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NOTA DO COMANDANTE-GERAL 

 

No ano de nosso quadragésimo aniversário, a Polícia Militar tem 

primado, de forma cada vez mais ascendente, com bons serviços prestados à 

sociedade amapaense, por ações que proporcionem clima de convivência 

harmoniosa e pacífica, com ênfase do exercício pleno de cidadania. 

Dessa forma, direciona-se para ser um Ente de Estado cada vez mais 

representativo, voltando-se, com exclusividade, para atender aos anseios e aos 

interesses demandados pelo cidadão que vive nas terras “tucujus”, pretendendo 

assim que a vida em sociedade seja mais justa, mais ordeira, buscando a paz, a 

ordem e a tranquilidade social desejada por todos nós. 

Para tanto, valorosos Policiais-Militares que compõem a Briosa PMAP, 

desejo que sejamos cada vez mais incansáveis no cumprimento da nossa 

missão de servir e proteger à sociedade e ao cidadão. Que nosso ímpeto policial 

e militar nos faça capazes de compreender as diversidades, ultrapassar as 

adversidades e os obstáculos que cotidianamente batem à nossa porta; que com 

ética, moral, disciplina, honra e caráter sempre os subjugamos e vençamos. 

 

 

 

José Carlos Corrêa de Souza – Coronel QOPMC 
Comandante-Geral da PMAP 
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APRESENTAÇÃO 

 

IDENTIDADE INSTITUCIONAL 

As origens da Polícia Militar do Amapá (PMAP) remontam à antiga 

Guarda Territorial (GT), criada em 1944, com o propósito de subsidiar a 

construção civil e prover a segurança pública, conforme Decreto nº 08, de 17 de 

fevereiro de 1944. O necessário aprimoramento da GT resultou na criação do 

plano de Organização do Departamento de Segurança Pública e Guarda 

Territorial, delineando a GT como órgão de segurança pública do então Território 

Federal do Amapá. Dessa forma, sendo a responsável pelo serviço de 

policiamento. Passados 32 anos de existência, a GT transformou-se na Polícia 

Militar do Território Federal do Amapá, no dia 26 de novembro de 1975, 

responsabilizando-se por todo o território amapaense através do Comando de 

Policiamento da Capital e Interior (CPCI). 

Atualmente, a PMAP atende toda extensão territorial amapaense, 

possuindo seu organograma escalonado em órgãos de direção geral, execução 

e apoio. O Estado-Maior-Geral é composto pelas Chefias das Diretorias e a linha 

de frente se faz com quatorze Batalhões de Polícia Militar, estando entre eles 

cinco Unidades Especializadas: Batalhão Ambiental; Batalhão de Operações 

Especiais; Batalhão de Policiamento de Trânsito; Batalhão de Rádio 

Patrulhamento Motorizado; e Batalhão de Policiamento Rodoviário Estadual. Os 

142.828 km² do território amapaense são cobertos por 101 instalações da PMAP, 

na capital e no interior. 

 

GESTÃO ESTRATÉGICA 

Estratégia é “a arte de aplicar com eficácia os recursos de que se dispõe 

ou de explorar as condições favoráveis de que porventura se desfrute, visando 

ao alcance de determinados objetivos” (HOUAISS, ANO, p. XX). Nesse sentido, 

a gestão estratégica se concentra no conjunto dos recursos organizacionais da 

empresa, representado nos esforços das pessoas e na utilização da logística 

disponível para que se alcance o que se pretende de forma eficaz. Para tanto, 
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necessária se faz a elaboração de um plano que dê consistência nas decisões 

tomadas, visando a otimização dos resultados pretendidos, sem deixar de lado 

a devida atenção nas execuções e nos acompanhamentos decorrentes das 

decisões. Como consequência tem-se o planejamento estratégico que é um 

processo em nível gerencial, baseado na formulação de objetivos para a escolha 

de ações específicas, sempre considerando as condições internas e externas à 

Corporação, bem como as premissas básicas que esta deve respeitar para que 

todo o processo tenha sustentação. 

Ensina o Cel. PMPR Ref. Wilson Odirley Valla, que a ação planejada, 

em todos os setores e escalões, é necessidade inerente a qualquer comando, 

chefia ou direção, seja nas atividades operacionais ou administrativas, pois as 

diversas situações exigem decisões embasadas em estimativas das ações 

futuras e sobre a exatidão das hipóteses tidas como prováveis (VALLA, 2012). 

Considerando suas bases históricas e o espírito do cumprimento do 

dever, a PMAP busca cumprir, com técnica e eficiência, a missão constitucional 

de exercer o policiamento ostensivo e garantir a preservação da ordem pública 

e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, assim, para poder alcançar 

resultados mais consistentes, em 2007 o Comando da PMAP assumiu postura 

alinhada à teoria de planejamento estratégico e elaborou diretrizes baseadas em 

pesquisas com o público interno, atingindo diversos setores e transformando 

positivamente a imagem da Instituição. 

Nesse diapasão, por ocasião da gestão do atual Comandante-Geral, 

elaborou-se este Plano Estratégico da PMAP 2015/2019, baseado em pesquisas 

tendo como sujeitos policiais-militares e sociedade, com vistas ao melhor 

direcionamento dos esforços e à sempre crescente qualidade nos serviços 

prestados pela PMAP. Adotando esta postura a Instituição se direciona para 

ações consistentes em segurança pública na redução dos índices de violência e 

de criminalidade, com a consequente efetividade da sensação de segurança na 

sociedade amapaense. Foram traçadas metas com vistas às demandas da 

sociedade e dos anseios internos para a valorização e qualidade do trabalho, 

consolidando ações voltadas para o atual cenário da sociedade, tendo por base 

a filosofia de Polícia Comunitária e a promoção dos Direitos Humanos. 
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MISSÃO 

 

Servir e proteger a sociedade, com respeito e aplicação das leis, na 

defesa da paz social. 
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VISÃO DE FUTURO 

 

Ser uma Instituição reconhecida pela constante evolução do exercício 

de suas atribuições constitucionais, primando pela tranquilidade de todos que 

estão em solo amapaense, através de uma postura de crescente eficácia em 

atendimento, assistência, acolhimento e promoção dos Direitos Humanos. 
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VALORES 

 

 ÉTICA – Agir dentro dos princípios constitucionais da legalidade, 

moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência; 

 CIENTIFICISMO – Adotar ações dentro de uma abordagem científica; 

 COMPROMISSO – Zelar pela identidade institucional e pela eficácia das 

ações em benefício da sociedade; 

 RESPEITO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – Pautar todas as 

ações da Polícia Militar pelo respeito aos Direitos Humanos e o bem 

estar da comunidade. 
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METODOLOGIA 

 

A elaboração deste Plano Estratégico (PE), para os anos de 2015/2019, 

surgiu da análise de pesquisas de opinião aplicadas aos policiais-militares e aos 

cidadãos nas cidades de Macapá e Santana, bem como levantamentos dos 

planos estratégicos anteriores. Os trabalhos foram desenvolvidos pelo Gabinete 

do Comando-Geral da PMAP, por equipe técnica que apresentou a metodologia 

e o Mapa Estratégico que ilustra e esclarece a sequência de relações de causa 

e efeito das ações a serem tomadas. 

A base para a construção deste PE foi inspirada em orientações da 

Administração Estratégica e do Balanced Scorecard, adequando-as às 

características e especificidades da PMAP. O desenvolvimento das atividades 

se deu com pesquisas a usuários e profissionais com experiência nas atividades 

da Polícia Militar, tanto na atividade-meio quanto na atividade-fim. Quanto às 

pesquisas de opinião, foram verificadas lacunas no ambiente de trabalho e no 

serviço desempenhado pela PMAP, assim como foram manifestadas diversas 

ideias que podem elevar a qualidade do serviço prestado. A participação da 

sociedade civil nas pesquisas de opinião foi equivalente à participação dos 

próprios policiais-militares, possibilitando que as tomadas de decisões atendam 

aos anseios de todos os beneficiários da segurança pública. 

Para a decisão da escolha da metodologia houve preocupação no foco 

das ações, na flexibilidade, no alinhamento da estratégia com a organização e 

na visão de que o planejamento estratégico é um “organismo vivo” que se adapta 

e permite monitoramento contínuo. A comunicação de elementos propicia aos 

policiais-militares estarem adequadamente informados e sentirem-se parte do 

processo, compartilhando da responsabilidade de desenvolvimento deste PE, 

tornando de fácil percepção a união de todos para um caminho lógico e para o 

sucesso da missão. 

Outra ferramenta utilizada foi a Matriz Strenghts, Weaknesses, 

Opportunities and Threats (SWOT), como forma de oportunizar a participação 

dos públicos interno/externo e também para viabilizar diagnósticos que 
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precedem aos trabalhos de definição de estratégia. Trata-se de uma planilha 

com cenários que podem ser cruzados de modo a se definir objetivos 

estratégicos para a Instituição. Em tradução literal é a análise das forças, 

fraquezas, oportunidades e ameaças. 

A ferramenta foi aplicada em três grupos: policiais-militares dos batalhões 

de área de Macapá e Santana; profissionais da educação em escolas estaduais 

das áreas atendidas pelos respectivos batalhões; e lideranças comunitárias de 

Macapá. Como forma de melhor compreender as percepções de cada grupo, 

optou-se em elaborar três planilhas separadas, ressaltando-se que a dinâmica 

empregada foi a mesma para cada público: apontar “pontos positivos” (forças) e 

“pontos negativos” (fraquezas) da PMAP como cenário interno; e apontar “o que 

faltaria a PM fazer para melhorar seu serviço” (oportunidades) e “o que pode 

prejudicar a qualidade do trabalho da Polícia Militar” (ameaças) como cenário 

externo. 

CENÁRIOS INTERNO E EXTERNO, DE ACORDO COM POLICIAIS-MILITARES 

FORÇAS (pontos positivos da PMAP) FRAQUEZAS (pontos negativos da PMAP) 

01. COMPROMISSO COM A MISSÃO POLICIAL-
MILITAR 

01. LOGÍSTICA DEFICIENTE 

02. DISCIPLINA 02. PERÍODO DE FOLGA NÃO RESPEITADO 

03. PRESENÇA NAS COMUNIDADES 03. ESCALA EXTRA NÃO REMUNERADA 

04. CREDIBILIDADE 04. FALTA DE EFETIVO 

05. PROJETOS SOCIAIS 05. POLICLÍNICA COM ATENDIMENTO 
PRECÁRIO 

OPORTUNIDADES (o que falta para a PM 
melhorar seu serviço) 

AMEAÇAS (o que pode prejudicar a qualidade 
do trabalho da PM) 

01. INVESTIMENTO EM RECURSOS 
TECNOLÓGICOS 

01. CRESCIMENTO DESORDENADO DOS 
BAIRROS 

02. INSTITUIR UM SISTEMA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL AO POLICIAL-MILITAR 

02. INTERFERÊNCIAS POLÍTICAS 

03. AMPLIAR A INFRAESTRUTURA DE 
FORMAÇÃO E TREINAMENTO DA PMAP 

03. BAIXO ORÇAMENTO 

04. EQUIPAMENTOS DE BAIXA LETALIDADE 
PARA TODA A TROPA DA PMAP 

04. DEFASAGEM SALARIAL 

05. AMPLIAR OS MEIOS DE DIVULGAÇÃO DOS 
TRABALHOS DA PMAP 

05. FALTA DE CONTRATAÇÃO DE NOVOS 
POLICIAIS 

Figura 01: Cenários interno e externo segundo os policiais-militares. 
Fonte: Polícia Militar do Amapá. 
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CENÁRIOS INTERNO E EXTERNO, DE ACORDO COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 

FORÇAS (pontos positivos da PMAP) FRAQUEZAS (pontos negativos da PMAP) 

01. PRESENÇA NAS RUAS 01. POUCO EFETIVO NAS RUAS 

02. PRESENÇA NAS ESCOLAS 02. ABUSO DE PODER 

03. COMPROMISSO COM O DEVER POLICIAL 03. DEMORA NO ATENDIMENTO 190 

04. PROJETOS SOCIAIS 04. FALTA DE RELACIONAMENTO HUMANO 
05. PARCERIA COM A COMUNIDADE 05. FALTA DE VIATURAS 

OPORTUNIDADES (o que falta para a PM 
melhorar seu serviço) 

AMEAÇAS (o que pode prejudicar a qualidade 
do trabalho da PM) 

01. MAIOR PROXIMIDADE COM AS ESCOLAS 01. MÁ ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
02. ESTABELECER PARCERIAS COM AS 

COMUNIDADES 
02. DISTANCIAMENTO COM A COMUNIDADE 

03. CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL 03. CORRUPÇÃO 

04. AMPLIAÇÃO DOS PROJETOS SOCIAIS 04. LEIS QUE DIFICULTAM A AÇÃO POLICIAL 

05. MAIS POSTOS POLICIAIS NOS BAIRROS 05. FALTA DE DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS 
DA PM 

Figura 02: Cenários interno e externo segundo profissionais da Educação. 
Fonte: Polícia Militar do Amapá (2015). 

CENÁRIOS INTERNO E EXTERNO, DE ACORDO COM LIDERANÇAS COMUNITÁRIAS 

FORÇAS (pontos positivos da PMAP) FRAQUEZAS (pontos negativos da PMAP) 

01. PROJETOS SOCIAIS 01. ABORDAGENS POLICIAIS RIGOROSAS – 
ARMA EM PUNHO 

02. OPERAÇÕES “SATURAÇÃO” NAS 
COMUNIDADES 

02. FALTA DE EFETIVO 

03. PRESENÇA NAS COMUNIDADES 03. DIFICULDADE NAS OCORRÊNCIAS DE 
DESORDEM E POLUIÇÃO SONORA 

04. A PM PRESTA CONTAS COM A IMPRENSA 04. POUCO POLICIAMENTO NAS ÁREAS DE 
PERIFERIA 

05. DIÁLOGO COM AS PESSOAS 05. DEMORA NO ATENDIMENTO 190 
OPORTUNIDADES (o que falta para a PM 

melhorar seu serviço) 
AMEAÇAS (o que pode prejudicar a qualidade 

do trabalho da PM) 

01. INTENSIFICAR A PROXIMIDADE 01. BAIRROS COM DIFÍCIL ACESSO PARA O 
POLICIAMENTO 

02. VIATURAS COM CONTATO VIA CELULAR 02. MÁ ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

03. RONDA ESCOLAR EM HOÁRIO DE 
MOVIMENTO DE ESTUDANTES 

03. DISTANCIAMENTO COM A COMUNIDADE 

04. OPERAÇÕES “SATURAÇÃO” SEM AVISO 
PRÉVIO 

04. INTERFERÊNCIAS POLÍTICAS 

05. REUNIÕES DA PM COM DEMAIS ÓRGÃOS 
PÚBLICOS 

05. LEIS QUE DIFICULTAM A AÇÃO POLICIAL 

Figura 03: Cenários interno e externo segundo líderes comunitários. 
Fonte: Polícia Militar do Amapá (2015). 
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CENÁRIO ATUAL 

O EFETIVO DA PMAP NO ESTADO DO AMAPÁ 

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 

2014), a estimativa populacional residente no Estado do Amapá em 2014 é de 

750.912 pessoas. Conforme a tabela abaixo, 59,5% da população está na 

Capital e 40,5% nos municípios do Interior. 

  
Figura 04: Mapa das cidades e populações. 
Fonte: IBGE (2014). 

O efetivo existente da PMAP é de 3.586 policiais-militares, o equivalente 

a 45% do previsto em lei. Dos quatorze Batalhões que a PMAP dispõe: cinco são 

Batalhões Especializados e cobrem todo o Amapá, dentro de suas demandas e 

especificidades, com efetivo de 678 policiais-militares; outros cinco Batalhões 

fazem a cobertura da área territorial do interior do Estado, com efetivo de 792 

policiais-militares; enquanto três Batalhões de Área fazem a cobertura territorial 

da cidade de Macapá e dispõem de 696 policiais-militares. Na Capital, existe 

também o 8º Batalhão de Comando, Serviços e Guarda, destinando maior parte 

do seu efetivo às assessorias, diretorias e gabinetes, desenvolvendo atividades 

administrativas que embasam o bom andamento das atribuições operacionais 

da PMAP. Com isso, tem-se a seguinte distribuição: 
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EFETIVO QUANTIDADE PERCENTUAL 

CAPITAL 2116 59% 

INTERIOR 792 22% 
UNIDADES ESPECIALIZADAS 678 19% 

TOTAL 3586 100% 
Quadro 01: Distribuição do efetivo da PMAP. 
Fonte: Diretoria de Pessoal da PMAP (2015). 

Por fim, para reforçar o policiamento nas ruas, o efetivo de folga das 

Unidades Operacionais, Assessorias, Diretorias e Gabinetes é escalado pelo 

Comando-Geral, sendo que a disponibilidade desse efetivo varia conforme as 

demandas de suas atividades principais. Por consequência, o reforço no 

policiamento se dá principalmente nos fins de semana e feriados, período esse 

que exige maior esforço no policiamento, devido ao aumento das demandas em 

decorrência da movimentação nas cidades. 

 

ORÇAMENTO 

A PMAP, para gerir o policiamento em todo o Estado, conta com 

orçamento aprovado em Lei Orçamentária Anual, conforme histórico abaixo: 

Execuções Orçamentárias de 2011 a 2015 

Ano Dotação 
Autorizada  

Orçamento 
Executado  

% Saldo (não executado)  

2011 R$ 6.587.025,00 R$ 6.275.507,03 95,27 R$ 311.517,97 

2012 R$ 6.590.767,00 R$ 6.191.175,97 93,94 R$ 399.591,03 

2013 R$ 9.010.000,00 R$ 8.919.111,07 98,99 R$ 90.888,93 

2014 R$ 10.200.000,00 R$ 5.507.293,97 53,99 R$ 4.692.706,03 

2015 R$ 7.200.000,00 R$ 4.412.535,45* 61,29* R$ 2.287.464,55 

* A execução orçamentária de 2015 ainda está em aberto até o fim do ano.  
Quadro 02: Execução orçamentária. 
Fonte: Diretoria de Orçamento e Finanças – em 14/05/2015. 

Para dar conta das diversas demandas, como manutenção dos serviços 

administrativos, operacionalização da Polícia Militar e modernização dos 

equipamentos, a PMAP necessita de verbas de emendas parlamentares e 

convênios diversos. Mesmo com todo o trabalho desempenhado, a Instituição 

encara dificuldades em atender as necessidades da tropa, fechando os anos 

com saldo devedor para com seus fornecedores. 
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PESQUISA DE OPINIÃO 

 

Policiais-Militares 

No dia 17 de março de 2015, foi realizada uma pesquisa quantitativa 

após a formatura da PMAP com o Comandante-Geral, no Teatro das Bacabeiras, 

a qual teve 461 policiais-militares participantes, com o propósito de subsidiar a 

elaboração deste PE da PMAP no quinquênio 2015/2019. 

 
Gráfico 01: Nível de satisfação de Policiais-Militares. 
Fonte: Polícia Militar do Amapá. 

Em análise do gráfico acima, percebe-se o elevado grau de satisfação 

que atualmente o policial-militar tem em relação ao trabalho desempenhado, pois 

78,6% dos pesquisados se consideram, no mínimo, satisfeitos. Isso direciona 

para o fato de que o percentual de satisfação nos últimos oito anos aumentou 

consideravelmente, em 17,6%; mesmo percentual corresponde à diminuição do 

total de insatisfeitos no mesmo período. Nota-se que, a partir da aplicação da 

gestão estratégica, esse quadro tende a ser ainda melhor. 
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Gráfico 02: Desempenho profissional. 
Fonte: Polícia Militar do Amapá. 

No que tange às interferências no desempenho profissional dos sujeitos, 

a escala extra atingiu o índice de 39%, na ideia de que a quantidade de dias 

trabalhados no período destinado à folga interfere diretamente na sua qualidade 

de vida. Também, é necessário pontuar que a carência de material possui índice 

muito expressivo, chegando a 23% das opiniões, estando esta indicação 

diretamente ligada à segurança da atividade policial, bem como à qualidade do 

serviço prestado à sociedade. 

 
Gráfico 03: Carga de trabalho semanal. 
Fonte: Polícia Militar do Amapá. 

No quesito carga horária de trabalho ao longo da semana, há evidente 

reconhecimento de que não há exageros; aproximadamente 74% consideraram 

pelo menos normal o tempo a que são submetidos ao trabalho policial, 

comparando com o gráfico anterior, já que 39% dos sujeitos apontam a escala 

extra como o fator que mais afeta o desempenho profissional. Logo, entende-se 
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que não há grande demanda em relação à diminuição da carga horária 

trabalhada, mas sim anseio pelo fim ou diminuição dos serviços extraordinários. 

 
Gráfico 04: Relacionamento com superiores. 
Fonte: Polícia Militar do Amapá. 

Lê-se no gráfico acima que a PMAP possui cenário muito positivo nas 

relações interpessoais, pois 96,3% dos sujeitos consideram boas ou muito boas 

as suas relações com superiores hierárquicos, deixando claro o tratamento 

profissional dos superiores para com seus subordinados. Por consequência, o 

policial-militar se inspira a ser cada vez mais proativo, melhorando assim seu 

desempenho nas atividades. 

 
Gráfico 05: Mudança na Segurança Pública. 
Fonte: Polícia Militar do Amapá. 

Nos dados anteriormente apontados, buscou-se a opinião sobre as 

“Operações Intensidade” que atualmente a PMAP vem desenvolvendo, sendo 

nítida a percepção dos policiais-militares sobre a melhoria na segurança pública. 

Isso porquê o policiamento tem sido reforçado em pontos estratégicos no 
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Amapá, o que resultou em 91,1% de exposições positivas, ficando revelada a 

eficácia desse policiamento ostensivo, que proporciona maior grau de sensação 

de segurança. Foi observado que essa prática de intensificação das ações 

policiais gera resultado promissor às expectativas do comando da Instituição, 

dos policiais-militares e da sociedade, sendo válida a continuidade dessas 

operações. 

 
Gráfico 06: Reação da população. 
Fonte: Polícia Militar do Amapá. 

Alinhando-se aos dados anteriores, o policial-militar tem percebido a 

significativa reação da população em relação às “Operações Intensidade”, pois 

88% dos sujeitos perceberam que a sociedade tem aprovado as ações da PMAP 

no tocante ao reforço do policiamento nos bairros, em especial nos polígonos 

vermelhos, refletindo diretamente na diminuição dos índices de criminalidade, 

bem como na melhoria do sentimento de segurança por parte da comunidade e, 

ainda, a internalização no policial-militar de que o seu trabalho está sendo 

reconhecido pelo cidadão. 

 

Aprovou
88,8%

Não fez 
diferença

10,9%

Reprovou
0,2%

NO GERAL, COMO VOCÊ PERCEBE A 
REAÇÃO DA POPULAÇÃO À 

INTENSIFICAÇÃO DO POLICIAMENTO 
NOS FINS DE SEMANA?

406

50 1

457

0

100

200

300

400

500

NO GERAL, COMO VOCÊ PERCEBE A REAÇÃO
DA POPULAÇÃO À INTENSIFICAÇÃO DO
POLICIAMENTO NOS FINS DE SEMANA?

Aprovou Não fez diferença

Reprovou TOTAL DE PESQUISADOS



19 
 

 
Gráfico 07: Preparo Técnico. 
Fonte: Polícia Militar do Amapá. 

Nesse levantamento, obteve-se a opinião dos próprios policiais-militares 

sobre o preparo técnico no desempenho das suas mais variadas funções, 

gerando percentual de 75,9% que se consideram preparados para o exercício 

das suas missões. Em contrapartida, 24,1% do público interno pesquisado se 

consideram pouco preparado, despreparado ou muito despreparado, fato que 

demanda olhar especial por parte da PMAP, motivando a necessidade de 

constante atualização e compartilhamento de conhecimentos, fazendo com que 

o policial-militar esteja mais qualificado no exercício da sua função, tornando-se 

de suma importância a implementação de novo ciclo de instruções, de forma 

continuada, para o efetivo das atividades meio e fim. 
 

 
Gráfico 08: Aumento de policiamento no interior. 
Fonte: Polícia Militar do Amapá. 

Sobre possíveis medidas eficazes para o aumento do policiamento no 
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reajuste na gratificação de interiorização, que atingiu 37,7% das opiniões. Vale 

frisar que o efetivo existente na PMAP não chega a 46% do total previsto, o que 

dificulta o atendimento da demanda de todo o Estado. 

Ainda, a gratificação de interiorização para quem está classificado nas 

áreas mais inóspitas do Amapá é de R$ 400, com o mínimo de R$ 100 para os 

que trabalham nas cidades interioranas mais próximas da capital. Com isso, 

nota-se que a referida gratificação não é fator atrativo que aumente a quantidade 

de voluntários em trabalhar no interior, uma vez que tal valor está, nos dias 

atuais, aquém do necessário para compensar o custo de vida que, em muitos 

municípios, é maior que na capital. 

 
Gráfico 08: Melhoria no serviço da PMAP. 
Fonte: Polícia Militar do Amapá. 

No que se refere às propostas para melhoria da qualidade do serviço 

prestado pela Instituição, o gráfico mostra que o efetivo da PMAP adota certame 

para ingresso de mais Soldados, o que remete à análise da amostra anterior. 

Infere-se, então, que o atual contingente de policiais-militares se mostra 

insuficiente, pois a demanda populacional cresce de forma continuada, bem 

como a quantidade de profissionais com tempo de serviço para transferência 

para a reserva remunerada nos próximos anos. 

Esse último fator, conforme análise dos dados da Diretoria de Pessoal, 

não representará números tão alarmantes nos próximos quatro anos. Porém, 

nos quatro anos subsequentes, a reserva remunerada abrangerá quantidade 

considerável de policiais-militares, dos diversos postos e graduações, o que 

demanda necessidade de ingresso a curto prazo de policiais-policiais para suprir 
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a carência vindoura, havendo a necessidade de se considerar o tempo para 

formação desses/as profissionais. 

 

Público Externo 

Com o intuito de saber a atual opinião da sociedade sobre as medidas de 

segurança pública da PMAP, o Centro de Formação e Aperfeiçoamento 

pesquisou aleatoriamente 320 cidadãos em locais de grande circulação na zona 

norte, sul e no centro. Tal atividade visou a opinião do público civil em relação 

ao atual alcance do policiamento ostensivo desenvolvido pela Instituição. 

Cada pesquisado apontou sua percepção sobre a sensação efetiva de 

segurança ou de insegurança, proporcionando à PMAP subsídios que embasem 

análise sobre a prática do policiamento proativo, como é o caso das “Operações 

Intensidade”. 

 
Gráfico 09: Comparação de policiamento com 2014. 
Fonte: Polícia Militar do Amapá. 

No que se refere à presença dos policiais-militares em diversos pontos da 

capital amapaense, ao longo das operações e serviços ordinários, a sociedade 

declarou que o policiamento ostensivo aumentou, sendo essa a opinião de 53% 

dos pesquisados. Com isso, vê-se que a população tem observado o 

crescimento da presença do efetivo nas ruas, principalmente nos fins de semana, 

o que enfatiza a necessidade de dar continuidade, preocupando-se sempre em 

apurar quais as mais efetivas formas de emprego do policiamento. 

REDUZIU
16%

NÃO SOFREU 
ALTERAÇÃO

31%

AUMENTOU
53%

EM COMPARAÇÃO A 2014, VOCÊ 
CONSIDERA QUE O POLICIAMENTO 

OSTENSIVO NESSA ÁREA: 



22 
 

  
Gráfico 10: Comparação de criminalidade com 2014. 
Fonte: Polícia Militar do Amapá. 

Demonstrando sintonia em relação à questão anterior, 46% dos 

pesquisados apontaram diminuição nos índices de criminalidade. Destaca-se 

que 23% consideram que os crimes aumentaram, o que necessita de ações 

ainda mais adequadas à redução da criminalidade. 

 
Gráfico 11: Sensação de segurança. 
Fonte: Polícia Militar do Amapá. 

Como consequência dos resultados obtidos nos dois últimos gráficos, 

62% apontam que se sentem mais seguros, sendo resultado direto das 

intensificações do policiamento da PMAP. Em contrapartida, sabe-se que a 

sensação efetiva de segurança é necessária para o bem-estar de todos; com 

isso, as ações policiais-militares também visam alcançar os 38% dos 

pesquisados que declararam não se sentirem mais seguros, proporcionando a 

paz social de forma mais ampla. 
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Gráfico 12: Grau de satisfação. 
Fonte: Polícia Militar do Amapá. 

Consolidando a pesquisa com o público civil nas ruas de Macapá, 69% 

dos pesquisados afirmaram que os serviços prestados pela PMAP à sociedade 

amapaense são bons ou excelentes, sendo que 28% mencionaram ser regular. 

Ao verificar que apenas 3% consideraram ruins os serviços policiais-militares, 

nota-se a credibilidade da PMAP perante seu principal cliente: o cidadão.  
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MAPA ESTRATÉGICO (BALANCED SCORECARD) 

 

Sobre as peculiaridades das instituições vinculadas à segurança pública, 

as Perspectivas Aprendizado e Crescimento, e Processos Internos foram 

mantidas. A Perspectiva Cliente passou a se chamar Cidadão. Acrescentaram-

se a Missão e a Visão de Futuro no lugar da Perspectiva Financeira, esta que, 

pela sua condição, foi movida para estruturar base do Mapa Estratégico. 

As duas Perspectivas Aprendizado e Conhecimento e Processos Internos 

contemplam os Objetivos Estratégicos que demandarão esforços de dentro dos 

“muros dos quarteis”, isto é, do público interno da PMAP. A Perspectiva Cidadão, 

a Missão e a Visão de Futuro demonstram os o produto das perspectivas 

anteriores e os resultados almejados para a Sociedade. 

Com o fim de se traçar um caminho lógico aos objetivos da PMAP para 

com a sociedade, a Perspectiva Financeira se firmou como um dos pontos 

iniciais. Na ciência de que a permanência das atividades, com o orçamento atual, 

não corresponde aos saltos pretendidos, o estudo sistemático do “quanto custa” 

manter a Instituição e o trabalho consistente na busca de recursos externos 

conduziram à concepção do Objetivo Estratégico Ampliar a captação de 

recursos, sendo uma das bases do Mapa Estratégico. 

A Perspectiva Aprendizado e Conhecimento, também como marco inicial 

ao processo de evolução da PMAP, perfaz a visão de futuro com uma tropa em 

constante atualização profissional, com o fim de sempre elevar o nível de 

qualidade no atendimento à comunidade. O ser-humano deve ser valorizado nas 

ações policiais, e isso se inicia com o próprio policial-militar. A razão de se ter 

como doutrina um policiamento que preconize a promoção dos Direitos 

Humanos, seja no policiamento preventivo, seja nos atendimentos às 

ocorrências, exige investimentos no ser humano que veste a farda. Para tanto, 

o aperfeiçoamento das técnicas com foco nos resultados de um trabalho policial 

mais humanizado, inclusive com as questões de segurança das comunidades 

arraigadas no trabalho preventivo, incorporou os Objetivos Estratégicos 
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Aprimorar as Técnicas Policiais e Incentivar a Prática da Responsabilidade 

Social do Trabalho Policial-Militar. 

A inserção de novas culturas na tropa, com vistas à qualidade no 

atendimento e a certeza de uma consistente capacidade operacional, se dá pelo 

acompanhamento e manutenção do preparo do policial, este que perpassa pelo 

convívio em um ambiente de instrução. As demandas e a dinamicidade da 

atividade policial dificultam o alinhamento a métodos adequados de emprego, 

criando o cenário propício ao empirismo. Os riscos, inerentes a quem fez o 

juramento do policial-militar, são objetos de clara preocupação para o Estado e 

exigem, para tanto, a aplicação de rotinas que acompanhem o dinamismo da 

vida policial e mantenham o profissional atualizado, orientando-o a decidir, 

mesmo em situações cruciais, dentro da ética e da legalidade. Portanto, 

incorporou-se o Objetivo Estratégico Adotar Rotinas que Visem a Instrução e 

Treinamento de Forma Continuada. 

Todo o aporte para a efetiva mudança na qualidade dos serviços 

prestados se baseia no reconhecimento da importância de todos os 

desdobramentos da PMAP. Ao cidadão, cabe a opinião formada sobre o serviço 

policial desempenhado de maneira ostensiva nas ruas e comunidades. Já ao 

policial-militar, é imprescindível a consciência de que as atividades-meio e as 

atividades-fim da Polícia Militar se completam e juntas formam uma Instituição 

forte e motivada. O conhecimento geral acerca dos resultados de todas as 

atividades favorece o bom funcionamento e afasta comparações e concorrências 

internas, canalizando assim todos os esforços para o fortalecimento da PMAP. 

O fecho da Perspectiva em exame se faz com o Objetivo Estratégico Criar uma 

Percepção Geral da Importância de Todas as Atividades da PM. 

As adequações profissionais propostas são calçadas pelo acolhimento do 

policial por sua própria Instituição, garantindo a satisfação e o empenho em 

encarar os desafios para com a sociedade e para com a própria PMAP. O bem-

estar do profissional se condiciona ao suporte a seus familiares, ao 

acompanhamento psicológico, e a um ambiente de trabalho que reflita os mais 

nobres objetivos de uma Instituição que tem na sua essência a cultura de “servir 

e proteger”. O bom relacionamento entre os policiais e um local de trabalho 
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adequado à dignidade humana refletem diretamente nas ações positivas 

esperadas para com os cidadãos. A Perspectiva Processos Internos se 

apresenta com a inclusão do Objetivo Estratégico Desenvolver um Ambiente que 

Inspire o Bom Desempenho Profissional. 

Dando corpo aos objetivos traçados, o provimento de equipamentos e 

tecnologias é um vetor para a qualidade do serviço, à celeridade nos 

atendimentos e à segurança da sociedade. Com o apoio logístico adequado, o 

policial-militar expande sua cobertura e diminui sua exposição aos riscos. 

Concomitantemente, o estabelecimento de bases dentro das comunidades 

garante o suporte ao profissional e aos usuários, além de reforçar a sensação 

de segurança e a imagem positiva da Instituição. Quartéis com instalações que 

acolham os policiais, propiciando um ambiente inspirador ao trabalho e 

manutenção do preparo profissional, elevam o sentimento de pertencimento e 

valorização à PMAP. Pela importância desse escopo, insere-se o Objetivo 

Estratégico Prover a Logística Necessária ao Efetivo Cumprimento das 

Atividades da Polícia Militar.  

A eficácia da PMAP tem na atividade de inteligência policial um guia 

essencial para que todos os esforços operacionais sejam devidamente 

aplicados. As decisões tecnicamente acertadas geram melhores resultados. 

Para tanto, a coleta e análise criminal de todas as informações se faz primordial 

ao entendimento concreto acerca de dinâmicas que interferem na segurança 

pública. O Amapá, por suas características geográficas, possui condições 

desfavoráveis à fiscalização de toda sua área. A extensa fronteira e a futura 

ligação terrestre com a Guiana Francesa criam um cenário propenso a uma nova 

distribuição da criminalidade no Amapá, o que recairá também em uma 

distribuição das atividades de inteligência, de modo a nortear a Polícia Militar 

frente ao aumento das demandas e ao tráfico internacional de armas e drogas. 

Para tantas possibilidades, a instrumentalização da inteligência policial na capital 

e no interior do Estado, bem como a preocupação em gerir as informações, 

implantou-se o Objetivo Estratégico Estabelecer a Gestão da Inteligência 

Policial. 
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Todo o conhecimento atinente à atividade policial-militar, seja 

administrativo ou operacional, deve estar organizado e estruturado para o 

alcance de toda a Instituição, pois a ela pertence e é essencial o acesso por seus 

integrantes. Os ritos, pesquisas e procedimentos não podem se restringir às 

cabeças de peritos que podem ou não estar disponíveis quando preciso for. 

Dividir o conhecimento é afastar a solução de continuidade do trabalho da PM, 

e motivou então, para consolidar a Perspectiva Processos Internos, o Objetivo 

Estratégico Estruturar a Gestão do Conhecimento. 

É chegada a hora de definir quais os produtos que a Instituição entregará 

ao público, sendo estes o Objetivos Estratégicos que comporão a Perspectiva 

Cidadão. 

Atendendo ao cenário atual, e com base nos anseios dos usuários 

pesquisados, criou-se o Objetivo Estratégico Agir com excelência no 

atendimento ao cidadão, como forma propiciar ao usuário melhor satisfação ao 

ser assistido pela Polícia Militar. Mantendo-se nos ditames constitucionais, mas 

sempre com uma prospecção positiva do nível de qualidade no cumprimento da 

missão, estabeleceu-se o Objetivo Estratégico Fortalecer a preservação da 

ordem pública, a integridade das pessoas e do patrimônio. Como fecho da 

Perspectiva Cidadão, e consagrando a importância das diversas ações 

preventivas da PM, incorporou-se o Objetivo Estratégico Promover ações 

efetivas para redução da criminalidade. 

Cumprindo-se o desejado nas Perspectivas anteriores, a Instituição 

cumpre sua Missão e alcança as condições para o almejado em sua Visão de 

Futuro.  
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Figura 05: Objetivo estratégico. 
Fonte: Polícia Militar do Amapá. 

 Concebido o Mapa Estratégico, segue-se para a definição das ações, as 

quais servirão como referencial para que a Polícia Militar conquiste seus 

objetivos pretendidos. 
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PORTFÓLIO DE AÇÕES 

 

Com o intuito de alcançar a Visão de Futuro, as ações foram organizadas 

em ondas de aplicação: 

 Curto prazo: até 1 ano; 

 Médio prazo: 1 a 3 anos; 

 Longo prazo: acima de 3 anos. 

As ações e projetos foram distribuídos conforme afinidades com as 

Perspectivas do Mapa Estratégico, apresentado anteriormente. Nenhuma ação 

ou projeto foi direcionado à Perspectiva Sociedade, pela lógica de que o Objetivo 

Estratégico Reforçar a Sensação de Segurança é claramente um resultado de 

todos os Objetivos e Perspectivas apresentados neste plano. 

PERSPECTIVA FINANCEIRA 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Ampliar a captação de recursos 

Ação/Projeto 
Curto 
Prazo 

Médio 
Prazo 

Longo 
Prazo 

Setor 
Responsável 

1. Efetivar o monitoramento de fontes de recursos 
extraorçamentários, de forma continuada. 

X   DA 

2. Elaborar e implementar plano para priorização 
de despesas. 

X   DOF 

3. Assessorar o Comando da PMAP para 
provisionamento orçamentário. 

X   DOF 

4. Criar um banco de projetos para convênios.  X  DA 

5. Especializar servidores em elaboração de 
projetos e gestão de convênios. 

 X  DA 

6. Elaborar programa de otimização orçamentária.  X  DOF 

7. Instituir o Fundo PM.  X  DOF 

PERSPECTIVA APRENDIZADO E CRESCIMENTO 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Aprimorar as Técnicas Policiais 

Ação/Projeto 
Curto 
Prazo 

Médio 
Prazo 

Longo 
Prazo 

Setor 
Responsável 

8. Realizar Curso de Formação de Cabos do 
Quadro Combatente – CFC. 

X   CFA 

9. Realizar Curso de Formação de Cabos do 
Quadro Especial – CEFC. 

X   CFA 

10. Realizar Curso de Aperfeiçoamento de 
Sargentos do Quadro Combatente – CAS. 

X   CFA 

11. Realizar Curso de Habilitação de Oficiais 
Administrativos – CHOA. 

X   CFA 

12. Promover processo seletivo interno para o 
Curso de Tecnologia em Segurança Pública 

  X CFA 
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(graduação) em convênio com a UNIFAP – 300 
vagas. 

13. Instituir a Lei de Ensino da PMAP. X   Gabinete CG 

14. Reformar o espaço físico destinado ao Curso 
de Tecnologia em Segurança Pública 

 X  DL 

15. Implementar cursos de CAO, CAOA e CSP no 
Estado. 

 X  DEI 

16.Implementar o Curso de Formação de Oficiais 
PM no Estado. 

 X  DEI 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Incentivar a Prática da Responsabilidade Social do Trabalho 
Policial-Militar 

Ação/Projeto 
Curto 
Prazo 

Médio 
Prazo 

Longo 
Prazo 

Setor 
Responsável 

17. Reativar o programa de preparação para a 
reserva remunerada ao policial-militar no seu 
último ano de serviço na ativa. 

X   DIP 

18. Estender as atividades do PROERD até o 7º 
Ano do Ensino Fundamental. 

 X  DASC 

19. Expandir o atendimento do PROERD em 
Macapá. 

 X  DASC 

20. Expandir o PROERD para todos os municípios 
do Amapá. 

 X  DASC 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Adotar Rotinas que Visem a Instrução e Treinamento de Forma 
Continuada 

Ação/Projeto 
Curto 
Prazo 

Médio 
Prazo 

Longo 
Prazo 

Setor 
Responsável 

21. Instituir o Ciclo de Instruções Continuadas.  X  CFA 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Criar uma Percepção Geral da Importância de Todas as Atividades 
da PM 

Ação/Projeto 
Curto 
Prazo 

Médio 
Prazo 

Longo 
Prazo 

Setor 
Responsável 

22. Criar calendários anuais de eventos das 
Diretorias. 

X   Chefe do EMG 

23. Reestruturar o site da PMAP. X   DICOM 

24. Institucionalizar as relações com a imprensa. X   DICOM 

25. Disseminar a cultura de planejamento na 
PMAP. 

 X  Chefe do EMG 

26. Criar uma Comissão de Planejamento e 
Controle da Qualidade, vinculada ao Gabinete do 
Comando-Geral. 

 X  Gabinete CG 

27. Realizar pesquisa anual de clima 
organizacional. 

 X  Gabinete CG 

PERSPECTIVA PROCESSOS INTERNOS 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Desenvolver um Ambiente que Inspire o Bom Desempenho 
Profissional 

Ação/Projeto 
Curto 
Prazo 

Médio 
Prazo 

Longo 
Prazo 

Setor 
Responsável 

28. Formar 300 novos soldados.  X  CFA 

29. Criar arquivo digital dos processos e 
procedimentos administrativos da PMAP. 

X   Corregedoria 

30. Instituir o protocolo eletrônico. X   Ajudância 
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31. Elaborar o Plano de Obras para o quinquênio. X   DL 

32. Fortalecer a medicina preventiva, através de 
inspeções periódicas. 

X   DSAU 

33. Instituir o Programa “Promoção de Saúde e 
Qualidade de Vida da PMAP” 

X   DSAU 

34. Agilizar os processos de pagamento de diárias. X   DOF 

35. Estabelecer critérios técnicos e isonômicos na 
seleção de pessoal para realização de cursos. 

X   DEI 

36. Fortalecer a hierarquia e a disciplina. X   Corregedoria 

37. Elaborar estudo de recompletamento de 
efetivo. 

 X  DP 

38. Realizar estudos para atualizar o valor das 
diárias dos militares. 

X   DOF 

39. Iniciar o Plano de Reestruturação 
Organizacional da PMAP (Diretorias e Seções do 
EMG). 

 X  Chefe do EMG 

40. Efetivar a transmissão eletrônica dos processos 
e procedimentos da PMAP para o Judiciário 

 X  Corregedoria 

41. Instituir o Código de Ética da PMAP.  X  Corregedoria 

42. Estender o atendimento da Policlínica da PM ao 
turno da tarde. 

 X  DSAU 

43. Promover campanhas para a saúde bucal da 
tropa. 

 X  DSAU 

44. Implantar um software para controle de 
pessoal e logística. 

 X  DL 

45. Instituir o Boletim Geral Eletrônico.  X  Ajudância 

46. Coordenar as comissões envolvidas na 
regulamentação de direitos previstos no Estatuto 
dos Militares, tais como a venda da licença 
especial, a hora extra remunerada, a lei de 
promoção dos militares entre outros. 

 X  ASSEJUR 

47. Expandir a Divisão de Informática.  X  DL 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Prover a Logística Necessária ao Efetivo Cumprimento das 
Atividades da Polícia Militar 

Ação/Projeto 
Curto 
Prazo 

Médio 
Prazo 

Longo 
Prazo 

Setor 
Responsável 

48. Revitalizar as sedes da PMAP no interior do 
Estado. 

X   
Batalhões PM 

do Interior 

49. Descentralizar a Divisão de Estatísticas para 
instalações físicas exclusivas. 

 X  DOP 

50. Padronizar o layout das Viaturas. X   Batalhões PM 

51. Implantar um Posto de Fiscalização do BPRE na 
AP-070, no cruzamento com a AP-340, próximo ao 
“Entroncamento do Paulo”. 

 X  BPRE 

52. Aquisição de viaturas técnicas operacionais 
para o emprego nas atividades de inteligência. 

 X  DA 

53. Realizar estudos para substituição dos coletes 
balísticos que estejam no fim do prazo de validade. 

 X  Batalhões PM 

54. Efetivar mais cinco viaturas para o policiamento 
escolar, nos Batalhões de Área de Macapá e 
Santana. 

 X  Batalhões PM 
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55. Estruturar a intranet da PM. 
 

 X  DL 

56. Otimizar o sistema de abastecimento de 
combustível no interior, inclusive em área fluvial. 

 X  DL 

57. Adquirir equipamentos e armamentos 
específicos para atividade de inteligência policial. 

 X  DA 

58. Elaborar e implementar Plano de atualização 
permanente para aquisição de equipamentos de 
proteção individual (EPI), materiais e mobiliário. 

 X  DL 

59. Elaborar planos de necessidade para aquisição 
de armamentos e munições letais e menos letais 
de forma adequada e suficiente. 

 X  Batalhões PM 

60. Expandir e reestruturar quarteis.  X  DA 

61. Transferir a Sede do BPRE para a Rodovia Duca 
Serra, na entrada do bairro Marabaixo I. 

  X BPRE 

62. Estabelecer a quantidade de três Bases de 
Policiamento Comunitário por batalhão de área, 
em Macapá e Santana. 

  X Batalhões PM 

63. Estruturar o atendimento odontológico na 
Policlínica. 

  X DSAU 

64. Retirar a Diretoria de Inteligência do Prédio do 
Comando Geral. 

  X DICI 

65. Regularizar todos os imóveis pertencentes à 
PMAP. 

  X DA 

66. Modernizar o sistema de controle de 
combustível em Macapá e Santana. 

  X DL 

67. Renovar os equipamentos de informática.   X DL 

68. Implantar o Colégio Militar.  X  DEI 

69. Implantar o Hospital Militar.   X DSAU 

70. Elaborar estudos para adequação e 
manutenção da frota de veículos dos Batalhões. 

  X Batalhões PM 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Estabelecer a Gestão da Inteligência Policial 

Ação/Projeto 
Curto 
Prazo 

Médio 
Prazo 

Longo 
Prazo 

Setor 
Responsável 

71. Expandir as atividades de inteligência policial 
nas Unidades do interior do Estado. 

X   
Batalhões PM 

do Interior 

72. Estreitar relações com os núcleos de 
inteligência dos órgãos de segurança pública. 

X   DICI 

73. Incrementar os sistemas de consultas. X   DICI 

74. Capacitar continuamente profissionais que 
atuam nas atividades de inteligência. 

 X  DICI 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Estruturar a Gestão do Conhecimento 

Ação/Projeto 
Curto 
Prazo 

Médio 
Prazo 

Longo 
Prazo 

Setor 
Responsável 

75. Qualificar o efetivo das Diretorias e Seções, 
junto à Escola de Administração Pública e outras 
instituições. 

 X  Diretorias PM 

76. Elaborar procedimentos administrativos 
padronizados para as Diretorias e Divisões dos 
Batalhões 

 X  Diretorias PM 
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77. Implantar e ampliar um sistema de 
mapeamento e gestão dos recursos humanos pela 
competência 

 X  DP 

78. Confeccionar manuais e apostilas contendo os 
Procedimentos Administrativos Padronizados. 

 X  DL 

79. Confeccionar manuais e apostilas contendo os 
Procedimentos Operacionais Padronizados. 

 X  DEI 

80. Incluir nos cursos de formação e qualificação 
disciplinas sobre gestão e planejamento 
estratégico e gestão administrativa. 

 X  DEI 

PERSPECTIVA CIDADÃO 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Agir com excelência no atendimento ao cidadão 

Ação/Projeto 
Curto 
Prazo 

Médio 
Prazo 

Longo 
Prazo 

Setor 
Responsável 

81. Manter um relacionamento construtivo com 
movimentos sociais de relevância. 

X   CG 

82. Realizar estudo para redefinição dos limites 
das áreas de cobertura dos Batalhões de Área de 
Macapá. 

 X  Batalhões PM 

83. Reestabelecer o Serviço de Informação ao 
Cidadão. 

 X  DICOM 

84. Elaborar e implementar programa de parcerias 
público-privadas. 

 X  DA 

85. Melhorar e ampliar o atendimento das centrais 
de operações dos Batalhões da PMAP. 

 X  Batalhões PM 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Fortalecer a preservação da ordem pública, a integridade das 
pessoas e do patrimônio 

Ação/Projeto 
Curto 
Prazo 

Médio 
Prazo 

Longo 
Prazo 

Setor 
Responsável 

86. Reforçar a presença ostensiva do 
policiamento. 

X   Batalhões PM 

87. Fortalecer a integração com a Polícia Civil X   CG 

88. Instituir o Plano de Gerenciamento de Crises.  X  BOPE 

89. Elaborar e implementar projetos para criação e 
reestruturação de policiamentos especializados da 
Polícia Militar. 

 X  
Batalhões 

Especializados 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Promover ações efetivas para redução da criminalidade 

Ação/Projeto 
Curto 
Prazo 

Médio 
Prazo 

Longo 
Prazo 

Setor 
Responsável 

90. Efetivar o Policiamento Escolar em todos os 
Batalhões do Estado. 

X   Batalhões PM 

91. Implementar políticas de prevenção ao tráfico 
de drogas ilícitas, de armas e de pessoas. 

X   Batalhões PM 

92. Implantar programa de atenção especial às 
fronteiras e divisas do Estado. 

 X  
11º e 12º 
Batalhões 

93. Implantar programa de atenção especial às 
zonas portuárias. 

 X  4º Batalhão 

 Quadro 03: Portfólio de Ações. 
Fonte: Polícia Militar do Amapá.  
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EXECUÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO 

 

EXECUÇÃO 

Mesmo com as atribuições das responsabilidades, no que tange à 

execução, estarem especificadas no portfólio de ações estratégicas, este PE 

demanda que toda a PMAP esteja envolvida e compromissada com todo o 

sistema, haja vista que reforçar a sensação de segurança na sociedade – 

objetivo maior da Instituição – faz com que todos se esforcem em prol dessa 

meta. Isso porque a atividade-fim é o emprego diretamente relacionado ao 

público externo, bem como a atividade-meio é o conjunto de esforços de 

planejamento e de apoio que permitem ou facilitam a realização das tarefas 

operacionais. 

 

CONTROLE 

O controle da execução das ações estratégicas dar-se-á pelo 

Comandante-Geral e Subcomandante-Geral, o qual é o Chefe do Estado-Maior, 

quando as mesmas tiverem como responsáveis diretos as Diretorias, Batalhões 

e Órgãos de Apoio. Quando se tratar apenas dos Batalhões, todos os Órgãos de 

Direção-Geral deverão atuar como controladores, através de visitas ou 

inspeções, devendo, no mais curto prazo, formularem um relatório minucioso 

para encaminhamento ao Comandante-Geral. 

 

AVALIAÇÃO 

A eficiência dessa medida se dá depois da realização dos devidos 

controles das ações, à medida que as mesmas são alcançadas, pois mantém as 

decisões nas prioridades, proporcionando a correção de possíveis desvios, a 

atuação cirúrgica sobre as resistências, bem como o redimensionamento dos 

meios para que seja mais eficaz a conquista dos resultados. 
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A verificação dos erros, para que sejam realizadas as devidas correções, 

e a constatação dos acertos, de modo a serem mantidos e aprimorados, dar-se-

ão com as avaliações realizadas a partir das solicitações oriundas do Gabinete 

do Comandante-Geral, as quais retornarão do solicitado em forma de relatório. 

Depois disso, o Chefe de Gabinete remeterá ao Comandante-Geral para 

apreciação. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este Plano Estratégico 2015-2019 deixou claros os entraves que a PMAP 

tem se deparado ao longo do seu caminho, em que pese esta jamais ter se 

furtado de cumprir fielmente a sua missão de servir e proteger a sociedade 

amapaense. 

A partir da análise do seu ambiente interno e externo, buscou-se os mais 

promissores e balizados desafios que visam tornar a Instituição um ponto ainda 

mais sólido de apoio concernente ao atendimento, assistência, acolhimento e 

promotora dos direitos humanos já consolidados na visão de futuro. Para tanto, 

estipulou-se objetivos que se entrelaçam, os quais envolvem cada integrante da 

PMAP, tornando-o uma das peças-chave na engrenagem que é intrínseca ao 

conjunto policial-militar. 

Com isso, a Instituição estará dando passos largos rumo ao tão almejado 

engrandecimento consistente como um ente de Estado, tornando-se uma polícia 

cada vez mais envolvida com as políticas públicas direcionadas à proteção do 

cidadão, que, indubitavelmente, é o elemento mais fraco e exposto às 

adversidades que ainda existem num Estado democrático de direito. 

Portanto, são 40 anos de dedicação em prol da ordem pública e defesa 

da vida, os quais serão reforçados e aprimorados no quinquênio que está por vir, 

através das decisões eficientes e ações eficazes, direcionando a PMAP para 

uma polícia de excelência e composta por militares dedicados ao cumprimento 

do dever. 
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