 

são extremamente favoráveis e refletem na atividade fim da Corporação policial militar.

6.2.24 Critérios de sustentabilidade 

Abordando a questão da Sustentabilidade Ambiental, este Departamento, no que concerne à 

confecção de Termos de Referência para aquisições e prestações de serviços, observa os nor-

mativos legais oriundos do Governo Federal, bem como os dispositivos legais locais, como por 

exemplo a Lei Distrital nº 4.770/12 e suas atualizações. 

Na mesma toada, os critérios de sustentabilidade incrementados nas contratações e aquisições 

são observados desde as tratativas e planejamento do processo licitatório, compreendendo: 

a) construção de todos os artefatos no Sistema SEI; b) obediência aos normativos do Distrito 

Federal no tocante a emissão de poluentes, recolhimento de materiais recicláveis, execução 

de política reversa, tratamento de resíduos sólidos, descarte de resíduos orgânicos e outros. 

Tais contemplações são a primazia da impressão cultural tanto na política de trabalho interna, 

quanto na submissão e adequação dos participantes dos mais diversos processos licitatórios.

6.2.25 Ações para redução do consumo de recursos naturais;

Considerando ainda o tema, o item 7.2, as ações implementadas para redução do consumo de 

recursos naturais estão notadamente nas aquisições e prestações de serviços que são promovidas 

pela Assesssoria de Projetos, que exigem, dentre outros requisitos, a aquisição de veículos que 

estejam em conformidade com a política de redução de poluentes, respeitando as principais le-

gislações nacionais (PROCONVE), preferência para veículos com combustível limpos, e, caso não 

seja possível, que estejam submetido às regras atuais de emissão (Ex: Euro 5 para biodiesel).

 Em relação às obras e reformas, estão sendo contemplados políticas de sustentabilidade como 

o aproveitamento de água das chuvas, incremento de lâmpadas de led, edificações com alto 

grau de arejamento e entrada de luz natural.

Com a conclusão do Pregão Eletrônico nº 27/2015, após sua adjudicação e homologação por 

parte do ordenador de despesas da PMDF, foi assinado pelo órgão o Contrato de Prestação de 

Serviços nº 18/2016 com o vencedor da licitação, o consórcio formado pelas empresas Constru-

teq Construções Terraplanagens e Comércio de Equipamentos Eireli – EPP e Stark Construções 

Ltda, em 29 de julho de 2016, com um valor total de contrato de R$ 8.636.385,60.

Esse contrato, chamado normalmente de Contrato de Manutenção Predial da PMDF, encon-

tra-se em vigor e visa a prestação de serviços contínuos de operação, manutenção preventiva, 

manutenção corretiva, manutenção preditiva, jardinagem e serviços eventuais diversos, nos 

sistemas, equipamentos, lotes e instalações prediais utilizados pela PMDF, com fornecimento 

de peças, materiais e mão-de-obra.

Mesmo após os devidos reajustes contratuais, por meio da implementação gradual de ferra-

mentas administrativas de melhoria na qualidade da gestão, a instituição vem conseguindo 

realizar a execução desse contrato de forma a otimizar cada vem mais os serviços prestados, 

chegando a gastar no ano de 2018 o valor de R$ 7.929.881,60, uma média mensal em torno de 

R$ 660.000,00, inferior ao contratado em meados de 2016.

A Matriz GUT é uma das ferramentas que estão sendo utilizadas para melhorar a gestão do 

contrato. Para priorização das demandas de forma técnica e imparcial, após as vistorias prévias, 

onde se verifica as condições das edificações necessitadas de atuação (de seus Sistemas Es-

truturais, suas Vedações/Alvenarias, suas Instalações Elétricas/Hidrossanitárias, sua Cobertura/

Impermeabilização, seu Sistema de Combate a Incêndio, etc.), as observações coletadas são ca-

tegorizadas, conforme itens já catalogados e listados, conforme a metodologia GUT (Gravidade, 

Urgência e Tendência), que permite, ao final, a definição de uma ordem de demandas a serem 

executadas, por prioridade de ação. Tal ferramenta auxilia na redução do risco de vida que o 

policial militar, o servidor civil e os demais usuários correm nessas instalações, além da recu-

peração do desempenho da edificação que, por deterioração dos seus componentes, poderia 

chegar a atingir um nível de serviço insatisfatório.

Quando um edifício realiza manutenções periódicas preventivas e de reparos, há um aumento 

da sua vida útil. O gráfico da Figura 1, mostra que as funcionalidades dos diversos elementos 

de uma edificação vão se perdendo com o tempo, e é a realização da manutenção constante 

que permite um alongamento da Vida Útil desses elementos e, por conseguinte, da edificação 

como um todo.
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Gráfi co 16: Com a Manutenção Predial aumenta a Vida Útil de uma Edifi cação
FONTE: Adaptado da NBR 15575-1 (2013).

Segundo Gomide, Neto e Pujadas (2006), a Manutenção recupera uma edificação por meio de 

atividades de prevenção ou de serviços corretivos, reparando ou conservando a capacidade 

funcional dos sistemas ou elementos construtivos. Essa é uma atividade que, preferencialmen-

te, deve ser planejada, pois envolvem as necessidades dos usuários e ainda os aspectos de du-

rabilidade, desempenho e vida útil que uma edificação pode atingir. Aspectos esses já preesta-

belecidos no projeto ou plano de manutenção predial.

Assim, pode-se afirmar que, por meio da execução desse contrato, a PMDF vem realizando uma 

gestão dos imóveis já edificados que gera economia e sustentabilidade ambiental.

Já no Edital do Pregão Eletrônico Nº 27/2015, demonstra-se a preocupação da instituição em 

atingir os critérios de sustentabilidade na contratação. Em seu item 11.1.5, letra “b”, faz-se a exi-

gência de uma declaração subscrita por representante legal da licitante, elaborada em papel 

timbrado, atestando que atende aos requisitos previsto no art. 2º da lei Distrital nº 4.770, de 22 

de fevereiro de 2012, lei essa que dispõe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na 

aquisição de bens e na contratação de obras e serviços pelo Distrito Federal.

Seguindo os critérios de sustentabilidade ambiental, ações têm sido empregadas na execução 

do contrato visando a redução do consumo de recursos naturais e da produção de resíduos 

poluentes, que também atendem questões como a proteção à vista, a elevação no rendimento 

para o trabalho, a diminuição de erros e acidentes (segurança), o conforto/bem-estar do usuário 

e a economia dos recursos financeiros, como, por exemplo:

• Substituição dos pontos de iluminação antiga por luminárias de led, trazendo economia 

ao erário e reduzindo o impacto ao meio ambiente, com a redução da demanda por geração 

de energia elétrica e por substituição de lâmpadas (maior vida útil das lâmpadas de led);

• Atualização das instalações com o fi m de melhorar o conforto ambiental para o usuário 

fi nal, atentando para questões como conforto térmico (correção em vedações, troca de 

tubulações antigas para aparelhos de ar refrigerado, etc.), conforto luminotécnico (ajuste 

da quantidade de lúmens recomendada para a atividade prevista no ambiente, adequação 

no posicionamento das fontes de luz às reais necessidades dos usuários, etc.) e conforto 

acústico (inclusão de material para isolamento acústico em paredes ocas, atualização de 

elementos causadores de ruídos insalubres, etc.);

• Renovação das tubulações de água fria, corrigindo pequenos vazamentos e substituindo 

tubos metálicos antigos por instalações mais atuais, melhorando a qualidade da água 

fornecida ao usuário, trazendo economia ao erário e reduzindo o impacto ao meio 

ambiente, com a redução do gasto de água;

• Adequação das edifi cações às questões de ergonomia, com o levantamento prévio da 

necessidade para o espaço, para em seguida projetar a intervenção com a otimização dos 

espaços, setorizando as atividades que atuarão no local conforme suas características;

• Ajustamento dos ambientes às condições de acessibilidade, transformando a edifi cação 

em um espaço democrático e acolhedor.

Sabe-se que, além dos pontos citados anteriormente, o restabelecimento das condições de sa-

lubridade nos ambientes que receberam intervenção é um dos itens atendidos com os serviços 
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fornecidos pelo contrato (condições anteriores: sujeita, baixa luminosidade, temperatura inadequada, ruídos extremos, agentes biológicos provenientes de infiltrações, problemas ortopédicos e outros). 

Isto impacta diretamente na saúde do usuário, deixando-o em melhores condições para o desempenho de suas funções. 

6.2.26 Redução de resíduos poluentes. 

Quanto a redução de resíduos poluentes, além do insculpido no item anterior, tem-se também o cumprimento do tratamento de resíduos sólidos e orgânicos, bem como sua forma de descarte, e ainda, a 

instalação de local apropriado para higienização dos veículos de patrulhamento, com significativa redução do uso de produtos químicos agressivos ao meio ambiente, dentre outros.

O ano de 2018 foi produtivo, do ponto de vista de aquisições de bens/serviços e efetivação de uma importante obra, os quais se asseguram no Fundo Constitucional. Assim, gerou-se a previsão e expec-

tativa para a conclusão de metas em 2019, e além da continuidade da aplicação de tais ecursos para ascender e opulentar a logística, de um modo geral, na PMDF.

Portanto impescindível é a manutenção e adição dos recursos do fundo voltados a tão imperiosa área, sem a qual a Corporação não se sustenta, ou prospera, sendo de total inconveniência qualquer 

contingenciamento ou bloqueio de valões /orçamento dispostos.



DECLARAÇÃO DO CHEFE DO 
DEPARTAMENTO DE SAÚDE E 
ASSISTÊNCIA AO PESSOAL

A assistência integral à saúde é proporciona-

da aos beneficiários do sistema de saúde da 

PMDF por meio do Departamento de Saúde 

e Assistência ao Pessoal-DSAP, criado nos ter-

mos do Art. 41 do Decreto Federal nº 7.165, de 

29 de abril de 2010. 

O DSAP tem um papel fundamental na estru-

tura organizacional, pois dá o suporte assis-

tencial à saúde dos policiais militares da ativa 

e inativos, dependentes e pensionistas, desem-

penhando um papel estratégico na medida em 

que atua na manutenção do equilíbrio físico, 

mental e espiritual, zelando pelo cuidado do 

bem-estar dos mais de 70 mil beneficiários.

Nesse viés, em detrimento da complexidade 

das demandas existentes na área de saúde, o 

Departamento buscou, no ano de 2018, ado-

tar medidas para atender de forma satisfatória 

os usuários do sistema, contemplando ações 

e projetos que possibilitaram o aumento dos 

atendimentos no Centro Médico e na rede 

credenciada, e, ainda, adquirindo equipamen-

tos para dar suporte ao trabalho dos nossos 

profissionais de saúde.

Em tempos de mudanças, a sustentabilidade 

dos serviços de saúde requerem o exercício de 

uma gestão estratégica, a fim de definir os ca-

minhos a serem seguidos pela Corporação no 

cumprimento dos objetivos estabelecidos no 

Plano Estratégico da PMDF (2011-2020).

Outrossim, a saúde por si só carece de processos 

multidisciplanares e depende do apoio de todos 

os setores da Corporação, com o intuito de pro-

porcionar o bem-estar da família policial militar.

Trabalhando dessa forma, cada setor deste De-

partamento participou ativamente do processo 

assistencial, que envolveu o trabalho em equipe, a 

gerência das unidades; o vínculo entre os profissio-

nais de saúde e os nossos beneficiários.

No intuito de melhorar os indicadores de saú-

de e gerar satisfação ao nosso público-alvo o 

Departamento adotou a estratégia de seguir 

um modelo assistencial com fundamento em 

ações preventivas e na promoção à saúde. 

As demandas mais complexas que necessita-

vam de atendimento imediato foram atendi-

das, o que possibilitou a garantia da assistên-

cia ao policial militar que estava em combate 

diário e a certeza de que sua família também 

poderia contar com um serviço assistencial 

quando necessário.

Por fim, os desafios da governança em saúde 

são inúmeros, pois requerem uma estrutura 

sistêmica e organizacional, devendo ser con-

sideradas outras dimensões de cuidado, assim 

como o Departamento de Saúde da Polícia 

Militar tem procurado realizar, desempenhan-

do sua missão de forma a envolver todas as 

diretorias a ele subordinadas.

ROGÉRIO BRITO DE MIRANDA -  CEL QOPM
CHEFE DO DSAP
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6.3 DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA AO PESSOAL DA PMDF

Histórico da Criação e Competências

A assistência aos beneficiários do sistema de saúde da PMDF foi regulamento pelo Art. 1º do 

Decreto nº 31.646, de 06 de maio de 2010, normativo este que regulamentou o artigo 32 da 

Lei 10.486, de 04 de julho de 2002. A referida legislação trata da assistência médico hospitalar, 

médico-domiciliar, odontológica, psicológica e social ao policial-militar do Distrito Federal, seus 

dependentes legais e aos pensionistas e tem por objetivo captar recursos financeiros prove-

nientes de contribuições e indenizações obrigatórias dos policiais militares, da ativa e na inati-

vidade, e dos pensionistas dos militares. Conta, ainda, com recursos advindos do Fundo Consti-

tucional do Distrito Federal (Lei nº 10.633/2002), que representa a maior parcela orçamentária 

destinada à saúde.

No ano de 2018, o Departamento de Saúde de Assistência ao Pessoal (DSAP),   órgão de direção 

geral, em consonância com o art. 41 do Decreto nº 7.165, de 29 de abril de 2010, destinado ao 

estudo, planejamento, organização, direção, coordenação, supervisão e fiscalização dos pro-

jetos e das atividades relativas à saúde e assistência ao pessoal da Corporação, encontrava-se, 

assim, estruturado:

Plano Diretor de Saúde e Assistência ao Pessoal (PDSAP-2018)

No ano de 2018, foi elaborado, por meio de comissão com integrantes do DSAP e do Estado-

-Maior da Corporação, o Plano Diretor de Saúde e Assistência ao Pessoal, com o objetivo de 

buscar a excelência na gestão na área temática, com foco nas melhores práticas no cenário de 

Administração Pública. Nesse sentido, estabeleceram-se os seguintes marcos estratégicos:

a) Negócio

Gestão em Saúde e Assistência Social, além de ensino e pesquisa nessas áreas.

b) Missão 

Promover integralmente a saúde, o bem-estar e a assistência social e religiosa aos usuários do 

sistema de saúde, complementados por atenção ao ensino e pesquisa.

c) Visão

Ser reconhecido nacionalmente pela excelência em gestão de saúde, assistência ao pessoal, 

ensino e pesquisa.

 d) Valores 

Ética profi ssional

Cientifi cismo

Transparência

Honestidade

Respeito à dignidade humana

Comprometimento institucional

e) Fatores críticos de sucesso

Destinação Orçamentária adequada 

Destinação orçamentária e fi nanceira compatível com o atendimento das demandas em 

saúde, assistência Social, ensino e pesquisa. 

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. 
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Recursos Humanos 

Disponibilidade de recursos humanos em quantidade adequada, capacitados, motivados e dis-

ciplinados com foco na gestão e no atendimento aos beneficiários do sistema de saúde e à 

assistência social. 

f) Políticas corporativas

- Priorizar a saúde preventiva

- Humanizar o atendimento

- Garantir a assistência integral à saúde

- Prestar assistência religiosa e espiritual com foco institucional e estratégico

6.3.1  INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

6.3.2 AÇÕES E PROJETOS DESENVOLVIDOS NA SAÚDE DA PMDF NO ANO DE 2018

A PMDF, por meio do DSAP, atendeu cerca de 70 mil usuários dentre policiais militares da ativa, 

inativos, dependentes e pensionistas e engloba as áreas médicas, odontológicas, assistência 

social, assistência religiosa, dentre outras. 

Pelo sistema de saúde próprio, a Corporação atende nos seguintes setores, cada um com suas 

peculiares e importância. 

6.3.3 Centro Médico da Corporação

A Diretoria de Assistência Médica, unidade em que se encontra subordinado o Centro Médico, 

buscou regulamentar e o aprimoramento a estrutura hospitalar já existente, como a criação 

de manuais de atuação e padronização da performance/atividade de vários setores, visando a 

segurança contra riscos inerentes às atividades desenvolvidas aos moldes da legislação vigente. 

Aliado a este objetivo, foram unificação os Núcleos de Projetos da área de saúde e odontologia, 

com o escopo de padronizar e coordenador os projetos e ações na área assistencial. No ano em 

questão, foram implementados os seguintes projetos:

Contratação de Consultoria/Avalição de Engenheiro Hospitalar

A aludida contratação objetivou a avaliação da qualidade e adequação da estrutura hospitalar, com 

o fito de eliminar quaisquer irregularidades presentes nas instalações, adotando medidas proativas 

junto aos órgãos competentes. Tal iniciativa visou atender as necessidades de segurança hospitalar 

em conformidade com a Resolução nº 51/2010 – Ministério da Saúde que regula os requisitos mí-

nimos para aprovação de projetos físicos de estabelecimentos de saúde, e, ainda, atender a RDC nº 

50/2002, que dispõe sobre o regulamento técnico para o planejamento, programação, elaboração e 

avaliação de projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde.

Implementação da Segurança do Hospital/Pacientes e Staff

O projeto teve como objetivo isolar o complexo médico/saúde, como a também criação de 

guarita externa e implementação de efetivo destinado para rondas e guarda dentro da Unidade 

(grande complexo de saúde).

Com este mesmo viés, verificou-se a necessidade da implementação de uma Recepção de Se-

gurança, com a instalação de detector de metais para impedir a entrada de pessoas armadas 

dentro dos consultórios, e adequação da Sala de Desarmamento para instalação de parede es-

pecifica com isolamento, contendo armário, câmeras, acompanhadas por um militar responsá-

vel pelo claviculário (do armário) e controle via sistema de entrada e saída do armamento na 

unidade hospitalar. 

Implementação da Farmácia:

Definição de local, estrutura e compra de armários, sistema integrado, máquina unificadora de 

medicamentos, seladora, receituários específicos (psicotrópicos) nos padrões previstos pela 

ANVISA e pelo Ministério da Saúde, em suas diversas normas de controle físico e químico, bem 

como de segurança hospitalar e controle de medicamentos. 
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Implementação da Endoscopia.

Realizada a compra de equipamentos, ainda em faze de entrega e instalação, e adequação das 

estruturas hospitalares para efetivação do setor de endoscopia.

Sistema de Gestão hospitalar:

O projeto teve como escopo implementar um sistema de gestão hospitalar, o qual ainda se 

encontra em desenvolvimento, com a finalidade de integrar todas as informações necessárias 

para o melhor funcionamento do Centro Médico, desde a marcação de consulta, controle de 

prontuários e aprimoramento de gestão de informações de interesse da direção do nosocômio.

Manuais de Conduta dos Profissionais de Saúde

Foi desenvolvido manual de conduta profissional dos servidores civis comissionados que inte-

gram o quadro do CMED baseado nas normas vigentes, buscando garantir o bom atendimento 

aos militares e seus dependentes em todas as ações e serviços. E ainda, estabelecer a padroni-

zação das ações desenvolvidas pela recepção e atendimento dos serviços de saúde em busca 

da excelência no atendimento ao beneficiário de saúde.

Realização de Cirurgias de Pequeno Porte no CMED

Foram implementadas salas cirúrgicas para realização de pequenos procedimentos, o que de-

monstra que a Corporação, mesmo em detrimento de efetivo, tem buscado oferecer aos usuá-

rios um atendimento nas próprias instalações do Centro Médico. Vale ressaltar, ainda, que com 

esta iniciativa  há uma economia de recursos públicos considerável.

Foi desenvolvido manual de conduta profissional dos servidores civis comissionados que inte-

gram o quadro do CMED baseado nas normas vigentes, buscando garantir o bom atendimento 

aos militares e seus dependentes em todas as ações e serviços. E ainda, estabelecer a padroni-

zação das ações desenvolvidas pela recepção e atendimento dos serviços de saúde em busca 

da excelência no atendimento ao beneficiário de saúde.

Aquisição de Materiais Permanentes e Consumo

Foram adquiridos equipamentos novos e de pronta aplicabilidade, com o escopo de otimizar o 

atendimento do paciente nas consultas eletivas, elevando a qualidade dos serviços prestados 

aos usuários.

Teste de Pressão Ocular

Foto: Procedimento Cirurgico

Foto: Pressão Ocular
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ELETROCARDIOGRAMA – Cardiologia PEDIATRIA

TESTE DE ESFORÇO – Cardiologia -
Capacitação e Qualidade nos Serviços Prestados

O Centro Médico proporcionou uma melhoria na capacitação e atendimento aos seus usuários, 

principalmente no que tange a marcação de consulta e relacionamentos com seus usuários.
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Atendimentos realizados no Centro Médico e Instituições Credenciadas 

No ano de 2018, foram efetivados um total de 397.127 atendimentos no CMEd e na rede cre-

denciada tabela abaixo:

MESES
UNIDADES - ÓRGÃOS INTERNOS E

PELA REDE CREDENCIADA EM 2018

CMED CPSO CASO
CENTRO

ODONTOLÓGICO

REDE

CREDENCIADA
TOTAL

JANEIRO 7.432 2.179 82 2.177 14.509 26.379

FEVEREIRO 6.010 2.177 95 2.085 21.543 31.910

MARÇO 8.117 2.289 54 2.314 26.374 39.148

ABRIL 7.369 2.160 49 2.250 26.082 37.910

MAIO 6.778 2.393 78 2.247 24.758 36.254

JUNHO 5.988 2.132 27 2.170 23.595 33.912

JULHO 5.725 2.136 05 2.060 23.402 33.328

AGOSTO 6.046 1.974 86 2.522 24.810 35.438

SETEMBRO 5.348 1.735 45 2.053 22.255 31.436

OUTUBRO 5.373 1.723 118 2.485 22.612 32.311

NOVEMBRO 4.742 1.657 57 1.982 20.276 28.714

DEZEMBRO 3.945 1.610 50 2.034 22.748 30.387

TOTAL ANUAL 72.873 24.165 746 26.379 272.964 397.127

6.3.4 Diretoria de Assistência Odontológica

   O Centro Odontológico busca a cada ano realizar sua Missão de levar saúde bucal plena a toda 

família policial militar. Para tanto conta com o trabalho de uma equipe de saúde bucal formada 

por oficiais dentistas, praças auxiliares e funcionários civis que não medem esforços para que 

este objetivo seja alcançado.

Nosso ano de 2018 não foi diferente: muito trabalho e empenho para que nossos pacientes, 

policiais militares e seus dependentes, pudessem receber as práticas preventivas, educativas e 

curativas em saúde bucal.

Acreditamos que a educação e a informação sobre os cuidados com a saúde bucal precisam 

ser valorizadas, pois representam o caminho para o crescimento da consciência em torno das 

questões de saúde. Para as crianças temos nosso “Projeto Sexta-Feira sem Cárie”, um programa 

de ação contínua iniciado em Janeiro de 2010, que por meio de atividades lúdicas, palestras e 

demonstrações quer incentivar desde cedo as boas práticas de cuidado e higiene bucal. 

A passagem pelas atividades preventivas da sexta-feira é sempre obrigatória no início do trata-

mento ou quando o paciente retornar após 6 meses. Em 2018 foram atendidas 2.801 crianças 

neste Projeto e a partir desta consulta inicial foram agendados na Clínica de Odontopediatria 

para tratamentos curativos. Nessa Clínica foi atendido um total de 3.148 crianças para restaura-

ções, tratamentos endodônticos, aplicações de flúor, selantes, exodontias e outros.  

Para os pacientes adultos, contamos com o atendimento em nossas Unidades Descentralizadas 

de Odontologia – UNIDO, projeto iniciado em novembro de 2013 com o objetivo de levar o 

Atendimento Odontológico para mais perto da família policial militar nas cidades satélites. Atu-

almente contamos com 5 unidades: CMed (Centro Médico – Setor Policial Sul), 2° BPM (Tagua-

tinga), 9° BPM(Gama), 13°BPM(Sobradinho), 17°BPM/CPESC(Águas Claras). Todas estas Unida-

des estão empenhadas tanto no atendimento curativo quanto na educação de seus pacientes 

oferecendo tratamentos em diversas especialidades. Atualmente as UNIDO compõem 22 (vinte 

e dois) consultórios odontológicos distribuídos nas OPMs acima descritas.

TABELA DE ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS – 2018

MÊS CMED 2°BPM 9°BPM 13°BPM 17°BPM

Atend/Proced Atend/

Proced

Atend/

Proced

Atend/

Proced

Atend/

Proced

JANEIRO 711 / 2469 259 / 1258 215 / 1316 177 / 835 215 / 1818

FEVEREIRO 600 / 2254 244 / 1233 230 / 1412 209 / 1051 257 / 1240

MARÇO 692 / 2627 290 / 1314 205 / 1464 241 / 1210 324 / 1536

ABRIL 355 / 1239 245 / 1147 282 / 1845 218 / 1064 273 / 1235

MAIO 599 / 2547 288 / 1413 239 / 1678 173 / 918 217 / 982

JUNHO 688 / 2722 313 / 1551 216 / 1464 163 / 869 184 / 859

JULHO 626 / 2347 295 / 1380 161 / 1071 197 / 962 241 / 1122

AGOSTO 936 / 4032 11.691 206 / 1498 182 / 949 220 / 1056

SETEMBRO 721 / 2992 9.993 165 / 1352 182 / 980 208 / 994

OUTUBRO 988 / 4296 9.796 238 / 2202 307 / 1524 271 / 11245

NOVEMBRO 693 / 2919 8.841 173 / 1311 213 / 990 194 / 643

DEZEMBRO 718 / 3292 280 / 1124 130 / 1142 222 / 1068 281 / 1047
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 Temos também uma equipe no Centro Radiológico da PMDF fazendo radiografias Panorâmicas. 

Em 2018 foram realizadas 1.299 tomadas radiográficas. 

Como parte integrante do Programa de Descentralização do Atendimento Odontológico, fo-

ram adquiridas as unidades móveis UNAMPRO.  Estas unidades são adaptações de consultórios 

odontológicos instalados em 2 (dois) mini ônibus, com o objetivo de desenvolver atividades 

clínicas odontológicas de atendimento preventivo, corretivo e de urgência em diversos BPM 

complementando as atividades descentralizadas de atenção odontológica da PMDF nas unida-

des militares não contempladas com consultórios fixos.

Quantidade de atendimentos

MÊS UNAMPRO

Atendimentos  Procedimentos

JANEIRO 124 687

FEVEREIRO 104 592

MARÇO 87 532

ABRIL 124 714

MAIO 129 733

JUNHO 119 694

JULHO 116 537

A partir de agosto as atividades na UNAMPRO foram interrompidas devido ao término do con-

trato de manutenção. Esperamos reativar este serviço neste ano de 2019 após um novo contra-

to que está sendo desenvolvido.

Trabalhamos sempre pela aproximação com nossos pacientes porque só assim teremos a opor-

tunidade de construir com ele a autonomia possível para garantir seu esforço em busca da 

qualidade de vida.

FOTO: SGT Wander Vieira
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A PMDF, que tem como missão promover a segurança e o bem-estar social por meio da preven-

ção e repressão imediata da criminalidade e da violência, baseando-se nos direitos humanos e 

na participação comunitária, pretende chegar ao ano de 2022 sendo reconhecida como institui-

ção policial moderna e de referência nacional na prevenção e na repressão imediata da crimina-

lidade e da violência, pautada na defesa e respeito aos direitos humanos, na filosofia de polícia 

comunitária e de proximidade, na análise criminal, no policiamento orientado a problemas e na 

qualidade profissional de seus integrantes. 

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

cução financeira, de modo a aprimorar a gestão e fortalecer o desenvolvimento dos recursos 

humanos, promovendo sua motivação, incrementando as atividades disciplinares e correcio-

nais, além de estimular o desenvolvimento técnico-científico em segurança pública. 

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

bilite garantir as informações necessárias à tomada de decisão, para otimizar o policiamento os-

tensivo e preventivo, ampliar a capacidade de resposta imediata, a comunicação e o marketing 

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 pres-

tados, o fomento do respeito aos direitos humanos e constitucionais, com a elevação da sensa-

ção de segurança e o aumento da confiança da população em relação à PMDF.

CORONEL CARLOS ANDRÉ DA SILVA
CHEFE DO DOP

DECLARAÇÃO DO CHEFE DO 
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 
E CULTURA

O Departamento de Educação e Cultura 

(DEC) se constitui órgão da Polícia Militar do 

Distrito Federal, responsável pela gestão e 

desenvolvimento de todas as ações educa-

cionais em que há participação de policiais 

militares por decorrência do cargo. Desem-

penha, na PMDF, o papel de catalisador de 

suas ações executivas no que diz respeito ao 

âmbito educacional. O DEC é formado por 

um quadro de cinco diretorias: Diretoria de 

Formação - DiForm,  Diretoria de Especializa-

ção e Educação Continuada - DEEC, Diretoria 

de Aperfeiçoamento e Extensão - DAE, a Di-

retoria de Pesquisa e do Patrimônio Histórico 

e Cultural, e Diretoria de Ensino Assistencial 

– DEA. Tais Diretorias exercem papel mais es-

tratégico e de coordenação geral das ativida-

des desenvolvidas, conforme a pertinência 

temática, em todo o Departamento e, em es-

pecial, nos estabelecimentos de ensino. São 

quatro os estabelecimentos de ensino que 

desenvolvem atividades educacionais dire-

tas no âmbito do Departamento: a Acade-

mia de Polícia Militar de Brasília, o Centro de 

Aperfeiçoamento e de Altos Estudos, o Cen-

tro de Treinamento e Especialização e o Colé-

gio Militar Tiradentes, este último destinado 

a oferecer educação básica aos dependentes 

dos policiais militares e a sociedade em geral. 

Objetivos estratégicos

As atividades de planejamento, coordenação, 

fiscalização e controle das ações educacionais 

seguem a visão do Plano Estratégico da PMDF 

e do Plano Diretor de Ensino, buscando fazer 

com que a educação no âmbito da PMDF se 

torne referência nacional na gestão de educa-

ção, cultura e pesquisa em Ciências Policiais. 

Neste intento, a PMDF foi a primeira instituição 

policial do Brasil a constituir uma instituição 

de ensino superior em sua própria estrutura, 

devidamente credenciada junto ao Ministério 

da Educação, denominado Instituto Superior 

de Ciências Policiais. A criação do ISCP visa 

criar condições para o estabelecimento de 

bases científicas para a atuação policial, em 

seus diversos aspectos, bem como promover 

o amadurecimento institucional no tratamen-

to de temas relevantes para a Segurança Pú-

blica. Interessa, também, ressaltar que toda a 

base curricular da instituição subsidia-se do 

fomento de respeito aos direitos humanos e 

à elevação da sensação de segurança pública.

Como os padrões de cidadania cultivados 

pela Constituição são elevados e demandam 

um serviço de segurança pública que se no-

tabilize pelo sentimento de solidariedade e 

eficiência, também os níveis de educação e 

cultura devem ser planejados com vistas a 

alcançar tais objetivos. Um dos instrumentos 

mais relevantes para o planejamento edu-

cacional da Corporação é consubstanciado 

pelo Plano Anual de Ensino, onde são previs-

tas as principais atividades educacionais que 

serão desenvolvidas no ano de seu exercício. 

É claro que muitas das ações educacionais 

empreendidas também são decorrentes do 

interesse público imediato em determinada 

capacitação, o que acaba por ensejar a rea-

lização de treinamentos e habilitações a par 

dos cursos já previstos. 

A manutenção das atividades educacionais, 

assim como de outras atividades, da PMDF 

é realizada por meio de dotação própria do 

orçamento da PMDF proveniente do Fundo 

Constitucional e a partir de instruções leva-

das a efeito, em grande parte, pelos próprios 

policiais militares, oficiais ou praças. Recursos 

extraorçamentários, provenientes em particu-

lar de emendas parlamentares federais e dis-

tritais, também são geridos, com o apoio de 

outros órgãos, com vistas a alcançar os fins do 

Departamento.      

A qualidade na melhoria do desempenho 

profissional dos policiais militares deve-se, 

em grande medida, à área de educação, em 

especial à otimização das ações de capacita-

ção profissional; ao melhor aproveitamento 

dos recursos públicos no que diz respeito às 

atividades de ensino; aos investimentos em 

sistema de informação; preocupação constan-

te com o fundamento e com o nível de tecnici-

dade das instruções; preocupação com a dis-

seminação de práticas policiais consentâneas 

com o nível de desenvolvimento social em 

que a população brasileira se encontra, dentre 

outros aspectos.

Prioridades da gestão

Uma das prioridades da gestão do DEC no ano 

de 2018 foi o estabelecimento de um alinha-

mento estratégico, tanto quanto foi possível, 

entre o planejamento de cursos da Corporação 

e o plano interno de orçamento destinado a 

essa área temática. A racionalização e a manu-

tenção da regularidade dos cursos exigiram 

também atenção especial por parte da Chefia, 

por conta da eficiência operacional requerida 

para a execução da atividade fim da Corporação. 

ALEXANDRE LIMA FERRO - CEL QOPM
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
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O desenvolvimento de sistema de informação 

focado no controle educacional mereceu tam-

bém destaque. Um grande exemplo disso foi a 

instituição e implementação do sistema Argus, 

a partir do qual se iniciaram os estudos para tor-

ná-lo também um verdadeiro sistema de gestão 

acadêmica. Além disso, uma nova plataforma 

de educação a distância foi lançada com novos 

recursos e funcionalidades, embora tenha sido 

mantido o nome original de ISCP Virtual.

Também se constituiu como prioridade de 

gestão a criação de laboratórios de infor-

mática na estrutura do DEC e a obtenção de 

computadores adequados à atividade que se 

desenvolve para todos os que integram a ati-

vidade meio do Departamento. Em verdade, 

a constituição plena de laboratórios de infor-

mática tinha como pretensão assegurar con-

dições para o desenvolvimento da educação 

a distância no âmbito da Corporação. Embora 

tenha a educação a distância sido instituída 

na PMDF em 2016, o gradativo aumento na 

utilização dessa modalidade de ensino reve-

lou a sua inequívoca importância como ins-

trumento de difusão de conhecimento. Só no 

ano de 2018, foram 7.823 alunos em pelo me-

nos 15 cursos que utilizaram a plataforma de 

educação a distância para se especializarem.

Outra prioridade de gestão foi a construção 

da sede definitiva do Colégio Militar Tira-

dentes, a partir da utilização de recursos de 

emenda parlamentar específica. O Colégio 

Militar Tiradentes tem a pretensão de oferta 

educação de qualidade aos dependentes de 

policiais militares e a população em geral, mas 

também o de fomentar e disseminar valores 

compartilhados pela PMDF  e que se mostram 

na construção de uma sociedade justa e igua-

litária. Valores como respeito ao próximo, dig-

nidade, integridade, correção de atitudes são 

disseminados na educação básica através de 

um sistema espelhado no militarismo.

Também no intuito de contribuir para a disse-

minação de estudos relevantes para a Segu-

rança Pública e fomentar o desenvolvimento 

de pesquisas sobre a atividade de polícia, tor-

nou-se prioridade de gestão a realização do 1° 

Congresso Internacional de Ciências Policiais 

– I CICP, realizado entre os dias 5 e 7 de dezem-

bro de 2018. A gestão achou-se madura para a 

condução de evento dessa magnitude, já que 

são pelo menos 14 doutores e 95 mestres que 

compõem o rol de professores do DEC, dos 

quais alguns conduziram oficinas de discus-

são paralelamente às palestras principais que 

integravam o Congresso.

Principais Resultados da Gestão

Notadamente no caso dos cursos em anda-

mento, os resultados não poderiam ser me-

lhores. O DEC promoveu cerca de 46 cursos 

em distintos níveis, sem olvidar dos inúmeros 

treinamentos e habilitações alcançando nú-

mero expressivo de policiais alcançados. Os 

cursos foram desenvolvidos pelos estabele-

cimentos de ensino e por unidades com en-

cargo de ensino, estas por conta do grau de 

especialização necessário.

Conforme, aventado anteriormente, apenas no 

ano de 2018, 7.823 alunos foram especializa-

dos em disciplinas ministradas a distância em 

diversas áreas em aproximadamente 15 cursos 

corporativos, otimizando os meios disponíveis. 

Também envidou-se esforços para o ingresso 

de 120 candidatos no Curso de Formação de 

Oficiais que já não tinha ingressos regulares 

há mais de três anos, além da habitação ao 

oficialato de ce cerca de 160 praças em curso 

específico. Fora isso, quase 10 mil policiais fo-

ram alcançados por atividades educacionais 

ao longo de um ano na Corporação.

Quanto a infraestrutura, foram adquiridos 

100 computadores; sistemas de informação 

totalmente implementados e um marco nor-

mativo sem precedentes foi proposto para a 

área de educação. Referido marco normati-

vo, denominado Regulamento Geral de Edu-

cação, visa consolidar as principais normas 

que regem a educação na PMDF, bem como 

estabelecer paradigmas capazes de assegu-

rar melhor qualificação profissional.

A sede do Colégio Militar Tiradentes foi con-

cluída em tempo de começarem as aulas, 

em fevereiro de 2019. 

Além disso, foi realizado o 1° Congresso In-

ternacional de Ciências Policiais, I CICP, com 

a participação de inúmeros policiais mili-

tares, policiais de instituições policiais nos 

EUA, na França e em Portugal, bem como 

civis convidados. A pretensão primeira do 

congresso foi alcançada no sentido de fo-

mentar e demonstrar a importância de pes-

quisas científicas no âmbito da atividade de 

polícia. Tanto assim o é, que ele acabou por 

estabelecer as bases e o interesse institucio-

nal de se realizar a segunda edição do Con-

gresso no ano de 2019. 

Desafios e perspectivas

É claro que sempre aparecem desafios quan-

do se procura elevar o nível de qualidade da 

educação levada a efeito no âmbito da Polícia 

Militar. O orçamento muitas vezes limitado ou 

contingenciado impede que ações educacio-

nais tidas como importantes sejam desenvol-

vidas. Ademais, tendo em vista que grande 

parte das ações educacionais é desenvolvida 

pelos próprios policiais militares, se ressalta 

como verdadeiro e constante desafio encon-

trar o ponto de equilíbrio entre a execução da 

atividade fim e a execução de atividades edu-

cacionais, ou melhor, qual o limite aceitável de 

repercussão de uma área na outra, já que em 

ambas a atuação do policial militar é requerida 

e sabendo que o sucesso de uma depende do 

nível de qualificação profissional assegurado 

pela outra.

O DEC pretende ainda trabalhar para que as 

demandas que o instituto apresenta sejam 

ainda melhor monitoradas e geridas. Há di-

versos eventos que ocorrerão em 2019 e nos 

próximos anos, em Brasília, e por isso os olha-

res estão voltados para os cursos de formação 

inicial no calendário do DEC. Um deles, o Cur-

so de Formação de Oficiais – CFO, que deve 

contar com o ingresso de mais 120 cadetes no 

ano de 2019.

Outro importante curso inicial de carreira que 

se avizinha é o Curso de Formação de Praças 

(CFP), como medida inicial para o recomple-

tamento dos quadros, já que a conjuntura re-

lativa ao efetivo disponível tem se mostrando 

temerária. O curso talvez conte com aproxi-

madamente 750 alunos, com previsão de se 

formarem no final do ano. Pretende-se que a 

consignação de cadastro reserva no concurso 

público permita uma convocação regular e 

anual de candidatos aprovados.
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6.4 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

PRODUTIVIDADE RELACIONADAS AO ENSINO 

A assistência aos beneficiários do sistema de saúde da PMDF foi regulamento pelo Art. 1º do 

Decreto nº 31.646, de 06 de maio de 2010, normativo este que regulamentou o artigo 32 da 

Lei 10.486, de 04 de julho de 2002. A referida legislação trata da assistência médico hospitalar, 

médico-domiciliar, odontológica, psicológica e social ao policial-militar do Distrito Federal, seus 

dependentes legais e aos pensionistas e tem por objetivo captar recursos financeiros prove-

nientes de contribuições e indenizações obrigatórias dos policiais militares, da ativa e na inati-

vidade, e dos pensionistas dos militares. Conta, ainda, com recursos advindos do Fundo Consti-

tucional do Distrito Federal (Lei nº 10.633/2002), que representa a maior parcela orçamentária 

destinada à saúde.

No ano de 2018, o Departamento de Saúde de Assistência ao Pessoal (DSAP),   órgão de direção 

geral, em consonância com o art. 41 do Decreto nº 7.165, de 29 de abril de 2010, destinado ao 

estudo, planejamento, organização, direção, coordenação, supervisão e fiscalização dos pro-

jetos e das atividades relativas à saúde e assistência ao pessoal da Corporação, encontrava-se, 

assim, estruturado:

Atividades relacionadas à execução do Plano Anual de Ensino 2018. 

 Atividades PMDF Federação Internacional Total 

Cursos previstos 27   27 

Cursos cancelados 12   12 

Cursos inseridos 6 47 5 58 

Cursos realizados 21 47 5 73 

Habilitações realizadas 73   73 

Dos cursos previstos para serem promovidos pela Corporação em 2018, foram cancelados 12 

(doze), o que representa 48% do total. Vários fatores corroboraram para estes cancelamentos, 

tais como: intempestividade na documentação, falta de instrutores, período eleitoral e até mes-

mo sazonalidade para a realização das atividades letivas, como foi verificado no caso do Curso 

de Operações no Cerrado – COCer, que depende do clima e do calendário lunar para ocorrer. 

 Cursos previstos no PAE 2018 e cancelados. 

Dos cursos não previstos e posteriormente inseridos, foram mapeados 6 (seis). 

Cursos inseridos no PAE 2018. 

Cursos Unidade promotora 

Edição de Áudio e Vídeo CCS 

Oratória Institucional CCS 

Patrulhamento Tático Móvel BPChoque 

Busca e Captura BPCães 

Auxiliar de Veterinária CMV 

Tático Ambiental CPAm 

Piloto Privado de Avião CPAer 

Entrevista CI 

Operações no Cerrado CPAm 

Paraquedismo Operacional CME/BOPE 

Técnico Explosivista CME/BOPE 

Formação de Instrutores do PROERD CPP 

Cursos Unidade promotora 

Inteligência Policial - CIP CI 

Segurança Orgânica CI 

Produção de Conhecimento CI 

Motociclistas BMT 

Tático em Ações Motociclísticas BMT 

Tiro de Combate e Sobrevivência Policial BOPE 

Ainda no contexto da execução do PAE 2018, foi verificada uma excepcionalidade em relação 

aos cursos previstos. O Curso Tático Operacional – CTOp/GTOp, registrado no grupo dos cursos 

de nível misto sob o número 1.3.3, inicialmente estava previsto para ocorrer no 1º semestre 

do ano letivo, mas por solicitação da unidade promotora, o Centro de Treinamento e Especia-

lização – CTEsp, o curso foi adiado para o 2º semestre. Já no 2º semestre, o CTEsp solicitou o 
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cancelamento[] e após o período eleitoral ocorrido no mês de outubro, por determinação do 

Comando-Geral, o CTEsp solicitou a reinclusão do aludido curso. Nesse contexto, a atipicidade 

gerou alguns problemas administrativos, como: 

• Exiguidade de tempo para o devido processo legal de seleção; 

• A adoção de critérios subjetivos para seleção; 

• Retirada de um percentual do efetivo de unidades operacionais para frequentarem o curso, 

em um período no qual historicamente se aumenta a demanda pela empregabilidade dos 

recursos humanos na atividade fi m (Policiamento Intensivo de Natal – PIN, Policiamento de 

Ano Novo – PAN e excepcionalmente este ano, o emprego do efetivo nas posses dos novos 

governantes na esfera Distrital e Federal). 

 Outro dado mapeado dentro da perspectiva de execução do PAE 2018 foi a distribuição mensal 

dos cursos ao longo do ano letivo. A hipótese para a importância deste dado, está assentada na 

distribuição equitativa do efetivo policial na qualificação técnico profissional ao longo do ano 

e no subsídio de informações ao Alto Comando, no sentido de fomentar políticas internas para 

tornar o planejamento dessa modalidade de ensino e o seu respectivo plano anual mais exequí-

vel, sem a necessidade de tantas alterações como restou descrito na Tabela 2 com o número de 

Notas Suplementares expedidas. 

Meses Corporação Federação Exterior Total

Janeiro 01 05 06

Fevereiro 01 04 01 06 

Março 02 07 03 12 

Abril 02 11 13 

Maio 01 15 03 19 

Junho 03 09 12 

Julho 01 05 01 07 

Agosto 03 08 02 13 

Setembro 02 15 17 

Outubro 01 10 01 12 

Novembro 03 10 02 15 

dezembro 01 02 03 

Público Quantitativo

Interno 817

Externo 138

Total  955

Com o levantamento estatístico, verificou-se que houve uma polarização das atividades letivas 

em alguns meses do ano, que representa o gráfico contendo o comportamento da distribuição 

mensal ao longo do ano. 

Gráfico da distribuição mensal das atividades técnico profissionalizantes ao longo do ano letivo 

de 2018

Para a realização dos cursos supracitados, foi mapeado o volume geral de inscrições nos proces-

sos seletivos de responsabilidade desta Diretoria. Estas inscrições foram realizadas basicamente 

por 03 (três) vias: 

a) Inscrições físicas com documentos produzidos em papel; 

b) Inscrições encaminhadas pelo e-mail institucional (sae.deec@iscp.edu.br), e 

c) Inscrições encaminhadas em processo pelo sistema SEI-GDF.  

Quantitativo de inscrições efetuadas nos processos seletivos.
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Do total de cursos técnicos profissionalizantes realizados no ano letivo de 2018, foram submeti-

dos a esta modalidade de ensino, o quantitativo de 610 (seiscentos e dez) policiais.  

Militares submetidos a especialização técnico profissional na Corporação.

Militares submetidos a especialização técnico profissional na Federação.

Militares submetidos a especialização técnico profissional no Exterior.

Local Especialização

PMDF

Oficiais 65

Praças 387

Total 452

Local Especialização

Federação

Oficiais 69

Praças 68

Total 137

Local Especialização

Exterior

Oficiais 18

Praças 03

Total 21

Ainda no contexto do ensino técnico profissionalizante realizado no ano letivo de 2018, 

110  (cento e dez) servidores de outras instituições que frequentaram atividades letivas na 

Corporação. 

Uma vez abordado o universo da especialização e entrando no contexto das habilitações e trei-

namentos realizados em 2018, foram submetidos o quantitativo total de 8.484 (oito mil quatro-

centos de oitenta e quatro) policiais. 

12 Gauge    60         60 

Pistola .40mm  04      02  01   07 

Pistola .9mm     115     09  05 129 

CT e SMT .40mm  11  61 88    50    210 

Fuzil 5.56mm   126 60  116   85 86 60  533 

Fuzil 7.62mm          28   28 

Treinamento 

de Tiro 
   40 543  87 97 36 67 437 78 1.385 

ALEE        24    40 64 

EGIM  50           50 

TCO 170   254 105   254 669  695  2.147 

Atualização CTB     60    206  37  303 

Atualização 

Profissional 
 50 27   54     60  191 

Treinamento 

Condução 

Corolla 

58 58    170       286 

Treinamento 

Condução de 

ASX 

      877 452 859 588 133 102 3.011 

Comboio 

policial 
    

80
       

991

Total 228 173 153 475 340 964 829 1.905 779 1.422 225 
80

484

Habilitações e Treinamentos realizados em 2018.

A partir do levantamento estatístico relacionado às Habilitações e Treinamentos realizados, de 

igual modo aos cursos técnicos profissionalizantes, foi verificado uma polarização em determi-

nados períodos do ano. Nesse contexto, um dado que chamou a atenção foi o comportamento 

da curva ocorrido no lapso temporal compreendido entre os meses de setembro e novembro, 

onde a variação ocorreu como reflexo da promoção dos treinamentos na condução da viatura 

do tipo Mitsubishi ASX e as habilitações para a confecção do Termo Circunstanciado de Ocor-

rência – TCO, e uma queda no mês de outubro em virtude do período eleitoral. 
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Distribuição mensal das habilitações e treinamentos.

Ainda no universo das Habilitações e Treinamentos realizados em 2018, verificou-se que houve 

um crescimento de 33,19% em relação a 2016[]. 

Número de policiais Habilitados e/ou Treinados no último triênio. 

Ano Total

2016 6.370

2017 5.217

2018 8.484

6.4.1 ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO 

 a) Visitas e viagens realizadas: 

Delegação com 15 (quinze) policiais foram participar de um estágio que ocorreu dentro do 

Curso de Operações e Sobrevivência em Área Rural – COSAR, na Polícia Militar do Estado do 

Maranhão.

 

b) Métodos e Técnicas de Ensino: 

• Planejamento sistemático com as Unidades de Ensino e com Encargo de Ensino; 

• Análise procedimental da estrutura física e dos processos administrativos; 

• Controle efetivo e rotineiro; 

• Redefi nição e reorganização do efetivo; 

• Efetivação do trabalho nas subseções; 

• Padronização dos documentos de ensino; 

• Planejamento para a confecção do Plano Anual de Ensino do ano subsequente. 

 

c) Elaboração, Acompanhamento e/ou Revisão de Projetos e Currículos: 

• Reuniões para tratar de estudos relativos a viabilização de elaboração da Matriz 

• Curricular dos cursos de especialização na PMDF; - Criação de 04 (quatro) cursos no ano 

de 2018: 

– Curso de Direitos Humanos – nível multiplicador; 

– Curso de Monitor de Ensino – Educação Básica; 

– Curso de Capacitação de Tutores e Corpo Técnico administrativo do Ambiente 

Virtual de Aprendiz, e 

– Curso de Capacitação de Docentes e Conteudista para Educação à Distância. 

 

d) Inspeções de Ensino: 

Não houve. 

6.4.2 AÇÕES EFETIVADAS PELA DIRETORIA EM ALINHAMENTO AO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA CORPORAÇÃO.  

Ao longo do ano letivo de 2018, a DEEC desenvolveu entre outras ações que lhe competem, 

a promoção do ensino técnico profissional e a educação continuada em conformidade com o 

preconizado no Planejamento Estratégico da PMDF 2011-2022, regulamentado pela Portaria 

PMDF nº 742, de 27 de maio de 2011. As ações mais expressivas: 

• Buscou alinhar as disciplinas curriculares dos cursos de especialização à Matriz Curricular 

Nacional da Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da 

• Justiça – SENASP MJ; 

• Buscou criar um corpo permanente de instrutores para os cursos de especialização técnica; 
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• Fortaleceu o emprego da educação a distância nos processos de sua competência; 

• Buscou fomentar a implementação do Centro de Treinamento Operacional e de Tiro 

Policial junto ao CTEsp com a criação do Núcleo de Pilotagem Policial – NPP e o Núcleo de 

Treinamento de Tiro. 

6.4.3 PROBLEMAS IDENTIFICADOS NO DECORRER DO ANO LETIVO DE 2018 

No ano de 2018, em cumprimento aos ditames preconizados no Decreto Lei GDF nº 36.756, 

datado de 16 de setembro de 2015, a Polícia Militar do Distrito Federal adotou o Sistema Ele-

trônico de Informações – SEI como o sistema oficial para a gestão de documentos e processos 

administrativos seu âmbito interno. Muitos dos processos e ritos procedimentais necessitaram 

ser revistos e adaptados a esta nova realidade. Nesse contexto, foram observadas algumas si-

tuações problemas: 

a) Ainda não foi encontrada uma forma procedimental adaptada ao Sistema SEI-GDF para a 

realização das inscrições nos processos seletivos dos cursos técnicos profissionalizantes promo-

vidos pela Corporação; 

b) Dada a facilidade logística proporcionada por esta ferramenta tecnológica, foram identifi-

cados desvios na tramitação burocrática de processos e documentos relacionados ao ensino.    

Ainda no contexto das situações problemas, foram identificadas algumas que geraram entraves 

administrativos e burocráticos, como por exemplo: 

a) O Exército Brasileiro por meio do COTER ofereceu 01 (uma) vaga para a PMDF no Curso de Co-

municação Social para Oficiais no Rio de Janeiro. Sem a observância do princípio da publicidade 

e o devido processo legal de seleção, foi indicada uma major para frequentar o curso. Após a for-

malização da indicação, uma tenente-coronel PMDF requereu a vaga e posteriormente foram 

encaminhados expedientes ao Exército solicitando que fizesse a substituição da primeira pela 

segunda, conforme pode ser verificado no Processo SEI nº 00054-00076456/2018-99; 

b) De acordo com o item 4.3 do presente relatório, a competência para a seleção de candidatos 

para Curso, Treinamento, Estágio e Missões Especiais é da respectiva Diretoria do DEC, respei-

tando-se a característica do curso (Formação, Extensão ou Especialização e Educação Continu-

ada). Nesse contexto, a seleção de militares para o emprego em Missões de Paz da ONU é de 

competência da Diretoria de Especialização e Educação Continuada, contudo os atos adminis-

trativos do último processo seletivo foram avocados pela Secretaria de Relações Institucionais – 

SRI/PMDF, conforme a Circular SEI-GDF nº10/2018-PMDF/SRI/PROT, contida no Processo SEI-G-

DF nº 0054-00047185/2018-64. Neste processo foram encontradas algumas incongruências tais 

como: Na primeira relação dos candidatos inscritos contendo 54 (cinquenta e quatro) policiais, 

deixou de constar o requerimento nº11791688 que foi entregue dentro do prazo estipulado e 

constava o nome do candidato que anexou o requerimento nº11815537 após a expiração do 

prazo. 

6.4.4 PRINCIPAIS OBSERVAÇÕES IDENTIFICADAS NO ANO LETIVO DE 2018 

Com relação ao Plano Anual de Ensino 

a) Foram especializados 610 (seiscentos e dez) policiais militares no exercício de 2018, e se este 

número for comparado às especializações realizadas no ano anterior (2017), houve um decrés-

cimo de 4,69% no número de policiais especializados.    

b) Foram habilitados e/ou treinados 2.114 (dois mil cento e quatorze) policiais militares a mais 

do que no ano de 2016, o que representa um incremento da ordem percentual de 33,19%. 

c) Em relação a 2017, houve um crescimento de 46,71% no número de policiais que foram es-

pecializados na Federação. 

d) Em 2018, 21 (vinte e um) policiais militares fizeram curso no exterior o que representou 

66,67% a mais em relação a 2017. 

e) Seguindo a tendência crescente no número de especializações técnico profissionais promo-

vidas pela Corporação, houve um crescimento de 23,59% no número de servidores de outras 

instituições que frequentaram cursos na PMDF. 
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A PMDF, que tem como missão promover a segurança e o bem-estar social por meio da preven-

ção e repressão imediata da criminalidade e da violência, baseando-se nos direitos humanos e 

na participação comunitária, pretende chegar ao ano de 2022 sendo reconhecida como institui-

ção policial moderna e de referência nacional na prevenção e na repressão imediata da crimina-

lidade e da violência, pautada na defesa e respeito aos direitos humanos, na filosofia de polícia 

comunitária e de proximidade, na análise criminal, no policiamento orientado a problemas e na 

qualidade profissional de seus integrantes. 

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

cução financeira, de modo a aprimorar a gestão e fortalecer o desenvolvimento dos recursos 

humanos, promovendo sua motivação, incrementando as atividades disciplinares e correcio-

nais, além de estimular o desenvolvimento técnico-científico em segurança pública. 

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

bilite garantir as informações necessárias à tomada de decisão, para otimizar o policiamento os-

tensivo e preventivo, ampliar a capacidade de resposta imediata, a comunicação e o marketing 

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 pres-

tados, o fomento do respeito aos direitos humanos e constitucionais, com a elevação da sensa-

ção de segurança e o aumento da confiança da população em relação à PMDF.

CORONEL CARLOS ANDRÉ DA SILVA
CHEFE DO DOP

DECLARAÇÃO DO CONTADOR

A Polícia Militar do Distrito Federal-PMDF é 

um órgão de segurança pública responsável 

pelo policiamento ostensivo e pela preser-

vação da ordem pública no Distrito Federal. 

Criada em 13 de maio de 1809, por decreto 

imperial. Os recursos para sua organização e 

manutenção dos serviços de segurança públi-

ca são oriundos do Fundo Constitucional do 

Distrito Federal-FCDF, de natureza contábil, 

conforme o disposto no inciso XIV do art. 21 

da Constituição Federal e instituído pela Lei nº 

10.633, de 27 de dezembro de 2002.

Nesse sentido, as dotações orçamentárias e 

receitas por transferências consignadas na Lei 

Orçamentária Anual destinadas ao FCDF, tem 

como beneficiária a Polícia Militar do Distrito 

Federal, além de outros órgãos que compõem 

o sistema de segurança do DF. Na PMDF, o 

orçamento é executado por (03) três Unida-

des Gestoras, a saber: 170393-Departamen-

to de Logística e Finanças-DLF/PMDF-FCDF, 

170484-Departamento de Gestão Pessoal e 

170485-Departamento de Saúde, Assistência 

ao Pessoal. As demonstrações contábeis aqui 

apresentadas estão individualizadas por Uni-

dade Gestora.

Essa declaração retrata o escopo das demons-

trações contábeis, sob os aspectos das receitas 

para custear somente investimentos e outras 

despesas correntes da Polícia Militar do Distrito 

Federal referentes ao exercício de 2018.

A conformidade contábil das demonstrações 

contábeis é realizada pela Coordenação de 

Gestão do Fundo Constitucional do Distrito 

Federal, diretamente subordinada à Subsecre-

taria do Tesouro da Secretaria de Fazenda, Pla-

nejamento, Orçamento e Gestão do DF. É um 

procedimento que certifica os atos e fatos de 

gestão orçamentária, financeira e patrimonial 

dos demonstrativos contábeis gerados pelo 

Sistema Integrado de Administração Financei-

ra do Governo Federal-SIAFI.

As Demonstrações Contábeis das 03 (três) 

Unidades Gestoras  foram elaboradas, con-

forme as normas contábeis vigentes no Brasil, 

art. 101, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 

1964, alteradas pela Portaria STN nº 438/2012, 

bem como as normas brasileiras aplicadas ao 

setor público, o MCASP 7ª edição, as quais são 

as seguintes:

1) Balanço Orçamentário – demonstra o 

confronto das despesas fixadas com as execu-

tadas, assim como as receitas previstas com as 

realizadas;

2) Balanço Financeiro – evidencia o fluxo fi-

nanceiro da receita e da despesa, comparan-

do as entradas e saídas dos recursos, sejam 

orçamentários ou extra orçamentários;

3) Demonstrações das Variações Patrimo-

niais – destaca o confronto das variações pa-

trimoniais aumentativas (receitas) e diminu-

tivas (despesas) para apuração do resultado 

patrimonial do período; 

4) Balanço Patrimonial – é a demonstração 

contábil que evidencia, qualitativa e quantita-

tivamente, a situação patrimonial da entidade 

pública por meio de contas representativas 

do patrimônio público, bem como os atos 

potenciais, que são registrados em contas de 

compensação (natureza de informação de 

controle); 

5) Demonstração dos Fluxos de Caixa – evi-

dencia as entradas e saídas de caixa, de acor-

do com os fluxos operacional, de investimen-

to e de financiamento, segundo a NBC TSP 12 

e MCASP 7ª edição.

Ressalva: 

Tendo em vista que as Unidades Gestoras da 

Polícia Militar do Distrito Federal constituem 

unidades gestoras do Fundo Constitucional 

do Distrito Federal, e estes ainda que tenham 

particularidades próprias, ou seja, natureza 

contábil e em que pese a qualidade das in-

formações apresentadas, restam questões 

a serem enfrentadas para apurar com mais 

acuidade, por exemplo, os passivos no tocan-

te aos processos de Despesas de Exercícios 

Anteriores-DEA.

Posto isto, declaro que as demonstrações 

contábeis do exercício de 2018 refletem a si-

tuação orçamentária, financeira e patrimonial 

das 03 (três) Unidades Gestoras da Polícia Mi-

litar do Distrito Federal, exceto a mencionada 

ressalva.

Renato Franck de Oliveira Silva
CRC: DF-024624/O-0
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Ativo Circulante 23.080.939,23 151.629.038,62
Passivo 

Circulante
3.181.668,81 275.553.564,34

Caixa e Equivalen-

tes de Caixa

2.861.759,01 102.513.071,54 Obrigações Tra-

balh., e Assist. 

a Pagar a Curto 

Prazo

320.750,33 273.822.940,85

Demais Créditos 

e Valores a Curto 

Prazo

20.219.180,22 49.115.967,08 Demais Obri-

gações a Curto 

Prazo

2.860.918,48 1.730.623,49

Ativo Não 

Circulante

- - Total do 

Passivo

3.181.668,81 275.553.564,34

Imobilizado

Bens Móveis

Bens Imóveis

Intangível

Softwares

Marcas, Direitos 

e Patentes 

Industriais

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Patrimônio 

Líquido

Resultados 

Acumulados

Resultado do 

Exercício

Resultado 

de Exercícios 

Anteriores

19.899.270,42

19.899.270,42

143.823.796,14

-123.924.525,72

-123.924.525,72

-123.924.525,72

176.145.830,37

-300.070.356,09

Total do Ativo 23.080.939,23 151.629.038,62 Total do

 Passivo + PL

23.080.939,23 151.629.038,62

CAPÍTULO 7
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Variações Patrimoniais Aumentativas NE 2018 2017

Contribuições Sociais 198.512.398,26 181.710.090,97

Transferências Intragovernamentais 3.431.573.228,57 3.495.474.010,00

Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de 

Passivos

45.471.355,62 280.820.700,58

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas  748.794,25 232.418,27

Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)  3.676.305.776,70 3.958.237.219,82

Variações Patrimoniais Diminutivas NE 2018 2017

Variações Patrimoniais Diminutivas 3.532.481.980,56 3.782.091.389,45

Remuneração a Pessoal 1.231.665.288,02 1.351.973.513,06

Benefícios a Pessoal 577.553.079,86 549.396.564,33

Aposentadoria e Reformas 1.190.835.373,94 1.425.715.443,93

Pensões 269.012.520,69 270.715.729,52

Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais 2.400.004,00 2.347.629,37

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 107.170,75 -

Transferências Intragovernamentais 199.262.239,90 181.942.509,24

Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de 

Passivos

61.646.303,40 -

Resultado Patrimonial do Período 143.823.796,14 176.145.830,37

Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (I) 3.676.305.776,70 3.958.237.219,82

7.1 DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAL  - UG170.484

Detalhamento da despesa de pessoal

geral 2017 geral 2018

geral 2017 geral 2018
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RECEITAS 

ORÇAMENTÁRIAS

PREVISÃO 

INICIAL

PREVISÃO 

ATUALIZADA
RECEITAS REALIZADAS SALDO

Receitas Correntes

DEFICIT - - 3.431.930.288,48 3.431.930.288,48

Total - - 3.431.930.288,48 3.431.930.288,48

Despesas 

Orçamentárias
NE

Dotação

Inicial

Despesas 

Empenhadas

Despesas 

Liquidadas
Despesas Pagas Saldo

Despesas 

Correntes

-  3.431.930.288,48 3.431.930.288,48 3.429.263.227,07  

-3.431.930.288,48 

Pessoal e Encargos       

Sociais

 - 2.838.655.561,00 2.838.655.561,00 2.836.181.249,78  

-2.838.655.561,00

Outras Despesas 

Correntes

593.274.727,48 593.274.727,48 593.081.977,29 -593.274.727,48

Despesas de 

Capital

Investimentos   

geral 2017

geral 2017

geral 2018

geral 2018
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Subtotal das 

Despesas

 -   3.431.930.288,48 3.431.930.288,48 3.429.263.227,07 -3.431.930.288,48 

Total Despesas 

Orçamentárias (II)

Resultado Orça-

mentário III = (I-II)

Superávit

Total (IV)

Reinscritos Inscritos
Cancela-

dos
Pagos Saldo

Restos a Pagar Não 

Processados
3.950,93 - 840,53 3.110,40 0,00

Restos a Pagar 

Processados
- 102.151.013,31 - 101.957.156,24 193.857,07

Total 3.950,93 102.151.013,31 840,53 101.960.266,64 193.857,07

NE 2018 2017

Ingressos

Receitas Orçamentárias - -

Ordinária - -

Vinculadas - -

(-) Deduções da Receita Orçamentária - -

Transferências Financeiras Recebidas 3.431.573.228,57 3.495.474.010,00

Resultantes da Execução Orçamentária 3.431.572.181,18 3.495.474.010,00

Independentes da Execução Orçamentária 1.047,39 -

Recebimentos Extraorçamentários 208.896.408,23 294.206.192,96

   Inscrição Restos a Pagar Processados   2.667.061,41 102.151.013,31

   Inscrição Restos a Pagar Não Processados - -

   Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 6.968.154,31 10.112.670,41

   Outros Recebimentos Extraorçamentários 199.261.192,51 181.942.509,24

Saldo Exercício Anterior 01   102.513.071,54 333.119,85

Total dos Ingressos 3.742.982.708,34 3.790.013.322,81

Dispêndios

Despesas Orçamentárias 3.431.930.288,48 3.495.115.902,70

Ordinárias 3.315.363.398,48 3.378.415.294,70

Vinculadas – Seguridade Social 116.566.890,00 116.700.608,00

Transferências Financeiras Concedidas 199.262.239,90 181.942.509,24

Despesas Extra orçamentários 108.928.420,95 10.441.839,33

 Pagamentos de Restos a Pagar Processados 02 101.957.156,24 -

 Pagamentos de Restos a Pagar Não 

Processados
3.110,40 329.168,92

 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 6.968.154,31 10.112.670,41

Saldo para o Exercício Seguinte 2.861.759,01 102.513.071,54

Total dos Dispêndios 3.742.982.708,34 3.790.013.322,81
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 NE 2018 2017

Fluxos de Caixa das Atividades  

Operacionais
-99.651.312,53 102.179.951,69

Ingressos 3.637.802.575,39 3.687.529.189,65

Outros Ingressos das Operações 3.637.802.575,39 3.687.529.189,65

Ingressos Extraorçamentários 6.968.154,31 10.112.670,41

Transferências Financeiras Recebidas 3.431.573.228,57 3.495.474.010,00

Arrecadação de Outra Unidade 199.261.192,51 181.942.509,24

Desembolsos -3.737.453.887,92 -3.585.349.237,96

Pessoal e demais Despesas -3.531.223.493,71 -3.393.294.058,31

   Administração -435.490.152,47 -

   Previdência Social -281.350.081,83 -

   Encargos Especiais -2.814.383.259,41 -3.393.294.058,31

Outros Desembolsos das Operações -206.230.394,21 -192.055.179,65

    Dispêndios Extra orçamentários -6.968.154,31 -10.112.670,41

    Transferências Financeiras Concedidas -199.262.239,90 -181.942.509,24

Fluxos de Caixa das Atividades 

Investimentos

Desembolsos - -

Aquisição de Ativo Não Circulante - -

Outros Desembolsos de Investimentos - -

Geração Líquida Caixa e Equivalentes de 

Caixa
-99.651.312,53 102.179.951,69

Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial 102.513.071,54 333.119,85

Caixa e Equivalentes de Caixa Final 2.861.759,01 102.513.071,54

geral 2017 geral 2018

geral 2017 geral 2018
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Natureza 

Despesa 

- Descrição

DESPESAS EMPENHADAS

Mês / Ano DEZ/2018 DEZ/2017

Elemento Despesa Saldo R$ Saldo R$ 

33900802
AUXILIO FUNERAL 

ATIVO MILITAR
08

OUTROS BENEF.ASSIST. 

DO SERVIDOR E DO 

MILITAR

1.770.848,29 1.608.327,19

33900806
AUXILIO NATALIDADE 

ATIVO MILITAR
08

OUTROS BENEF.ASSIST. 

DO SERVIDOR E DO 

MILITAR

629.155,71 633.569,51

TOTAL AUX. NATALIDADE E FUNERAL 2.400.004,00 2.241.896,70

33900810
AUXILIO-CRECHE 

MILITAR
08

OUTROS BENEF.ASSIST. 

DO SERVIDOR E DO 

MILITAR

13.822.578,72 13.297.806,12

33909208

OUTROS BENEF.ASSIST.

DO SERVIDOR E DO 

MILITAR

92
DESPESAS DE EXERCI-

CIOS ANTERIORES
262.960,28 74.388,33

TOTAL DE AUX. CRECHE 14.085.539,00 13.372.194,45

33901514 DIARIAS NO PAIS 15
DIARIAS - PESSOAL 

MILITAR
108.187,75 16.244,85

33909215 DIARIAS - MILITAR 92
DESPESAS DE EXERCI-

CIOS ANTERIORES
  1.749,30

TOTAL DE DIÁRIAS 108.187,75 17.994,15

33901901
AUXILIO-FARDAMENTO 

PARA MILITARES.
19 AUXILIO-FARDAMENTO 20.568.097,49 21.783.252,97

33904602
AUXILIO-ALIMENTACAO 

MILITARES
46 AUXILIO-ALIMENTACAO 113.969.213,09 113.503.641,14

33905901

PENS.INDENIZ.

ORIUND.DEB.PERIOD.

VINC.SENT.JUD

59 PENSOES ESPECIAIS 89.151,24 87.564,48

33909246 AUXILIO-ALIMENTACAO 92
DESPESAS DE EXERCI-

CIOS ANTERIORES
6.554.986,91 10.387.558,86

33909259 PENSOES ESPECIAIS 92
DESPESAS DE EXERCI-

CIOS ANTERIORES
  6.801,76

33909293
INDENIZACOES E 

RESTITUICOES
92

DESPESAS DE EXERCI-

CIOS ANTERIORES
6.307.374,44 25.624.957,01

33909318
AJUDA DE CUSTO - 

PESSOAL MILITAR
93

INDENIZACOES E 

RESTITUICOES
25.721.477,73 68.428.218,60

33909319

INDENIZACAO DE 

TRANSPORTE - PESSOAL 

MILITAR

93
INDENIZACOES E 

RESTITUICOES
140.027,68 16.901,04

33909320

INDENIZACAO DE 

MORADIA - PESSOAL 

MILITAR

93
INDENIZACOES E 

RESTITUICOES
403.330.668,15 283.042.129,54

TOTAL DE CUSTEIO 593.274.727,48 538.513.110,70

geral 2017

geral 2017

geral 2018

geral 2018
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Natureza 

Despesa 

- Descrição

DESPESAS EMPENHADAS

Mês / Ano DEZ/2018 DEZ/2017

Elemento Despesa Saldo R$ Saldo R$ 

31900109

ADICIONAL POR 

TEMPO DE SERVICO 

PESSOAL CIVIL

01

APOSENT.RPPS, 

RESER.REMUNER. E 

REFOR.MILITAR

32.461.649,74 28.521.060,74

31900115

COMPL. APOSENTA-

DORIA -  PESSOAL 

MILITAR

01

APOSENT.RPPS, 

RESER.REMUNER. E 

REFOR.MILITAR

3.702.316,74 3.604.280,30

31900117

VANTAGEM PECU-

NIARIA ESPECIAL - 

PESSOAL MILIT

01

APOSENT.RPPS, 

RESER.REMUNER. E 

REFOR.MILITAR

396.849.480,21 349.427.546,10

31900121
PROVENTOS - PESSO-

AL MILITAR
01

APOSENT.RPPS, 

RESER.REMUNER. E 

REFOR.MILITAR

213.404.038,32 182.341.848,58

31900122

VANTAGENS INCOR-

PORADAS - PESSOAL 

MILITAR

01

APOSENT.RPPS, 

RESER.REMUNER. E 

REFOR.MILITAR

367.486.310,00 424.735.625,91

31900123
AUXILIO-INVALIDEZ - 

PESSOAL MILITAR
01

APOSENT.RPPS, 

RESER.REMUNER. E 

REFOR.MILITAR

5.064.922,16 4.843.137,59

31900126
13 SALARIO - PESSOAL 

MILITAR
01

APOSENT.RPPS, 

RESER.REMUNER. E 

REFOR.MILITAR

85.122.211,85 78.486.664,83

31909115

SENT.JUD.NAO TRANS 

JULG CARAT CONT 

INAT CIVIL

91
SENTENCAS 

JUDICIAIS
1.767.170,56 810.558,54

31909201

APOSENTADORIAS, 

RESERVA REMUNERA-

DA E REFORMAS

92

DESPESAS DE 

EXERCICIOS 

ANTERIORES

74.488.708,65 81.700.444,25

TOTAL PESSOAL INATIVO 1.180.346.808,23 1.154.471.166,84

31900301 PENSOES CIVIS 03
PENSOES DO RPPS 

E DO MILITAR
0,00 0,00

31900302 PENSOES MILITARES 03
PENSOES DO RPPS 

E DO MILITAR
248.254.974,95 218.831.474,72

31900303
13 SALARIO - PENSO-

ES CIVIS
03

PENSOES DO RPPS 

E DO MILITAR
8.349.435,20 8.005.228,28

31900304
13 SALARIO - PENSO-

ES MILITARES
03

PENSOES DO RPPS 

E DO MILITAR
8.986.798,51 8.605.609,67

31909203
PENSOES DO RPPS E 

DO MILITAR
92

DESPESAS DE 

EXERCICIOS 

ANTERIORES

17.169.507,34 16.421.511,33

TOTAL PESSOAL - PENSIONISTAS 282.760.716,00 251.863.824,00

31901146
FERIAS - PAGAMENTO 

ANTECIPADO
11

VENCIMENTOS E 

VANTAGENS FIXAS 

- PESSOAL CIVIL

2.223,85 0,00

31901201 SOLDO 12

VENCIMENTOS E 

VANTAGENS FIXAS 

- PES. MILITAR

223.656.583,58 219.625.378,69

31901204 ADICIONAL MILITAR 12

VENCIMENTOS E 

VANTAGENS FIXAS 

- PES. MILITAR

162.697.166,79 154.802.267,75

31901206
ADICIONAL DE 

HABILITACAO
12

VENCIMENTOS E 

VANTAGENS FIXAS 

- PES. MILITAR

70.452.741,21 64.322.607,15

31901208
GRATIFICACAO DE 

REPRESENTACAO
12

VENCIMENTOS E 

VANTAGENS FIXAS 

- PES. MILITAR

1.633.905,59 1.674.684,56

31901209

GRATIFICACAO DE 

FUNCAO DE NATURE-

ZA ESPECIAL

12

VENCIMENTOS E 

VANTAGENS FIXAS 

- PES. MILITAR

135.588.567,58 131.589.088,98

geral 2017 geral 2018
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31901210
GRATIFICACAO DE 

SERVICO VOLUNTARIO.
12

VENCIMENTOS E 

VANTAGENS FIXAS 

- PES. MILITAR

89.079.197,93 79.698.000,00

31901211
VANTAGEM PECUNIA-

RIA ESPECIAL - VPE.
12

VENCIMENTOS E 

VANTAGENS FIXAS 

- PES. MILITAR

397.656.407,31 411.432.130,87

31901242
FERIAS VENCIDAS E 

PROPORCIONAIS
12

VENCIMENTOS E 

VANTAGENS FIXAS 

- PES. MILITAR

25.223.258,89 57.727.001,26

31901243 ADICIONAL NATALINO 12

VENCIMENTOS E 

VANTAGENS FIXAS 

- PES. MILITAR

84.133.840,53 85.822.963,43

31901245
FERIAS - ABONO 

CONSTITUCIONAL
12

VENCIMENTOS E 

VANTAGENS FIXAS 

- PES. MILITAR

28.202.896,75 20.113.280,75

31901287

COMPLEMENTACAO 

SALARIAL - PESSOAL 

MILITAR

12

VENCIMENTOS E 

VANTAGENS FIXAS 

- PES. MILITAR

7.308.845,02 8.457.866,79

31909114

SENT.JUD.NAO TRANS 

JULG CARAT CONT 

AT CIVIL

91
SENTENCAS 

JUDICIAIS
1.413,48 6.141,11

31909211

VENCIMENTOS E 

VANTAGENS FIXAS - 

PESSOAL CIVIL

92

DESPESAS DE 

EXERCICIOS 

ANTERIORES

  269,95

31909212

VENCIMENTOS E VAN-

TAGENS FIXAS-PESSO-

AL MILITAR

92

DESPESAS DE 

EXERCICIOS 

ANTERIORES

69.378.650,84 126.537.017,39

31909291 SENTENCAS JUDICIAIS 92

DESPESAS DE 

EXERCICIOS 

ANTERIORES

1.925.450,77 75.462,25

31909294

INDENIZACOES 

E RESTITUICOES 

TRABALHISTAS

92

DESPESAS DE 

EXERCICIOS 

ANTERIORES

  20.717.388,87

31909415

IND.LIC.ESP(MP 

2215-10/2001 E LEI 

10486/2002)

94

INDENIZACOES 

E RESTITUICOES 

TRABALHISTAS

78.606.886,65 167.666.251,36

TOTAL PESSOAL ATIVO 1.375.548.036,77 1.550.267.801,16

geral 2017 geral 2018

NOTAS EXPLICATIVAS:

Nota Explicativa 01 – O saldo existente se refere aos remanejamentos orçamentários efetua-

dos pelo GDF nos anos de 2014 a 2016 –   conforme já detectado pelo TCU através do Acordão 

n°2938 de 2018 do TCU;

Nota Explicativa 02 – O saldo, bem como o valor pago como Restos a Pagar processados, re-

fere-se a Folha de Pessoal do mês de dezembro do ano anterior, tendo em vista a falta de or-

çamento e financeiro para o efetivo pagamento da folha de pessoal, conforme detectado pelo 

TCU através do Acordão n° 2938 de 2018 do TCU;

Nota Explicativa 03 – O auxílio moradia nos meses de janeiro a julho de 2017 fora lançado 

como despesas de pessoal inativo, no valor total de R$ 109.632.239,68 (cento e nove milhões 

seiscentos e trinta e dois mil duzentos e trinta e nove reais e sessenta e oito centavos). A partir 

de agosto foi corrigido e lançado corretamente como despesas de custeio;

Nota Explicativa 04 – De janeiro a julho de 2017 fora lançado o auxílio moradia como despe-

sas de pessoal inativo, no valor total de R$ 109.632.239,68 (cento e nove milhões seiscentos e 

trinta e dois mil duzentos e trinta e nove reais e sessenta e oito centavos). A partir de agosto foi 

corrigido e lançado corretamente como despesas de custeio, por isso que as despesas de ina-

tivos permaneceram quase no mesmo patamar, embora tenha tido inúmeras passagens para a 

reserva remunerada.
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Despesas 

Orçamentárias

Dotação

Inicial

Despesas 

Empenhadas

Despesas 

Liquidadas

Despesas 

Pagas
Saldo

Despesas Correntes -  284.885.292,00 181.752.206,11 181.752.206,11 - 284.885.292,00

Outras Despesas 

Correntes

 - 284.885.292,00 181.752.206,11 181.752.206,11 -284.885.292,00

 Despesas de Capital 1.880.862,02  267.427,46  267.427,46 -1.880.862,02

Investimentos   1.880.862,02 267.427,46 267.427,46 - 1.880.862,02

Subtotal das 

Despesas

 -   286.766.154,02 182.019.633,57 182.019.633,57 -286.766.154,02

Total Despesas 

Orçamentárias (II)

Resultado Orça-

mentário III = (I-II)

SUPERÁVIT

Total (IV) 286.766.154,02 182.019.633,57 182.019.633,57 -286.766.154,02

7.2 DEPARTAMENTO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA AO PESSOAL - UG 170.485

Balanço Patrimonial
2018 2017 PASSIVO E PL 2018 2017

Ativo Circulante 105.845.326,43 49.692.365,52 Passivo Circulante 94.309,13 94.309,13

Caixa e Equiva-

lentes de Caixa

Estoques

105.845.326,43 49.692.365,52 Fornecedores e Contas 

a Pagar a  Curto Prazo.

Demais Obrigações à 

Curto Prazo

93.382,81 93.382,81

926,32 926,32

Ativo Não 

Circulante

- 411.589,43 Total do Passivo 94.309,13 94.309,13

Imobilizado

Bens Móveis

Bens Imóveis

Intangível

Softwares

Marcas, Direitos 

e Patentes 

Industriais

-

-

-

-

-

-

411.589,43

411.589,43

 Patrimônio Líquido

Resultados Acumulados

Resultado do Exercício

Resultado de Exercícios 

Anteriores

Ajustes de Exercícios 

Anteriores

105.751.017,30

56.777.878,81

50.009.645,82

50.009.645,82

41.242.523,75

8.767.122,07

-1.036.507,33

Total do Ativo 105.845.326,43 50.103.954,95 Total do Passivo + PL 105.845.326,43 50.103.954,95

Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Balanço Orçamentário

Despesas
Variações Patrimoniais Aumentativas NE 2018 2017

Transferências e Delegações Recebidas 1 285.935.719,16 233.852.619,08

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas  - 2.228,59

Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)  285.935.719,16 233.854.847,67

Variações Patrimoniais Diminutivas NE 2018 2017

Uso de Bens e Serviços de Capital Fixo 2 228.890.412,89 192.326.345,43

Uso de Material de Consumo - - -

Serviços 3 228.890.412,89 192.326.345,43

Transferências e Delegações Concedidas - 2.228,59

Transferências Intragovernamentais - 2.228,59

Outras  Transferências e Delegações Concedidas -

Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de 

Passivos

267.427,46 283.749,90

Desincorporação de Ativos 267.427,46 283.749,90

Tributárias - -

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas  - -

Resultado Patrimonial do Período 4 56.777.878,81 41.242.523,75

Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (I) 229.157.840,35 192.612.323,92

1 - Orçamento recebido, bem como alguma suplementação recebida.
2 -Trata-se da execução das despesas da área de saúde da PMDF.
3 - Serviços em saúde realizados pelas empresas credenciadas em complementação aos atendimentos do Centro Médico da 
Corporação.
4 - A soma do Resultado Patrimonial do Período com o total das variações patrimoniais diminutivas corresponde ao Total das 
Variações Patrimoniais Aumentativas

Fonte: SIAFI/STN

RECEITAS 

ORÇAMENTÁRIAS

PREVISÃO 

INICIAL

PREVISÃO 

ATUALIZADA
RECEITAS REALIZADAS SALDO

Receitas Correntes

DEFICIT - -  286.766.154,02 286.766.154,02

Total - - 286.766.154,02 286.766.154,02
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Demonstrativo de Execução de Restos a Pagar 

Balanço Financeiro Demonstrações dos Fluxos de caixa 

Reinscritos Inscritos Cancelados Pagos Saldo

Restos a Pagar Não 

Processados
134.018,76 48.638.964,13 v95.627,40 47.763.124,68 914.230,81

Restos a Pagar 

Processados
91.173,15 3.135,98 - - 94.309,13

Total 225.191,91 48.642.100,11 95.627,40 47.763.124,68 1.008.539,94

Fonte: SIAFI/STN

Fonte: SIAFI/STN

1 -  Trata-se das entradas dos valores recebidos orçamentários somados ao valor que restou do orçamento.

NE 2018 2017

Ingressos

Receitas Orçamentárias - -

Transferências Financeiras Recebidas 285.935.719,16 233.852.619,08

Recebimentos Extra orçamentários 104.785.250,53 48.803.972,08

    Inscrição em Restos a Pagar Processados - 3.135,98

    Inscrição em Restos a Pagar Não Processados 104.746.520,45 48.638.964,13

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 38.730,08 159.643,38

    Outros Recebimentos - 2.228,59

Saldo Exercício Anterior   49.692.365,52 8.373.190,77

    Caixa e Equivalentes de Caixa   49.692.365,52 8.373.190,77

Total dos Ingressos 440.413.335,21 291.029.781,93

Dispêndios

Despesas Orçamentárias 286.766.154,02 234.257.225,90

Ordinárias 277.295.154,02 222.286.904,90

Vinculadas 9.471.000,00 11.970.321,00

Transferências Financeiras Concedidas - 2.228,59

Despesas Extra orçamentários 47.801.854,76 7.077.961,92

 Pagamentos de Restos a Pagar Processados - 157.588,85

 Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados 47.763.124,68 6.760.729,69

 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 38.730,08 159.643,38

 Saldo Exercício Seguinte 105.845.326,43 49.692.365,52

 Caixa e Equivalentes de Caixa 105.845.326,43 49.692.365,52

Total dos Dispêndios 1 440.413.335,21 291.029.781,93

 NE 2018 2017

Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais - -

Ingressos 285.974.449,24 234.014.491,05

Outros Ingressos Operacionais 285.974.449,24 234.014.491,05

Ingressos Extras- orçamentários 38.730,08 159.643,38

Transferências Financeiras Recebidas 285.935.719,16 233.852.619,08

Arrecadação de Outra Unidade - 2.228,59

Desembolsos -228.929.142,97 -192.642.670,27

Pessoal e demais Despesas Correntes -228.890.412,89 -192.480.798,30

Outros Desembolsos Operacionais -38.730,08 -161.871,97

Dispêndios Extra orçamentários -38.730,08 -159.643,38

Transferências Financeiras Concedidas - - 2.228,59

Fluxos de Caixa Líquido das Atividades 

Operacionais

57.045.306,27 41.371.820,78

Fluxos de Caixa das Atividades Investimentos

Desembolsos -892.345,36 -52.646,03

Aquisição de Ativo Não Circulante -892.345,36 -52.646,03

Fluxos de Caixa Líquido das Atividades de 

Investimentos

-892.345,36 -52.646,03

Geração Líquida de Caixa e Equivalentes de 

Caixa
56.152.960,91 41.319.174,75

Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial 49.692.365,52 8.373.190,77

Caixa e Equivalentes de Caixa Final 105.845.326,43 49.692.365,52

Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (I) 229.157.840,35 192.612.323,92
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N.º PROCESSOS
VALORES PAGOS EM 

2018

INSCRITOS EM RES-

TOS A PAGAR TOTAL

1 Homecare  R$                   5.724.260,96  R$                  2.400.898,34  R$                8.125.159,30 

2 Psicoterapia  R$                      464.380,75  R$                     335.619,25  R$                    800.000,00 

3 Consultas em psiquiatria  R$                      118.628,67  R$                       85.662,21  R$                    204.290,88 

4 Urgência, Emergência, 

UTI e Remoções
 R$               100.058.624,84  R$                63.470.205,26 

 R$           163.528.830,10 

5 Oncologia, Hemodiálise 

e Radioterapia
 R$                 22.995.164,14  R$                  9.026.113,35 

 R$              32.021.277,49 

6 Imaginologia e 

Laboratório
 R$                 20.974.995,83  R$                  7.885.004,17 

 R$              28.860.000,00 

7 Proc Clínicos e Cirurgi-

cos Eletivos
 R$                 19.499.356,94  R$                14.094.681,00 

 R$              33.594.037,94 

8 Internação em saúde 

mental
 R$                   3.418.966,73  R$                  1.588.784,55 

 R$                5.007.751,28 

9 DEMAIS PROCESSOS  R$                   8.765.254,71 R$                  6.958.358,30  R$              15.723.613,01 

TOTAIS R$               182.019.633,57 R$              105.845.326,43 R$            287.864.960,00

INFOGRÁFICO FINANCEIRO

VALORES ACUMULADOS DE EMPENHOS E VALORES ACUMULADOS DE 
PAGAMENTO MÊS A MÊS – 2018

GRÁFICO DE VALORES EXECUTADOS (PAGOS) POR CREDENCIAMENTO - 2018

Fonte: SIAFI/STN

Fonte: SIAFI/STN

Fonte: SIAFI/STN

1. Os valores inscritos em restos a pagar ingressam em 2019 para quitar as faturas específi cas dos atendimentos fi nais de 2018.

Mês/2018 Empenhadas Pagas

janeiro R$ 90.865.748,45 R$ 0,00

Fevereiro R$ 90.865.758,45 R$ 91.051,43

Março R$ 90.888.588,77 R$ 600.872,54

abril R$ 91.014.500,77 R$ 931.984,37

maio R$ 91.016.609,77 R$ 15.907.830,71

junho R$ 152.608.140,52 R$ 27.910.896,74

julho R$ 152.771.847,87 R$ 67.040.273,97

agosto R$ 207.585.214,92 R$ 95.083.878,84

setembro R$ 207.594.923,17 R$ 113.906.764,48

outubro R$ 207.758.005,77 R$ 133.151.411,41

novembro R$ 236.935.417,59 R$ 152.990.287,66

dezembro R$ 284.885.292,00 R$ 181.752.206,11

GRÁFICO DE VALORES EM RESTOS A PAGAR POR CREDENCIAMENTO – 2018
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Variações Patrimoniais Aumentativas NE 2018 2017

Transferências e Delegações Recebidas 12 122.424.830,68 123.455.998,59

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas  30.058,50 -

Total das Variações Patrimoniais Aumentativas  122.454.889,18 123.455.998,59

Variações Patrimoniais Diminutivas NE 2018 2017

Uso de Bens e Serviços de Capital Fixo 12 90.268.980,74 75.958.966,62

Uso de Material de Consumo - 13.927.290,48 13.274.451,06

Serviços 76.341.690,26 62.684.515,56

Transferências e Delegações Concedidas 8.845.047,21 -

Transferências Intragovernamentais 30.058,50 -

Outras  Transferências e Delegações Concedidas 8.814.988,71

Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação 

de Passivos
39.801.711,46 16.921.606,72

Desincorporação de Ativos 39.801.711,46 16.921.606,72

Tributárias 2.050,71 40.664,85

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas  195.729,04 3.876,32

Total das Variações Patrimoniais Diminutivas  139.113.519,16 92.925.114,51

Resultado Patrimonial do Período 12 -16.658.629,98 30.530.884,08

7.3 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA E FINANÇAS - UG 170393

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

BALANÇO PATRIMONIAL

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

NE 2018 2017 PASSIVO E PL NE 2018 2017

Ativo 

Circulante
28.062.121,55 54.135.811,15

Passivo 

Circulante
44.651,35 44.651,34

Caixa e 

Equivalentes 

de Caixa

06 24.869.549,43 51.425.763,07

Fornecedores 

e Contas a 

Pagar a Curto 

Prazo

08 44.651,35 44.651,34

ATIVO PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO 2018 2017 ESPECIFICAÇÃO 2018   2017   

ATIVO FINANCEIRO 24.869.549,43 51.425.763,07 PASSIVO FINANCEIRO 23.868.720,11 50.282.516,23

ATIVO 

PERMANENTE
33.137.053,52 23.239.469,85

PASSIVO 

PERMANENTE
7.164,75 7.164,75

SALDO PATRIMONIAL 34.130.718,09

Estoques 07 3.192.572,12 2.710.048,08

Ativo Não 

Circulante
09 29.944.481,40 20.529.421,77

Total do 

Passivo
44.651,35 44.651,34

Imobilizado 08 29.201.143,28 11.306.125,66
Patrimônio 

Líquido
57.961.951,60 74.620.581,58

Bens Móveis 11.003.173,32 11.000.792,60

Bens Imóveis 18.197.969,96 305.333,06
Resultados 

Acumulados
57.961.951,60 74.620.581,58

Intangível 743.338,12 9.223.296,11
Resultado do 

Exercício
10 -16.658.629,98 30.530.884,08

Softwares - 8.479.957,99

Resultado 

de Exercícios 

Anteriores

74.620.581,58 44.089.697,50

Marcas, 

Direitos e 

Patentes 

Industriais

743.338,12 743.338,12 - -

Total do Ativo 58.006.602,95 74.665.232,92
Total do 

Passivo + PL
58.006.602,95 74.665.232,92

QUADRO DE COMPENSAÇÕES

ATIVO PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO

2018 2017ESPECIFICAÇÃO / Saldo 

dos Atos Potenciais Ativos

ESPECIFICAÇÃO / Saldo 

dos Atos Potenciais Ativos

SALDO DOS ATOS POTEN-

CIAIS ATIVOS

SALDO DOS ATOS POTEN-

CIAIS PASSIVOS
37.866.566,29 11.128.250,09

Execução dos Atos Poten-

ciais Ativos

Execução dos Atos Poten-

ciais Passivos
37.866.566,29 11.128.250,09

Garantias e Contragarantias 

Recebidas a Executar

Garantias e Contragarantias 

Concedidas a Executar
- -
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DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO 
APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS SUPERAVIT/DEFICT 

FINANCEIRO

NE

Recursos Ordinários 11 1.000.829,32

Recursos Vinculados ---

Previdência Social (RPPS)

TOTAL 1.000.829,32

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Receitas

Despesas

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

RECEITAS 

ORÇAMENTÁRIAS
NE

PREVISÃO 

INICIAL

PREVISÃO 

ATUALIZADA

RECEITAS 

REALIZADAS
SALDO

Receitas Correntes - - - -

DEFICIT - - 123.568.077,52 123.568.077,52

TOTAL 01 - - 123.568.077,52 123.568.077,52

Despesas 

Orçamentárias
NE

Dotação 

Inicial

Despesas 

Empenhadas

Despesas 

Liquidadas

Despesas 

Pagas
Saldo 

Despesas 

Correntes
- 84.603.697,52 70.322.212,05 70.322.212,04 -84.603.697,52

NE Reinscritos Inscritos Cancelados Pagos Saldo

Restos a Pagar 

Não Processados
03 621.886,55 49.623.143,09 1.000.829,32 49.185.582,88 58.617,44

Restos a Pagar 

Processados
37.486,59 - - - 37.486,59

Total 659.373,14 49.623.143,09 1.000.829,32 49.185.582,88 96.104,03

Direitos Conveniados e 

Outros Instrumentos Con-

gêneres a Rec.

Obrigações Conveniadas e 

Outros Instrum Congêneres 

a Liberar

- -

Direitos Contratuais a 

Executar

Obrigações Contratuais a 

Executar
37.866.566,29 11.128.250,09

Outros Atos Potenciais 

Ativos a Executar

Outros Atos Potenciais Passi-

vos a Executar
- -

TOTAL 37.866.566,29 11.128.250,09

Outras Despe-

sas Correntes
 - 84.603.697,52 70.322.212,05 70.322.212,04 -84.603.697,52

Despesas de 

Capítal
38.964.380,00 29.473.249,40 29.473.249,40 -38.964.380,00

Investimentos  38.964.380,00 29.473.249,40 29.473.249,40 -38.964.380,00

Subtotal das 

Despesas
 -   123.568.077,52 99.795.461,45 9.795.461,44 -123.568.077,52

Total Despesas 

Orçamentárias 

(II)

02 - 123.568.077,52 99.795.461,45 9.795.461,44 -123.568.077,52

Resultado 

Orçamentário 

III = (I-II)

04 SUPERÁVIT - - - - 

Total (IV) - - - - - 

BALANÇO FINANCEIRO

NE 2018 2017

Ingressos

Receitas Orçamentárias - -

Transferências Financeiras Recebidas 122.424.830,68 123.455.998,59

Recebimentos Extra orçamentários 23.832.816,02 49.681.112,40

Inscrição em Restos a Pagar Processados 0,01 -

Inscrição em Restos a Pagar Não 

Processados
23.772.616,07 49.623.143,09

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 30.141,44 -

Outros Recebimentos 30.058,50 -

Saldo Exercício Anterior 05 51.425.763,07 34.260.149,27



RELATÓRIO DE GESTÃO 2018 CAPÍTULO 7- DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 144

Demonstrações do Fluxo de Caixas

 NE 2018 2017

Fluxos de Caixa das Atividades 

Operacionais
- -

Ingressos 123.485.030,62 123.513.967,90

    Outros Ingressos Operacionais 122.485.030,62 123.513.967,90

    Ingressos Extra orçamentários 30.141,44 -

Desembolsos -91.009.484,46 -78.808.135,50

    Pessoal e demais Despesas Correntes -90.947.233,81 -78.739.559,84

    Transferências Concedidas -2050,71 -10.606,35

    Outros Desembolsos Operacionais -60.199,94 -57.969,31

    Dispêndios Extra orçamentários -30.141,44 -57.969,31

Transferências Financeiras Concedidas -30.058,50 -

Fluxos de Caixa Líquido das Atividades 

Operacionais
31.475.546,16 44.705.832,40

Fluxos de Caixa das Atividades 

Investimentos
NE 2018 2017

Caixa e Equivalentes de Caixa 51.425.763,07 34.260.149,27

Total dos Ingressos 197.683.409,77 207.397.260,26

Dispêndios NE 2018 2017

Despesas Orçamentárias 123.568.077,52 124.146.421,00

Ordinárias 123.568.077,52 124.146.421,00

Transferências Financeiras Concedidas 30.058,50 -

Despesas Extra orçamentários 49.215.724,32 31.825.076,19

Pagamentos de Restos a Pagar Processados - 102.665,00

Pagamentos de Restos a Pagar Não 

Processados
49.185.582,88 31.664.441,88

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 30.141,44 57.969,31

Saldo Exercício Seguinte 05 24.869.549,43 51.425.763,07

Caixa e Equivalentes de Caixa 24.869.549,43 51.425.763,07

Total dos Dispêndios 197.683.409,77 207.397.260,26

Desembolsos -58.031.759,80 -27.540.218,60

Aquisição de Ativo Não Circulante -57.656.759,80 -19.100.229,89

    Outros Desembolsos de Investimentos -375.000,00 -8.439.988,71

Fluxos de Caixa Líquido das Atividades de 

Investimentos
-58.031.759,80 -27.540.218,60

Geração Líquida de Caixa e Equivalentes 

de Caixa
05 -26.556.213,64 17.165.613,80

Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial 51.425.763,07 34.260.149,27

Caixa e Equivalentes de Caixa Final 24.869.549,43 51.425.763,07

Caixa e Equivalentes de Caixa 24.869.549,43 51.425.763,07

NOTAS EXPLICATIVAS:

O Fundo Constitucional do Distrito Federal-FCDF, instituído pela Lei nº 10.633, de 27 de dezem-

bro de 200, tem natureza contábil e possui características diferenciadas quanto ao tratamento 

das informações contábeis:

A UG 170393-DLF/PMDF-FCDF aplica os seguintes normativos legais para registro e evidencia-

ção do patrimônio:

• Constituição da República Federativa do Brasil;

• Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 que trata do direito fi nanceiro aplicado aos entes 

públicos, além de suas alterações;

• Lei complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, LRF;

• Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Pública-MCASP 7ª edição;

• Demais portarias e regulamentos que norteiam a contabilidade aplicada ao setor público; 

• Algumas práticas como a depreciação, amortização e reavaliação, redução ao valor 

recuperável não foram adotadas pela UG 170393-DLF/PMDF-FCDF, porque esses bens são 

transferidos para o Distrito Federal, como doações, obedecendo as Macrofunções 02.03.43 

e 02.03.44-SIAFI;

• O reconhecimento de passivos, principalmente com as despesas de exercícios anteriores, 

já se observa que a UG 170393-DLF/PMDF-FDF deverá fazê-lo para melhor retratar o passivo 

circulante, quando o houver; 

• Não houve registros de ativos ou passivos contingentes na UG 170393-DLF/PMDF-FCDF.
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De acordo com a 7ª edição do MCASP, as Notas Explicativas são informações integrantes, adicio-

nais e relevantes às demonstrações contábeis, cuja finalidade é facilitar a compreensão pelos 

diversos usuários, pois podem ser que as informações que estão no corpo das demonstrações 

contábeis sejam insuficientes.

NE 01: O Balanço Orçamentário evidenciou que a UG 170393-DLF/PMDF-FCDF recebeu de 

transferências o montante de R$ 123.568.077,52 no exercício de 2018, os quais desse valor, fo-

ram gastos 31,53% em despesas de capital-investimentos, ao passo que 68,47% foram em des-

pesas correntes-outras despesas correntes, com a finalidade da prestações dos serviços à área 

de segurança pública;

NE 02: Do montante da despesa realizada, foram inscritos R$ 23.772.616,07 em Restos a Pagar 

não Processados-RPNP no final do exercício de 2018, decorrentes de contratos do DLF/PMDF 

que representam 19,23% das despesas de investimentos e outras despesas correntes; Estes são 

controlados separadamente;

NE 03: Verifica-se no Balanço Orçamentário de 2018, Anexo I, a inscrição de R$ 49.623.143,09 

do exercício de 2017em Restos a Pagar não Processados-RPNP e seu pagamento de R$ 

49.185.582,88, ou seja, 99,11%;

NE 04: Em razão das particularidades referentes do FCDF, não se registrou superávit tão pouco 

déficit no Balanço Orçamentário da UG 170393-DLF/PMDF-FCDF, pois o fundo não é um agente 

arrecadador de receitas. Com as transferências (receitas) executam as despesas orçamentárias 

para a prestação de serviços públicos e realização de investimentos;

NE 05: Tanto no Balanço Financeiro quanto na Demonstração do Fluxo de Caixa registra uma 

Geração Líquida de Caixa de positiva de R$ 17.165.163,80 em 2017, enquanto no exercício de 

2018, houve uma geração negativa de R$ 26.556.213,14, visto à característica do FCDF;

NE 06: A conta Caixa e Equivalente de Caixa consignada no Balanço Patrimonial registrou um 

decréscimo de R$ 26.556.213,14 quando comparado os dois exercícios.

NE 07: O valor de R$ 3.192.572,12 registrado na conta contábil de Estoques, no final de 2018, 

representa aquisições pela UG 170393-DLF/PMDF-FCDF de material de consumo para utilização 

na atividade-fim da Corporação, quanto para uso interno. Embora em 31 de dezembro 2018 

conste aquele saldo, e em face à Macrofunção 02.03.43 – SIAFI, os saldos da conta são baixados 

e transferidos do SIAFI como doação ao, por meio de registro próprio, ao Governo do Distrito 

Federal. Seus registros são realizados pelo custo histórico de aquisição e avaliados pela média 

ponderada das compras.

NE 08: O Imobilizado representado por móveis, imóveis e intangível adquiridos com recursos 

da UG 170393-DLF/PMDF-FCDF presente no Balanço Patrimonial, no fim do exercício de 2018, 

é dispensado igual tratamento a Estoques. A Macrofunção 02.03.44 – SIAFI estabelece o proce-

dimento para a baixa por transferências, a título de doações, ao DF que realiza seus e registros 

e os controla em sistemas contábeis próprios. Os métodos de depreciação e amortização, sua 

reavaliação e redução ao valor recuperável estão em fase de implantação no Governo do Distri-

to Federal, conforme preceitua a Portaria STN nº 548, de 24/09/2015;

NE 09: O saldo contábil de R$ 46.651,35 figura na conta Obrigações a Curto Prazo desde 2016 

e 2017, o qual foi inscrito em Restos a Pagar Processados, restando pendente de pagamento na 

UG 170393-DLF/PMDF-FCDF, o qual está sendo acompanhado, visto sua prescrição legal.

NE: 10: O resultado negativo de R$ 16.858.629,98 assinalado em 2018 no Balanço Patrimonial 

é fruto das desincorporações ativas realizadas em razão das incorporações, por doações, ao 

Distrito Federal

NE: 11: Constata-se um superávit financeiro de R$ 1.000.829,32 em 2018. UG 170393-DLF/PM-

DF-FCDF não abre créditos adicionais, visto à particularidade do FCDF;

NE 12: A Demonstração das Variações Patrimoniais registrou, em 2017, um resultado patrimo-

nial positivo de R$ 30.530.884,08 na UG 170393-DLF/PMDF-FCDF, decorrente da ausência de 

desincorporações dos ativos no final de 2017. Já em 2018, foi apurado um resultado patrimonial 

negativo no valor de R$ 16.858.629,98. O resultado negativo ocorreu porque as desincorpora-

ções dos ativos foram registradas no exercício de 201 nos valores de R$ 39.801.711,46; e R$ R$ 

8.814.988,71. É peculiar do FCDF, que as desincorporações dos ativos integrem ao patrimônio 

do Distrito Federal.
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