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“Não se gerencia o que não se mede,
não se mede o que não se define,

não se define o que não se entende,
e não há sucesso no que não se gerencia”

William Edwards Deming

FINALIDADE

Este Plano de Gestão tem o propósito de orientar o 7º Pel PE quanto às ações a serem desenvolvidas pelas
seções, a fim de que seus respectivos planejamentos estratégicos organizacionais estejam comprometidos e
alinhados com os objetivos estabelecidos por este Comando.

É um plano estratégico, um referencial básico de governança, que formaliza a visão de futuro da OM, em
consonância  com  o  Comando  da  7ª  Bda  Inf  Mtz,  Comando  Militar  do  Nordeste  e  a  Sistemática  de
Planejamento Estratégico do Exército (SIPLEx).

Ele  possibilita  reduzir  as  incertezas  nas  tomadas  de  decisões;  proporcionar  alinhamento,  coerência  e
segurança  no processo decisório;  otimizar  a  utilização dos  recursos;  estabelecer  padrões  de desempenho;
buscar a excelência; atender às determinações do controle interno e externo da administração pública federal e
possibilitar a continuidade administrativa.

Para ser efetivo, é imprescindível que todas as seções se prevaleçam de seus meios de controle interno de
gestão (conjunto de regras, procedimentos, diretrizes, rotinas de sistemas informatizados, dentre outros) de
modo  a  enfrentar  os  riscos  e  fornecer  segurança  razoável  de  que,  na  consecução da  missão  da  OM, os
seguintes propósitos sejam alcançados:

a.  a  execução  ordenada,  ética,  econômica  e  eficaz  das  atividades  administrativas  e  operacionais;  

b. o cumprimento das obrigações de prestação de contas;

c. o cumprimento das leis e regulamentos vigentes; e

d. a salvaguarda dos recursos para evitar perdas, mau uso e danos.

Assim, o processo de gestão do 7º Pel PE, registrado em seu plano de gestão, integrado por controles
internos que se baseiam no controle de riscos, deve estar implementado de forma sistêmica e permear TODAS
AS ATIVIDADES da Organização.
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1. ORIENTAÇÕES PARA EXECUÇÃO

O Planejamento Estratégico do Exército (PEEx) traduz, efetivamente, o investimento da Força e, a fim de
atender às prescrições da concepção de Transformação e de Racionalização do Exército, enfatiza ações nos
campos da Logística, Comando e Controle e Consciência Situacional, cujas prioridades devem ser também
estendidas aos planejamentos estratégicos setoriais e a todos os demais níveis de planejamento e execução da
Força.

Dessa forma, o Plano de Gestão do 7º Pel PE está alinhado com o Plano de Gestão da Brigada, com o
Plano de Gestão do Comando Militar do Nordeste e, por conseguinte, com o PEEx. Não haverá ação alguma
conduzida por esta OM que não esteja alinhada com os planos dos níveis superiores e não esteja relacionada,
de alguma forma, com os objetivos desses planos de mais alto nível.

Haverá  cobrança  constante  por  parte  desta  OM para  que  suas  seções  adotem postura  idêntica  e  fica
determinado, desde já, esse alinhamento por parte de todos. Dúvidas e casos omissos deverão ser esclarecidos
com o Cmt do 7º Pel PE antes da implementação de qualquer ação.

2. MISSÃO

A missão é a razão da existência da OM, é o referencial para o qual convergem todas as ações, é o ponto
de partida para o planejamento e, ainda, deve contribuir para a missão do seu escalão imediatamente superior.

Por sua importância, deve ser do conhecimento de todos.

a. Missão completa
O 7º Pel PE, a fim de contribuir com a 7ª Bda Inf Mtz, tem como missão:

1) Apoiar o Cmdo da 7ª Bda Inf Mtz em situação de guerra ou conflito:
a) Nas Operações de Defesa Externa, condizentes com as missões que lhe forem atribuídas, para prestar
segurança  cerrada  sobre  o  Cmt  Bda,  garantir  a  segurança  de  comboios,  escolta  de  presos,  controlar
distúrbios, realizar buscas e apreensões, executar atividade pericial, prestar segurança a pontos sensíveis,
garantir a soberania, a integridade territorial, o patrimônio e os interesses vitais do Brasil.
b) Nas Operações de Defesa Territorial e ou de Segurança Integrada, na sua área de responsabilidade
incluída no espaço geográfico do Teatro de Operações (TO), sob jurisdição nacional, enquadrada pela Bda,
bem como atuar permanentemente de modo preventivo na área sob sua jurisdição e, mediante ordem, de
modo operativo em sua área de responsabilidade ou em qualquer outra área do Brasil, inclusive na faixa de
fronteira terrestre contra delitos transfronteiriços e ambientais, na forma da lei, em situação emergencial e
temporária, depois de esgotados todos os instrumentos destinados à preservação da ordem pública e da
incolumidade das pessoas e do patrimônio, relacionados no artigo 144, da Constituição Federal.
c) Participar nas operações de manutenção da paz, de acordo com os interesses da 7ª Bda Inf Mtz e
organismos internacionais dos quais o Brasil faça parte.

1) Nas ações subsidiárias:
a) Participar do desenvolvimento nacional e da defesa civil, na forma da lei.
b) Manter um relacionamento de alto nível com as autoridades e a comunidade de sua área de jurisdição.

b. Missão - síntese
Cooperar para a manutenção da disciplina e assegurar o cumprimento das leis, ordens e regulamentos

militares. Além disso, realizar patrulhamento ostensivo em áreas militares, escoltas de comboios e guarda de
presos.
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3. PRINCÍPIOS, CRENÇAS E VALORES

Os  princípios,  crenças  e  valores  são  ideias  fundamentais  que  sustenta  a  OM,  orientando-lhe  o
comportamento  e  permeando  as  atividades  e  relações  que  ocorrem  internamente.  São  permanentes,
independem de variáveis externas e devem ser do conhecimento de toda a OM, a fim de que sejam mantidas as
identidades do Exército, do CMNE e da Brigada.

Todos os princípios,  crenças e valores adotados pelo Exército Brasileiro são importantes e devem ser
cultuados. Entretanto, no âmbito do 7º Pel PE, os seguintes pilares deverão receber ênfase:

a. Patriotismo

Compreendido  como  a  ação  de  amar  a  Pátria,  sua  história,  símbolos  e  tradições,  sublimando  a
determinação de defender seus interesses vitais com o sacrifício da própria vida.

b. Civismo

É cultuar os símbolos nacionais, os valores, as tradições históricas, os patronos e preservar a memória
militar.

c. Profissionalismo

É cumprir as obrigações funcionais com conhecimento, seriedade, rigor e competência.

d. Espírito de Corpo

Compreendido como o orgulho coletivo de pertencer  ao Exército  e à  organização militar  onde serve.
Reflete o grau de coesão da tropa e de camaradagem entre seus integrantes.

e. Prontidão

Atributo que consiste em se manter permanentemente preparado espiritual e organicamente para atender,
de imediato e de forma eficiente, às demandas de toda natureza.

f. Controle Patrimonial e Proteção do Meio Ambiente

Patrimônio  e  Meio  Ambiente  estão  intrinsecamente  ligados.  Pelo  patrimônio,  busca-se uma adequada
utilização dos imóveis jurisdicionados ao EB, desde que não se interfira no preparo e emprego da tropa. Já o
meio ambiente preconiza que as atividades militares ligadas ao adestramento da tropa são realizadas em locais
preservados, englobando todos os biomas do país, ratificando que a atividade militar é um fator de preservação
ambiental e contribui para o desenvolvimento sustentável. 

g. Ética

A ética relaciona-se aos costumes. São os princípios morais que regem a conduta pessoal e profissional dos
indivíduos em relação à sociedade.

h. Lealdade

Culto à verdade, à sinceridade e à sadia camaradagem, mantendo-se fiel aos compromissos assumidos.
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i. Hierarquia e disciplina

São a base institucional das Forças Armadas. A hierarquia militar é a ordenação da autoridade, em níveis
diferentes. A disciplina é a rigorosa observância e o acatamento integral das leis, regulamentos, normas e
disposições  que  fundamentam o  organismo militar  e  coordenam seu funcionamento  regular  e  harmônico,
traduzindo-se pelo perfeito cumprimento do dever por parte de todos e de cada um dos componentes desse
organismo.

j. Comprometimento

Compreendido como ação ou ato de se comprometer, assumir responsabilidades e empenhar-se. 

k. Dedicação

Ação ou efeito de dedicar ou de se dedicar. É a capacidade de se entregar à realização de objetivos.

l. Responsabilidade

Significa cumprir com todas as obrigações, realizando todas as tarefas impostas com qualidade, segurança
e honestidade.

m. Respeito à dignidade humana
Todo ser humano tem seu valor particular como ser racional e livre, isto é, como pessoa e, como tal, deve

ser respeitado.

n. Camaradagem

Pode  ser  entendida  como  a  capacidade  que  deve  ter  cada  militar  de  compreender  e  auxiliar  os
companheiros em qualquer situação.

4. DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO

(SUPRIMIDO)
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(SUPRIMIDO)
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(SUPRIMIDO)

5. DIRETRIZ DO COMANDANTE

Diretriz do Cmt 7º Bda Inf Mtz 2020, publicada no Adt 001 ao BAR 009, de 15 JAN 20.

6. VISÃO DE FUTURO

O 7º  Pel  PE,  até  2023,  e  considerando as  diretrizes  da Brigada  e  do CMNE,  deverá evoluir  as  suas
estruturas e processos de modo a:

a. alinhar-se às concepções de transformação do Exército Brasileiro, do CMNE e da 7ª Bda Inf Mtz;
b. aumentar a sua capacidade operacional, logística e administrativa;
c. aperfeiçoar a gestão pública;
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d. Ser  reconhecido  como  uma  Tropa  Policial  de  excelência  tanto  pela  sua  operacionalidade  no
cumprimento das missões inerentes às atividades de PE, como pela presteza no cumprimento da missões
do Comando da 7ª Bda Inf Mtz;
e. ser reconhecido pela excelência na segurança, pela satisfação da família militar e pela imagem positiva
junto à comunidade Natalense.

7. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ORGANIZACIONAIS
Em alinhamento com o planejamento estratégico, DGO da Bda e a DGO do CMNE e com o previsto na

metodologia  do  Sistema  de  Excelência,  este  Comandante  selecionou  os  seguintes  Objetivos  Estratégicos
Organizacionais (OEO):

a. OEO 01 – Elevar o nível de operacionalidade do 7º Pel PE
– Áreas de Atuação:

1) Preparo,
2) Emprego,
3) Pessoal,
4) Inteligência e
5) Logística.

b. OE O 0 2 – Contribuir para o fortalecimento da imagem do Exército
– Áreas de Atuação:

1) Preparo,
2) Emprego,
3) Interação com a Sociedade,
4) Comunicação Social,
5) Gestão Administrativa,
6) Interação Institucional, e
7) Gestão ambiental.

c. OEO 03 – Promover a valorização e o bem-estar do profissional militar e da Família Militar
– Áreas de Atuação:

1) Pessoal,
2) Preparo,
3) Comunicação Social,
4) Integração com a Sociedade e com a Família Militar e
5) Assistência Religiosa.

d. OEO 04 - Fortalecer a segurança orgânica
– Áreas de Atuação:

1) Preparo,
2) Emprego,
3) Inteligência,
4) Logística e
5) Finanças.

e. OEO 05 – Aumentar a efetividade na gestão do bem público
– Áreas de Atuação:

1) Excelência Gerencial,
2) Finanças,
3) Integração com a Sociedade e com a Família Militar,
4) Logística, e
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5) Gestão ambiental.

8. FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO E ESTRATÉGIAS

Para cada estratégia,  quando não houver ação imposta (Pl Aç) no PEO/7º Pel PE (quadro abaixo), os
elementos subordinados deverão realizar as ações já previstas em documentos reguladores específicos, tais
como PIM, DGO/CMNE, Pl Ges/CMNE, DGO/Bda etc.

a. OEO 01 – Elevar o nível de operacionalidade do 7º Pel PE
1) Fatores Críticos de Sucesso

a) Aperfeiçoamento das lideranças em todos os níveis (ação de comando);
b) Capacitação e qualificação do pessoal;
c) Disponibilidade de MEM, recursos humanos e orçamentários;
d) Adequado adestramento da tropa; e

2) Estratégias

Nr Estratégia Ações impostas
(Pl Aç Nº)

Rspnl

01 Realização de exercícios de aprestamento da tropa (Pl Cham,
SAO, SOM)

03 Sgte
S3

Enc Mat

02 Incremento de atividades do “tripé da Instrução Militar” (OU,
TFM, Tir) e da Mnt MEM

04 S3
Enc Mat

03 Desenvolver a prática do “estudo continuado” e da “discussão
técnico-doutrinária”  sobre  a  PE  nas  diversas  operações.
Nivelar os conhecimentos do Efetivo Profissional no uso do
equipamento e armamento de dotação policial.

13 S3

04 Realização  de  atividades  de  adestramento  no  nível  Pelotão,
bem como aprimorar o exercício de qualificação e atividades
de Capacitação Técnico-tática do Efetivo Profissional.

13 S3

05 Incremento do SADLA 05 S3

b. OEO 02 – Contribuir para o fortalecimento da imagem do Exército
1) Fatores Críticos de Sucesso

a) Internalização no público interno dos valores do Exército;
b) Efetiva atividade de Comunicação Social;
c) Eficiência, eficácia e efetividade nas Op GLO, Subsd e interagências; e

2) Estratégias

Nr Estratégia Ações impostas
(Pl Aç Nº)

Rspnl

01 Estreitamento  do  relacionamento  com  as  instituições
governamentais (Poderes Executivo e Legislativo estaduais e
municipais,  Poder  Judiciário  federal  e  estadual,  Ministérios
Públicos,  PF,  PRF,  Pol  Mil  e  Civ,  CBM, IBAMA, IDEMA
etc).

13
Cmt Pel
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02 Participação, com presteza e visibilidade, de ações de caráter
emergencial e em socorro a calamidades

- S3
Enc Mat

03 Incremento da capacidade de comunicação interna e externa,
de maneira a contribuir para a consolidação da credibilidade
do Exército.

08-09-19-20
Cmt Pel

04 Promoção e divulgação, junto aos órgão de imprensa escrita e
falada,  o  trabalho  realizado  pela  PE  em prol  da  sociedade
natalense e do desenvolvimento da Região.

19-20
Cmt Pel

c. OEO 03 – Promover a valorização e o bem-estar do profissional militar e da Família Militar
1) Fatores Críticos de Sucesso

a) Capacitação e qualificação do pessoal;
b) Gestão de pessoal clara e focada nas competências individuais;
c) Família militar atendida em suas necessidades;
d) Infraestrutura física do aquartelamento e suas dependências adequadas ao desempenho funcional do
militar; e
e) Ambiente de trabalho correlacionando a eficiência, eficácia, bem estar e espirituoso em princípios
baseados  na  Disciplina,  Camaradagem,  Rusticidade,  Coragem e  Iniciativa,  consoantes,  ao  respeito
mútuo.

2) Estratégias

Nr Estratégia Ações impostas
(Pl Aç Nº)

Rspnl

01 Promoção do bem-estar e de ações de melhoria no ambiente de
trabalho.

11-12-14 Cmt Pel
Adj Pel

02 Tratamento  adequado  e  respeitoso  ao  pessoal  da  reserva
quando da ocorrência de eventos militares.

22 Cmt Pel
Adj Pel

03 Implementação  de  ações  de  desenvolvimento  da  Liderança
Militar e da internalização de valores.

21 Cmt Pel
Adj Pel
Cmt Gp

S3

04 Aperfeiçoamento da gestão de pessoal. 10 Sgte

05 Desenvolvimento  de  ações  que  busquem  melhorar  as
condições de moradia da Família Militar.

- Cmt Pel
Enc Mat

06 Desenvolvimento de ações, para a Família Militar e a Reserva
Ativa,  voltadas  para  a  saúde,  assistência  social,  religiosa  e
lazer.

21 Sgte

07 Promoção  de  ações  referentes  à  educação  financeira  de
militares e dependentes.

01 S3

d. OEO 04 – Fortalecer a segurança orgânica
1) Fatores Críticos de Sucesso

a) Capacitação e qualificação do pessoal;
b) Nível adequado de adestramento; e
c) Disponibilidade de recursos humanos e orçamentários.
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2) Estratégias

Nr Estratégia Ações impostas
(Pl Aç Nº)

Rspnl

01 Realização de treinamentos e simulações relativas à segurança
do aquartelamento e Vilas Militares.

- S3

02 Acompanhamento dos caso sensíveis de pessoal que possam
comprometer a Seg Org.

02 Adj Pel
Sgte

03 Fortalecimento da mentalidade de segurança orgânica 18 Cmt Pel
Adj Pel
Cmt Gp

e. OEO 05 – Aumentar a efetividade na gestão do bem público
1) Fatores Críticos de Sucesso

a) Comprometimento dos quadros com a busca de resultados práticos para o cumprimento de metas;
b) Capacitação e qualificação do pessoal;
c) Visão sistêmica; e
d) Cultura de Excelência Gerencial e de Planejamento Estratégico Organizacional;

2) Estratégias

Nr Estratégia Ações impostas
(Pl Aç Nº)

Rspnl

01 Consolidação do Sistema de Excelência no Exército Brasileiro
(SE-EB).

- Cmt Pel
Sgt Gestão

02 Otimização da Gestão patrimonial, orçamentária e financeira 06-15-16-17
Cmt Pel
Enc Mat

03 Alinhamento do emprego dos recursos recebidos com o Plano
de Gestão da OM, conforme preconiza o TCU.

- Cmt Pel
Enc Mat

04 Fortalecimento da mentalidade da excelência na gestão 10 Cmt Pel
Sgt Gestão

05 Aperfeiçoamento e otimização das práticas de gestão de apoio
logístico.  Ênfase  nas  atividades  de  manutenção  (viaturas,
armamento e material de comunicações) e suprimento (Classe
I, III,  V, VII e IX), visando elevar os níveis de existência e
disponibilidade dos materiais de emprego militar (MEM).

07-16-17 Enc Mat

06 Realizar  de  modo  contínuo  e  coordenado  a  descarga  de
materiais  inservíveis  e  substituí-los  por  materiais  novos,
mediante licitações ou via cadeia de comando.

15 Enc Mat

07 Fortalecimento da mentalidade de gestão ambiental - Enc Mat

9. PRESCRIÇÕES DIVERSAS

a. Determino, a partir desta data, o alinhamento dos respectivos planejamentos estratégicos organizacionais
das seções subordinadas com este Plano, sob a coordenação deste Comando.
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b. O Sgt Gestão do 7º Pel PE deverá lançar os planos de ação da OM no GPEx, conforme determina o
DIEx no 32- AsseGes/CMNE - CIRCULAR, de 22 de maio de 2017.

ANEXOS AO PLANO DE GESTÃO:
A – MAPA ESTRATÉGICO
B – MATRIZ DE AVALIAÇÃO ESTRATÉGICA
C – LISTA DE PLANOS DE AÇÃO 2019/2020

Natal-RN, 07 de agosto de 2020.

(ORIGINAL ASSINADO E ARQUIVADO NO 7º Pel PE)
LUCAS DOS SANTOS SOARES – Cap

Comandante do 7º Pelotão de Polícia do Exército



ANEXO “A” (MAPA ESTRATÉGICO) AO PLANO DE GESTÃO 2020 – 2023
MISSÃO SÍNTESE

Cooperar para a manutenção da disciplina e assegurar o cumprimento das leis, ordens e
regulamentos militares. Além disso, realizar patrulhamento ostensivo em áreas militares,
escoltas de comboios e guarda de presos.

VISÃO DE FUTURO
Ser  reconhecido  como  uma  Tropa  Policial  de  excelência  tanto  pela  sua  operacionalidade  no
cumprimento  das  missões  inerentes  às  atividades  de  PE,  como  pela  presteza  no  cumprimento  da
missões do Comando da 7ª Bda Inf Mtz. Além disso,ser reconhecido pela excelência na segurança, pela
satisfação da família militar e pela imagem positiva junto à comunidade Natalense.

SOCIEDADE

PROCESSOS CRÍTICOS

APRENDIZADO E
CRESCIMENTO

INSTITUCIONAL

Natal-RN, 07 de agosto de 2020.

(ORIGINAL ASSINADO E ARQUIVADO NO 7º Pel PE)
LUCAS DOS SANTOS SOARES – Cap

Comandante do 7º Pelotão de Polícia do Exército

Elevar o nível de
operacionalidade da Bda

Contribuir para o fortalecimento
da imagem do Exército

Aumentar a efetividade
na gestão do bem público

Contribuir para o fortalecimento da 
Imagem do Exército

Elevar o nível operacional da BdaAumentar a efetividade
 na gestão do bem público

Melhorar o bem-estar
da família militar

Fortalecer a
segurança orgânica

Promover a valorização da profissão
e do profissional militar
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ANEXO “B” (MATRIZ DE AVALIAÇÃO ESTRATÉGICA) AO PLANO DE GESTÃO 2020 – 2023

(SUPRIMIDO)

Natal-RN, 07 de agosto de 2020.

(ORIGINAL ASSINADO E ARQUIVADO NO 7º Pel PE)
LUCAS DOS SANTOS SOARES – Cap

Comandante do 7º Pelotão de Polícia do Exército



ANEXO “C” (PLANOS DE AÇÃO 2019/ 2020) AO PLANO DE GESTÃO 2020 - 2023
Planos de ação são instrumentos de gestão que têm como fundamento consolidar as ações que devem nortear os integrantes de uma Organização com o propósito de atingir os

resultados definidos pelo nível estratégico da OM.
Sua finalidade é estabelecer um conjunto de ações a serem desenvolvidas num determinado período, com o detalhamento de metas físicas e orçamentárias de modo a permitir o seu

ACOMPANHAMENTO e, assim, assegurar a EXECUÇÃO do Plano de Gestão.
Os planos de Ação são Ações de Comando ou de Projetos (simples, com a ferramenta 5W2H, ou complexos, utilizando a metodologia GPEx):

Pl
Ação a realizar

(WHAT)
Quem?
(WHO)

Como?
(HOW)

Onde?
(WHERE)

Por quê?
(WHY)

Custos
(HOW

MUCH)

Prazos
(WHEN)

OEO/
Estrt

Meta

01

PROMOVER ações referente à
educação financeira de militares
e dependentes. S3

Por  intermédio  do  CTTEP,
palestras  e  acompanhamento
mensal,  bem  como  através  do
EAD  de  capacitação  financeira
(parceria EB e Banco Central)

7º Pel PE

Para ESTIMULAR a utili-
zação das várias ferramen-
tas da educação financeira 
e o Plj financeiro familiar.

- 01/12/20 03/07

Minimizar ao menos em 
50% do Nr de endivida-
dos nas OM da Bda no 
ano de 2020.

02

APERFEIÇOAR o processo de
seleção dos conscritos visando a
INCORPORAÇÃO

Cmt Pel,
Adj e
Sgtte

Realizando contato com OSP para
apoio  nas  entrevistas;  e  aplicar
teste físico 7º Pel PE

REDUZIR a incidência de
militares  envolvidos  com
o  crime  organizado  e  a
quantidade com problemas
de saúde

- Até JUL 20 04/02

Mínimo de 95% dos mi-
litares  conscritos  con-
cluir  o  Serviço  militar
obrigatório

03

ACIONAR os Eft das OM por 
meio do Plano de Chamada

Cmt OM

Execução do exercício de plano 
de chamada

7º Pel PE

Para treinar os Eft, a fim 
de comparecer à OM no 
mais curto prazo -

Ao longo de
2020

01/01

Todo o Eft pronto em até
3 horas, após o aciona-
mento do Cmdo OM ao 
fim dos períodos da IIB 
e IIQ.

04

INTENSIFICAR a OU

S3

Priorizando  os  tempos  de
instrução  desses  assuntos  e
otimizando seu emprego. 7º Pel PE

Para  fortalecer  a  base  da
IM dos efetivos da OM.

-
Ao longo de

2020
01/02

Atingir  a  excelência em
OU,  principalmente  no
que  se  refere  às
particularidades  das
OMPE.

05

AMPLIAR o emprego do SAD-
LA Cmt Pel,

S3

Incrementando a divulgação do 
sistema.

7º Pel PE

Para manter a alimentação 
do sistema quanto às li-
ções aprendidas e assuntos
de interesse da doutrina.

- Até NOV 2020 01/05

Ao  menos  01  (uma)
lição aprendida ao longo
do ano de instrução.

Pl Ação a realizar
(WHAT)

Quem?
(WHO)

Como?
(HOW)

Onde?
(WHERE)

Por quê?
(WHY)

Custos
(HOW

Prazos
(WHEN)

OEO/
Estrt

Meta



MUCH)

06

APERFEIÇOAR o SISCOFIS

Enc Mat

Monitorando as demandas do 
COLOG e auditando de forma 
permanente o SISCOFIS.

7º Pel PE/Fisc
Adm 7ª Bda Inf

Mtz

Para disponibilizar dados 
confiáveis no Sistema.

-

Mensalmente, 
após atualiza-
ção do catálogo 
pela Fisc Adm

05/02

No controle do COLOG,
manter em zero pontos 

07

APERFEIÇOAR os processos 
de manutenção do material 
Classe IX do Pel.

Cmt Pel,
Enc Mat,
Padrinhos

Vtr

Por intermédio de inspeção de 
manutenção de viaturas, criação 
de uma rotina de verificação da 
manutenção e capacidade plena 
de realização da manutenção 
(aquisição de insumos e contrata-
ção de serviço)

7º Pel PE, Pel
Mnt

Para assegurar elevados 
níveis de disponibilidade 
de viaturas.

-
Ao longo de

2020
05/05

Disponibilidade  de
viaturas acima dos 90%.

08

PROPORCIONAR a visitação 
em EE públicos e particulares/
PROGRAMA PROFISSÃO 
SOLDADO.

S3

Visitações semestrais, mediante 
coordenação de agendas

Visita do 7º Pel
PE

Melhoria dos índices do 
NE de aprovação às Esco-
las Militares, bem como 
desenvolvimento de atri-
butos como Civismo e Pa-
triotismo

-
Ao longo de

2020
02/03

Atingir, no mínimo, 2 
EE, público e particular.

09

PROPORCIONAR a visitação 
de alunos em OM do EB/ PRO-
GRAMA MARCHA SOLDA-
DO

S3

Visitações  semestrais,  mediante
coordenação de agendas

No
aquartelamento

do 7º Pel PE

Melhoria dos índices do 
NE de aprovação às Esco-
las Militares, bem como 
desenvolvimento de atri-
butos como civismo e pa-
triotismo

-
Ao longo de

2020
02/03

Atingir, no mínimo, 2 
EE, público e particular.

10

MATRICULAR mais militares 
das OM em cursos/estágios de 
gestão.

Cmt Pel,
S3

Fazendo levantamento de volun-
tários e buscando cursos/estágios 
presenciais/EAD no EB e no 
meio civil.

7º Pel PE

Para aumentar o Nr de Mil
com conhecimento técnico
na área e fortalecer a cul-
tura da excelência na ges-
tão do bem público

- A cada ano
03/04
05/04

Atingir pelo menos 5% 
dos efetivos das OM a 
cada ano.

11
Promoção  do  bem-estar  e  de
ações de melhoria no ambiente
de trabalho.

Adj Pel PE
Realizando  confraternizações  e
atividades desportivas. 7º Pel PE

Para  aumentar  a  união  e
camaradagem  entre  os
integrantes do Pel PE.

R$ 1.000,00 Trimestral 03/01
Realizar
confraternizações
trimestralmente.

Pl Ação a realizar
(WHAT)

Quem?
(WHO)

Como?
(HOW)

Onde?
(WHERE)

Por quê?
(WHY)

Custos
(HOW

Prazos
(WHEN)

OEO/
Estrt

Meta



MUCH)

12

REFORMAR  telhado  do
Pavilhão 7º Pel PE

Cmt,
Adj Pel

Confecção  de  projeto  junto  á
CRO/7  e  buscar  recursos
financeiros 7º Pel PE

Evitar que o pavilhão seja
comprometido  na  parte
estrutural  e  elétrica  por
ocasião  do  período
chuvoso

R$
150.000,00

Até DEZ 20 30/01

Reforma  concluída  até
DEZ 22

13

APLICAR  instruções
específicas  de  técnica  policial
com  o  auxílio  das  forças  de
segurança pública.

S3

Através  do  contato  com  os
diversos  OSP  para  apoio  nas
instruções

7º Pel PE

Realizar  troca  de
conhecimento  e
experiências com relação à
atividade policial e nivelar
os  conhecimentos  do
Efetivo Profissional no uso
do  equipamento  e
armamento  de  dotação
policial.

-
Ao longo de

2020

01/03
01/04
02/01

Realização de ao menos
02 (duas) instruções nos
períodos de qualificação
e adestramento.

14

READEQUAÇÃO  da  reserva
de material

Adj Pel

Adquirir  material  de  construção
através de recursos da DGO (ND
30)  e  realizar  a  construção
empregando militares do Pel

7º Pel PE

Aperfeiçoar  o
acondicionamento  e  o
controle do material carga
sob a responsabilidade do
Enc Mat

R$ 10.000,00 Até DEZ 20 03/01

Reserva  de  material
adequada  á  quantidade
de material do Pel

15

REALIZAR gestões junto à 
Fisc Adm 7ª Bda Inf Mtz para 
descarregar os materiais inser-
víveis.

Enc Mat

Levantamento  de  todos  os
materiais inservíveis e solicitação
de da descarga.

7º Pel PE

Descarregar  materiais
inservíveis,  otimizando os
espaços  de
armazenamento  da  OM e
facilitando  o  controle  da
carga.

- Até NOV 2020
05/02
05/06

Descarga  de  80%  dos
materiais  inservíveis  da
OM.

16

REALIZAR  a  manutenção  a
comando das viaturas do Pel.

Enc Mat

Realização da formatura da tarde
na garagem e posterior condução
das atividades juntamente com os
Padrinhos e Motoristas

Garagem

Manter  o  nível  de
manutenção das viaturas e
elevar  o  nível  de
disponibilidade.

- Mensalmente
05/02
05/05

Nível de disponibilidade
de  viaturas  em  pelo
menos 90%.

Pl
Ação a realizar

(WHAT)
Quem?
(WHO)

Como?
(HOW)

Onde?
(WHERE)

Por quê?
(WHY)

Custos
(HOW

MUCH)

Prazos
(WHEN)

OEO/
Estrt

Meta



17

REALIZAR  a  manutenção  a
comando  dos  armamentos  do
Pel.

Enc Mat,
Armeiro

Após  a  formatura  da  tarde
condução das atividades pelo Enc
Mat e  armeiro,  utilizando Cb/Sd
EP da  reserva  de  material,  bem
como todos os Sd EV.

Reserva de
armamento

Manter  o  nível  de
manutenção  dos
armamentos  e  elevar  o
nível de disponibilidade.

- Mensalmente
05/02
05/05

Nível de disponibilidade
de  viaturas  em  pelo
menos 90%.

18

REALIZAR  o  Estágio  de
Direção  Defensiva  para
Condutores  de Motocicletas  na
Gu Natal.

Cmt Pel,
S3

Contato  com  STTU  e  ONG
Trânsito Seguro.

OM Gu Natal

Diminuir  os  índices  de
acidente  de  motocicletas
com militares da Gu Natal

- JUN 20 04/03

Reduzir aos  níveis  mais
próximos  de  zero  os
acidentes  com
motocicleta.

19

CONFECCIONAR  vídeos
institucionais do 7º Pel PE.

Cb
Rodrigues

Tomada  de  fotos  e  vídeos  de
todas  as  atividades  realizadas
pelo 7º Pel PE.

7º Pel PE

Elevar  a  imagem  do  EB,
ressaltando  atividades
positivas,  bem  como
divulgar as ações do 7º Pel
PE.

-
Ao longo de

2020
02/03
02/04

Confecção  de  pelo
menos (01) um vídeo ao
término  do  período
básico  e  01  (um)  vídeo
ao  término  da
qualificação.

20

CONFECIONAR o informativo
do 7º Pel PE.

Cb
Rodrigues

Levantamento  de  fotos  e
atividades realizadas ao longo do
semestre. 7º Pel PE

Elevar  a  imagem  do  EB,
ressaltando  atividades
positivas,  bem  como
divulgar as ações do 7º Pel
PE.

- Semestralmente
02/03
02/04

Confecção  de  01  (um)
informativo  ao  final  de
cada semestre.

21

Realizar visitas esporádicas nas
residências dos Cb/Sd. Cmt Pel

Adj Pel
Cmt Gp

S3

Uma  vez  por  mês  sortear  um
integrante  do  Pel  PE  para  ser
visitado.

Gu Natal

Para elevar a interação dos
superiores  com  os
subordinados,  estreitar
laços  e  conhecer  as
dificuldades  enfrentadas
pelos subordinados.

-
Ao longo de

2020
03/03
03/06

Visitar uma vez por mês
um integrante do Pel PE.

22

REVITALIZAR   pista  Agility
no  treinamento  dos  cães  de
guerra

Ch SCG

Adquirir  material  de  construção
através de recursos da DGO (ND
30)  e  realizar  a  construção
empregando militares do Pel

7º Pel PE

Melhorar  as  condições de
treinamento  dos  cães  de
guerra  vocacionados  para
ataque e proteção

R$ 3.000,00 Até SET 20 03/01

Pista  de  treinamento
adequada para instrução

Natal-RN, 07 de agosto de 2020.

(ORIGINAL ASSINADO E ARQUIVADO NO 7º Pel PE)
LUCAS DOS SANTOS SOARES – Cap

Comandante do 7º Pelotão de Polícia do Exército


