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Caros e nobres companheiros da 15ª RPM 
 
 

Ao assumirmos a honrosa tarefa de compartilhar com vocês os rumos da 15ª RPM, 

compartilhamos neste instante com cada integrante desta operosa e tradicional 

região da Polícia Militar o nosso foco de trabalho, bem como a importância de 

assimilarmos algumas premissas que servirão de base para a consecução da nossa 

missão institucional, qual seja: “PROMOVER SEGURANÇA PÚBLICA POR 

INTERMÉDIO DA POLÍCIA OSTENSIVA, COM RESPEITO AOS DIREITOS 

HUMANOS E PARTICIPAÇÃO SOCIAL EM MINAS GERAIS”. 

 

O envolvimento, a participação e a atuação irrestrita de todos, ancorada em nossos 

valores institucionais (REPRESENTATIVIDADE, RESPEITO, LEALDADE, 

DISCIPLINA, ÉTICA, JUSTIÇA E HIERARQUIA), consistem em pilares fundamentais 

que dão significado e sustentabilidade ao nosso trabalho.  

   

Diante desse breve preâmbulo, concitamos a todos os nossos Policiais Militares a 

exercerem em sua plenitude as suas atividades, sobretudo, balizados nos valores e 

nos princípios aqui destacados, incorporando uma postura profissional digna de 

representar bem a nossa Polícia Militar perante o nosso público que é a nossa 

principal razão de ser e beneficiário de nossos serviços.  

 

 

Teófilo Otoni, fevereiro de 2017. 

 

 

 

Marcelo Fernandes, Coronel PM 

Comandante da 15ª RPM 
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Instrução nº 001/2017 – 15ª RPM  

 

(Estabelece premissas para Ação de Comando no âmbito da Unidade) 

 

  A vida está cheia de desafios que, se aproveitados 

de forma criativa, transformam-se em oportunidades.  

Maxwell Maltz 

 

1 PREMISSAS DE POSTURA INDIVIDUAL 

 

1.1 Postura profissional ética 

 

Não há como dissociar o serviço que a Polícia Militar produz da figura do Policial 

Militar. Há quem diga que o nosso PM consiste no próprio serviço disponibilizado à 

comunidade. Nesse prisma, a conduta pessoal e profissional do Policial Militar, por 

meio da apresentação pessoal, da educação, do linguajar adequado, da cortesia e 

de outros adjetivos, constitui em características essenciais ao exercício das 

atividades inerentes a um profissional da segurança pública. A observância de 

padrões éticos de comportamento como a honestidade, a probidade e a disciplina 

corroboram em fator importantíssimo para a manutenção de uma boa credibilidade 

pública da Corporação.   

 

Ética policial-militar é o conjunto de valores morais e de princípios ideais que regem 

a conduta do militar. A honra, o sentimento do dever, o pundonor militar e o decoro 

da classe impõem, a cada um dos integrantes da Polícia Militar, conduta moral e 

profissional irrepreensíveis, com a observância dos preceitos e ética policial-militar.  

 

O respeito e a confiança que o cidadão deposita na Corporação são fatores que 

influenciam os resultados desejados.  Cada policial militar deve exercer sua 

profissão estando bem ciente de que o prestígio e o valor da PMMG estão 

intimamente vinculados à sua preparação moral e profissional. 
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Para os Comandantes de UEOp e Frações PM da 15ª RPM, estas características 

devem ser ainda mais marcantes, pois eles são o referencial para seus 

comandados.  

 

1.2 Intolerância para com os desvios de conduta 

 

As características dos serviços produzidos pelo policiamento ostensivo exigem do 

nosso profissional uma conduta irrepreensível. A isenção, a honestidade e a conduta 

ilibada devem ser a regra nas intervenções durante as nossas atividades de 

policiamento ostensivo, sejam elas de cunho geral ou especializadas. Destarte, não 

há espaço para condutas ilícitas e desalinhadas em nosso meio, devendo ser 

tratadas com o máximo rigor. 

 

1.3 Ênfase no profissionalismo 

 

O profissionalismo se traduz na aplicação da tática e da técnica calcada em 

conhecimentos técnicos e científicos e com a metodologia adequada para ser 

executado. 

 

A capacidade técnica do Policial Militar consiste em fator relevante e preponderante 

para o sucesso da produção dos serviços. Portanto, somente o treinamento, o 

adestramento e a qualificação, aliados à postura profissional do Policial Militar serão 

capazes de conduzir a unidade à consecução dos seus objetivos. 

 

1.4 Imparcialidade e isenção na atuação operacional 

 

O caráter impessoal e imparcial da ação policial militar revela a natureza 

eminentemente profissional da atuação em qualquer ocorrência e requer que seja 

revestida de urbanidade, energia serena e, sobretudo, isenção.  

 

1.5 Respeito aos direitos humanos 

 

O respeito à dignidade humana está implícito no valor “Justiça” definido pelo atual 

Plano Estratégico: “a justiça regula nossa convivência, possibilita o bem comum, 
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defende a dignidade humana e respeita os direitos humanos. A justiça trata de 

nossos direitos e nossos deveres e diz respeito ao outro, à comunidade e à 

sociedade”. 

 

O senso de legalidade deverá nortear todas as nossas ações. Qualquer 

procedimento deverá ser balizado no absoluto respeito aos direitos humanos. Não 

existe circunstância alguma que possa desqualificar o preso ou qualquer outra 

pessoa de sua condição de ser humanos. Todas as normas legais deverão ser 

respeitadas. Os direitos humanos do policial militar, bem como de sua família 

também deverão ser respeitados.  

 

2 PREMISSAS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 

 

2.1 Produção de serviços com alto padrão de qualidade 

 

Deve ser enfatizado o uso de métodos e procedimentos que agreguem valor à 

qualidade dos serviços produzidos pela Polícia Militar. Além disso, produzir serviços 

com qualidade ainda pressupõe: 

 

 a) VIATURAS limpas e conservadas. 

 

 b) ARMAMENTO E EQUIPAMENTO adequados e utilizados corretamente. 

 

 c) AQUARTELAMENTOS dignos, bem localizados, organizados, limpos e 

com identidade visual. 

 

 d) PROFISSIONAIS qualificados e bem treinados. 

 

2.2 Gestão baseada nos princípios da administração 

 

Gerir a atividade de policiamento significa trabalhar sob a égide das funções do 

administrador, exercendo com qualidade cada uma dessas funções. Quais sejam: o 

planejamento, a organização, a direção e o controle. 
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A nossa atual atividade não comporta mais ações sem fundamentação em bases 

sólidas e científicas, que venham a proporcionar maximização de resultados com 

redução de recursos. 

 

Portanto, uma boa gestão pressupõe a observância aos princípios da administração, 

quais sejam: 

  

 a) PLANEJAR o que fazer para alcançar os objetivos. 

 

 b) ORGANIZAR os recursos. 

 

 c) DIRIGIR as pessoas. 

 

 d) CONTROLAR os resultados. 

 

Assim, estabelecemos a seguinte base de gestão para ampla utilização pelas 

Unidades da 15ª RPM: 

 

PLANEJAR ORGANIZAR DIRIGIR CONTROLAR 

- Detalhamento e planificação 

do que deve ser feito para se 

atingir as metas e os objetivos 

estipulados/almejados, 

sobretudo por meio do 

estabelecimento de 

estratégias de atuação bem 

definidas. Pode ser resumido 

de maneira simplificada em: 

(OET: OBJETIVO – o que se 

quer alcançar; ESTRATÉGIA 

– caminhos a serem 

percorridos para o alcance 

dos objetivos definidos; 

TÁTICA: Plano de Ação - o 

que fazer, quem fazer, 

quando fazer, onde fazer e 

quanto custará). 

- Após diagnóstico bem 

realizado por áreas de 

atuação daquilo que se 

tem para realização da 

nossa atividade, 

verificar os recursos 

disponíveis para 

disponibilizá-los e 

adequá-los por 

prioridades a serem 

trabalhadas na busca 

contínua de melhoria 

dos nossos indicadores. 

- Consiste no trabalho 

sistemático de liderança 

junto às pessoas 

envolvidas no processo 

de produção de 

serviços. Fazer com 

que a pessoa acredite 

que ela é importante e 

fundamental para os 

nossos resultados, 

devendo este trabalho 

se tornar um processo 

contínuo. 

- Estabelecer 

mecanismos de 

coordenação e controle 

por meio de supervisões 

e relatórios para correção 

de possíveis desvios. É 

um processo contínuos 

de retroalimentação.  
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2.3 Produtividade por meio das pessoas 

 

A eficácia e a eficiência de qualquer atividade policial dependem fundamentalmente 

da ação individual do Policial Militar, sendo, portanto, o principal recurso de que se 

dispõe. Entretanto, respeitando a individualidade de cada profissional, seu 

rendimento deverá ser maximizado com uma boa gestão de talentos humanos 

calcada na liderança, na motivação e numa boa atividade de comunicação. 

 

2.4 Planejamentos norteados por diagnósticos 

 

Todos os processos de planejamento, especialmente aqueles de emprego 

operacional, deverão estar calcados em diagnósticos bem fundamentados e que 

possam nortear as melhores estratégias. A análise detalhada do histórico de índices, 

indicadores, bem como de fatos pretéritos relevantes, poderá subsidiar 

planejamentos futuros, tornando a sua execução mais assertiva.  

 

2.5 Policiamento orientado por estratégias 

 

Substituir o policiamento aleatório, reativo, empírico, pouco produtivo e sem 

prestação de contas pelo policiamento orientado por estratégias consiste num 

pressuposto básico para a eficácia das atividades de prevenção criminal. As equipes 

de policiamento lançadas num determinado espaço geográfico deverão ter missões 

e estratégias previamente estipuladas pelos respectivos comandantes de UEOp e 

Frações. As estratégias serão baseadas em demandas e levantamentos estatísticos. 

Ao término de qualquer policiamento deve ser apresentada uma prestação de 

contas, através de registros e relatórios. 

   

2.6 Emprego lógico e científico dos recursos operacionais 

 

O simples lançamento de recursos humanos e logísticos não garante a geração de 

resultados. A disposição de meios para o policiamento deve ser o resultado do 

julgamento criterioso das necessidades, escalonadas em prioridade de atendimento, 

de dosagem do efetivo e do material, compreendendo o uso racional do que estiver 
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disponível, bem como de um planejamento bem claro e definido, consolidado em 

esquemas exequiveis. 

 

Cada Comandante deve manter banco de dados e cartas de situação que lhes 

permitam lançar o policiamento atendendo ao princípio do emprego lógico 

(OBJETIVIDADE, OPORTUNIDADE E RACIONALIDADE NA UTILIZAÇÃO DE 

RECURSOS).  

 

2.7 Gestão operacional focalizada no resultado 

 

A gestão orientada por resultados pressupõe a definição de objetivos, estratégias e 

metas. Entende-se por objetivos os alvos que se desejam alcançar e, por metas, a 

mensuração desses alvos. Já as estratégias significam os caminhos escolhidos para 

o alcance dos objetivos. Objetivos factíveis e bem definidos, acompanhados de 

metas realistas, facilitam a construção de boas estratégias.  

 

Todo o esforço administrativo e operacional deve ser focalizado para a otimização 

dos resultados operacionais. Tanto as estratégias quanto os resultados devem ser 

avaliados e aferidos por intermédio de indicadores. Vale ressaltar que os objetivos 

propostos somente serão alcançados se os resultados forem permanentemente 

monitorados.  

 

2.8 Integração operacional com os stakeholders 

 

Entende-se por stakeholders os públicos (organizações, autoridades, entidades etc) 

com os quais a Corporação mantém relações institucionais. Assim sendo, a 

integração através da boa relação institucional dos Comandantes de UEOp e 

Frações com os stakeholders dos respectivos locais de atuação deve ser fortalecida, 

objetivando legitimar as ações da Polícia Militar. 

 

A integração com a Prefeitura Municipal, Câmaras Municipais, a Polícia Civil, Polícia 

Rodoviária Federal, o Ministério Público e com o Poder Judiciário, deverá ocorrer 

principalmente evitando-se os atritos com autoridades e desagregações de esforços, 

sendo necessários constantes diálogos e interação funcional com estas autoridades.  
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Da mesma forma, a relação harmoniosa deve existir entre a corporação e as 

organizações não governamentais, clubes de serviços, entidades de classe e outras 

forças vivas da sociedade local. Entretanto, relacionamento harmonioso não é 

sinônimo de subserviência. O tratamento respeitoso deve ser bilateral. 

 

2.9 Ênfase nas atividades de coordenação e controle 

 

A coordenação é o ato ou efeito de harmonizar as atividades da corporação, 

conjugando esforços para a consecução dos seus objetivos.  Já o controle consiste 

no acompanhamento das atividades por todos aqueles que exercem comando, de 

forma a assegurar o recebimento, a compreensão e o cumprimento das decisões do 

escalão superior. O sucesso de qualquer comando perpassa pela capacidade de 

coordenar e de controlar. 

 

A presença frequente dos Comandantes de UEOp e de Frações PM nas atividades 

desempenhadas pelas frações subordinadas é fator desestimulador de desvios de 

conduta comportamental e profissional. As ações supervisoras destinam a melhorar 

a qualidade da produção dos serviços, correção de falhas, desenvolvimento de 

orientações, elevação do moral da tropa e proximidade do Comandante. 

 

 

 

 

2.10 Melhoria do ambiente de trabalho 

 

A melhoria do ambiente de trabalho por meio de aquartelamentos dignos deve ser 

uma preocupação constante por parte dos Comandantes de UEOp, Companhia, 

Pelotão e Destacamento. Quartéis limpos, organizados, estrategicamente 

localizados, e dotados de identidade visual, proporcionam um bom ambiente de 

trabalho para o público interno e geram credibilidade e sensação de segurança para 

o público externo. Mesma atenção deve ser dispensada ao armamento, 

equipamento e viaturas.  
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3 PREMISSAS DE POSTURA OPERACIONAL 

 

3.1 Conhecimento da missão 

 

O desempenho das atividades de polícia ostensiva impõe, como condição essencial 

para a eficiência operacional, o completo conhecimento da missão, que tem origem 

no prévio preparo técnico profissional, decorrente da qualificação geral e específica, 

e se completa com o interesse do Policial Militar. O conhecimento da missão 

também pressupõe emprego correto das táticas e técnicas policiais. 

 

3.2 Conhecimento da geografia de atuação 

 

Pressupõe um domínio do conhecimento do ambiente de atuação para o melhor 

emprego dos recursos disponíveis, assegurando a familiarização necessária ao 

melhor desempenho operacional. Além de características físicas, outras também 

devem ser de total conhecimento, como: locais de risco, locais vulneráveis para a 

prática de crimes, pontos sensíveis, vias de acesso, vias de fuga, locais de grande 

circulação de pessoas e de numerário, realização de eventos especiais, infratores 

contumazes, zonas quentes de criminalidade etc. 

 

 

 

 

3.3 Cronograma de radiopatrulhamento x disciplina tática 

O policiamento motorizado deve ser organizado e empregado em locais 

estratégicos, cumprindo o contido no cronograma de radiopatrulhamento que deve 

ser confeccionado após criterioso planejamento.  

 

O cronograma de radiopatrulhamento consiste numa versão mais atualizada do 

antigo cartão programa, contendo o detalhamento de toda a missão operacional 

para cada turno de serviço, visando a focalizar e a direcionar as ações das equipes, 

evitando um policiamento disperso, aleatório, improdutivo e com pouca eficiência.  
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Jamais se devem lançar equipes sem definição de missão, horário e locais de 

trabalho. Um bom cronograma de radiopatrulhamento deve conter resposta para as 

seguintes perguntas: O QUE POLICIAR, ONDE POLICIAR, QUANDO POLICIAR, 

COMO POLICIAR E POR QUE POLICIAR.  

 

Cada GuRp (seja  ela PAC; TM; PA; PPVD, BCM, etc) de serviço deve possuir 

obrigatoriamente um cronograma de policiamento com detalhamento da missão. 

 

Por outro lado, deve haver absoluta obediência ao que foi previamente planejado no 

cronograma de policiamento, para que os objetivos propostos sejam alcançados. As 

equipes do POG atuarão dentro do estritamente programado, para que o emprego 

dos recursos seja o mais lógico possível, proporcionando eficiência e eficácia 

operacional. 

 

3.4 Visibilidade e ostensividade do policiamento 

 

Quando em deslocamento ou em permanência, as GuRp  deverão ocupar os locais 

de maior visibilidade e de maior fluxo de pessoas. No período noturno, é 

fundamental que as viaturas estejam com o giroflex ligado. Quanto maior for à 

visibilidade das viaturas e dos Policiais Militares, maior será a capacidade de 

prevenção.  

 

3.5 Ênfase nas abordagens policiais 

 

As abordagens policiais a pessoas em atitudes suspeitas constituem na principal 

técnica policial militar de prevenção criminal. Elas devem ser realizadas 

frequentemente nas circunstâncias em que haja suspeição ou quando o abordado 

for infrator contumaz. Para maior segurança do Policial Militar e para maior confiança 

das estatísticas, todas as abordagens devem ser registradas em BOS. O 

histórico do BOS deverá conter, além da qualificação do abordado e testemunhas se 

houver, a motivação da abordagem.  
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3.6 Rapidez no atendimento 

 

A redução do tempo de espera no atendimento a ocorrência, consiste num dos 

principais itens de qualidade na produção de serviços. A rapidez na resposta é fator 

primordial para a eficiência do atendimento, cujo objetivo maior é prestar um serviço 

com excelência ao público.  

 

O atendimento imediato, que impõe ao Policial Militar o dever inadiável de atender, 

com presteza, no momento da necessidade do cidadão que recorre à Polícia Militar, 

não pode ser adiado, nem repassado a outrem. O tempo de chegada ao local da 

solicitação deve ser o mais breve possível. Vale ressaltar que a agilidade no 

atendimento denota maior credibilidade da corporação junto à comunidade.  

 

 

MARCELO FERNANDES, CEL PM 

COMANDANTE DA 15ª RPM 
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ANEXO ÚNICO À INSTRUÇÃO 01/2017 -15ª RPM:  
 

Agenda Regional de Trabalho (ART) 
 

 

Indicadores e metas a serem trabalhados na 15ª RPM – Agenda Regional de 

Trabalho – ART) 

 

A fim de se cumprir os objetivos estratégicos da PMMG, implantados por intermédio 

do Plano Estratégico – 2016-2019, desdobrado em Planos Táticos e no Plano 

Operacional da 15ª RPM, adotar-se-á nesta RPM a seguinte agenda de trabalho que 

foi intitulada Agenda Regional de Trabalho (ART). 

 
 

1. Indicadores Setoriais Priorizados do Plano Operacional da 15ª RPM – 
Ano 2017. 

Indicador 
Meta 

(2017) 
UDI 

Gestora 
Instrumento de 

Operacionalização 

Indicador de Educação de Polícia Militar 92% APM Plano de Ação nº 01 

Taxa de Vitimização de Policial Militar 2,405 COM Plano de Ação nº 02 

Percentual de atividade da frota orgânica 75% DAL Plano de Ação nº 03 

Índice de Crimes Violentos (ICV) 309,95 

DAOp 

Plano de Ação nº 04 

Taxa de Homicídios Consumados (THC) 22,14 Plano de Ação nº 05 

Índice de Apreensão de Armas de Fogo 
(IAF) 

55,41 Plano de Ação nº 06 

Interação Comunitária 648 Plano de Ação nº 07 

Taxa de Atendimento às Vítimas de Crimes 
Violentos 

30% Plano de Ação nº 08 

Taxa de Reação Imediata aos Crimes 
Violentos (TRI) 

28,19% Plano de Ação nº 09 

Realização de Operação Lei Seca (ROLS) 96 Plano de Ação nº 10 

Repressão Qualificada da Violência (RQV) 2160 Plano de Ação nº 11 

Índice Estratégico de Marketing 
Organizacional 

10 DCO 

Plano de Ação nº 12 

Plano de Ação nº 13 

Plano de Ação nº 14 

Plano de Ação nº 15 
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Indicador 
Meta 

(2017) 
UDI 

Gestora 
Instrumento de 

Operacionalização 

Ranking dos CTPM no ENEM 
Subir 03 
posições 

DEEAS Plano de Ação nº 16 

Indicador de Convênios de Repasse 
Financeiro (IC-RF) 

83% DF Não há 

Cumprimento de demandas geradas via 
Disque-Denúncia Unificado 

70% DInt Plano de Ação nº 17 

Índice de prevenção aos crimes e infrações 
ambientais 

+2% 
DMAT 

Plano de Ação nº 18 

Taxa de acidentes com vítimas nas rodovias 
estaduais e federais delegadas 

36,2 Plano de Ação nº 19 

Taxa de policiais militares empregados na 
atividade-fim 

92% DRH Plano de Ação nº 20 

Taxa de absenteísmo por licença-saúde 3% DS Plano de Ação nº 21 

Cobertura de Rádio e telefonia 190 51,67 DTS Plano de Ação nº 22 

 

 
 

Indicadores Regionais da 15ª RPM – Ano 2017 
 
 

Indicador 
Meta 

(2017) 
UDI 

Gestora 
Instrumento de 

Operacionalização 

Furto  - 10% 15ª RPM Ações estratégicas 

Recuperação de veículos  + 5% 15ª RPM Ações estratégicas 

Furtos/ Roubos na zona rural - 5% 15ª RPM Ações estratégicas 

Projeto Social 01 PEL 15ª RPM Ações estratégicas 

Tráfico/uso de drogas + 5% 15ª RPM Ações estratégicas 

Apreensão de armas de fogo (15ª CIAIND MAT) 241 15ª RPM Ações estratégicas 

Revitalização das sedes dos Pel e GPM Dst. 50% 15ª RPM Ações estratégicas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18 

 

Ações Estratégicas 

1- Intensificação da presença ostensiva em locais estratégicos (corredores de segurança, 

vias de grande circulação de pessoas, feiras/eventos, ZQC, entre outros); 

2-Intervenções qualificadas focadas nos alvos contumazes (priorização de alvos); 

3- Intensificação do número de abordagens policiais; 

4-Adoção de estratégias de prevenção a incidência de roubos/furtos na zona rural (patrulha 

rural, rede de fazendeiros/proprietários rurais, reuniões comunitárias, integração com os 

sindicatos rurais); 

5-Integração com os demais órgãos de defesa social; 

6-Melhoria da qualidade das operações, pressupondo planejamento adequado e 

suplementação de esforços; 

7-Implantação do cronograma de radio patrulhamento/cartão programa com atualizações 

semanais; 

8-Estabelecimento de mecanismos de coordenação e controle da atuação policial; 

9-Ênfase na setorização do policiamento com descentralização de responsabilidades que 

visem o cumprimento de metas; 

10-Operação Visibilidade nas entradas/saídas dos municípios; 

11-Acompanhamento sistemático e fiscalização de entrada/saída de hospedes de 

pousadas, hotéis, pensões e estabelecimentos similares dos municípios; 

12-Fortalecimento da atividade de inteligência de segurança pública até o nível de Núcleo 

de Agência (NA); 

13-Monitoramento e controle das gangues 

14-Apresentação sistemática dos indicadores auferidos até o nível de GPM de forma a 

compartilhar responsabilidades; 

15-Mensurar a produtividade dos comandantes de companhia, pelotões, GPM(s) e equipes 

PM, privilegiando e priorizando o acompanhamento individualizado da produtividade; 

16-Normatizar e consolidar a rede de vizinhos e comerciantes protegidos em cidades até 

nível Cia PM; 

17-Intensificar operação desarmamento no meio rural nas ZQC de crime ambiental; 

18-Desenvolver atividades de prevenção ambiental; 

19-Potencializar as atividades de fiscalização de trânsito urbano e rodoviário; 

20-Implantar ações/operações de enfrentamento ao tráfico e uso de substâncias 

entorpecentes; 

21-Racionalizar o emprego de efetivo na administração;  
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22-Revitalizar as ações de supervisão, coordenação e controle operacional; 

23-Aumentar a eficiência das respostas do DDU; 

24-Revitalizar as sedes de Cia e Pel PM com pintura e identidade visual padrão (luminoso e 

totem); 

25-Estabelecer programa de redução do absenteísmo; 

26-Realizar reuniões de avaliação de desempenho; 

27-Otimizar a execução de convênios com repasse de recursos à PMMG; 

 
 
 
 

MARCELO FERNANDES, CEL PM 

COMANDANTE DA 15ª RPM 

 


