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APRESENTAÇÃO 1º CENSO SOBRE

AÇÕES MUNICIPAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA

DO RIO GRANDE DO SUL

A segurança pública desponta, no Brasil e no Estado do 
Rio Grande do Sul, e porque não dizer no mundo, como 
um dos mais importantes temas de discussão na atua-

lidade. Nos últimos anos, os escassos indicadores disponíveis têm 
demonstrado uma forte tendência de aumento da violência, ao lado 
da banalização de uma série de crimes.

Em alguns estados brasileiros, e particularmente em suas re-
giões metropolitanas, a violência já tem produzido alterações de-
mográficas comparáveis àquelas conhecidas em nações em guerra. 
Estes são alguns dos motivos que demonstram a urgência de um re-
pensar dos programas e das políticas de segurança pública, a partir 
de uma formação técnica e humanística de todos envolvidos nesta 
temática, uma vez que se demonstrou a falência e ineficiência de 
adotarmos apenas um sistema de segurança pública pautada no ca-
ráter repressivo de polícia.

Em razão da importância no cenário global e local do tema da 
Segurança Pública e Direitos Humanos é que a FACULDADE DE 
DIREITO DE SANTA MARIA – FADISMA, atenta à sua missa insti-
tucional de “Educar sempre”, através de seu Núcleo de Segurança 
Cidadã (NUSEC), produziu este 1º Censo sobre ações municipais de 
segurança pública do Rio Grande do Sul.

O NUSEC tem por objetivos a pesquisa, ensino e extensão na 
área de Segurança Pública Cidadã e de Direitos Humanos, de for-
ma a congregar os esforços de professores e alunos, de graduação 
e pós-graduação, egressos e colaboradores, na divulgação da pro-
dução científica, bem como proporcionar à comunidade em geral a 
utilização do conhecimento produzido na FADISMA.

Através deste 1º Censo, trabalho inédito de pesquisa, foram 
analisadas as ações de segurança pública em todos os 497 municí-
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pios do Rio Grande do Sul, bem como se buscou construir um indi-
cador denominado IMUSP (Índice Municipal de Segurança Pública).

Este índice levou em conta a análise de quatro dimensões 
(estrutura gerencial, estrutura financeira, estrutura tecnológica e 
estrutura local) composta de dezoito indicadores e de mais de du-
zentas variáveis, com o objetivo de apontar uma tendência à muni-
cipalização da segurança pública, visando impactar os indicadores 
criminais que refletem a sensação de segurança dos municípios, e 
que consequentemente possam ser utilizados na gestão pública mu-
nicipal deste tema tão importante.

Esta publicação coroa o trabalho de nossos docentes e colabo-
radores, e demonstra a importância da sistematização de dados e da 
utilização de trabalhos de pesquisa, informações, produção de resul-
tados científicos, na efetiva disseminação do conhecimento como 
fonte de consulta na gestão do interesse coletivo.

Estamos todos de parabéns. Rogo que exemplos como desta 
publicação se frutifiquem e cresçam cada vez mais nas próximas 
edições deste Censo.

Prof. Eduardo de Assis Brasil Rocha

Diretor Geral da FADISMA

Maio de 2013
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INTRODUÇÃO

O tema “segurança” tem conquistado, contemporanea-
mente, lugar de destaque na agenda social e política 
nacional e internacional. O aumento da letalidade das 

violências – em especial daquelas praticadas nas cidades, que viti-
mizam, em geral, jovens de 15 a 29 anos1, moradores de territórios 
pobres e vulneráveis, não raro com emprego de arma de fogo (um 
dos principais agenciamentos) –, a difusão do sentimento de insegu-
rança e medo sociais no espaço urbano e a corresponsabilização de 
diferentes atores do Estado e da sociedade civil organizada são al-
guns dos fatores que podem explicar essa centralidade teórico-prá-
tica. 

A luta pela democratização do Brasil e pela institucionalização 
de um conjunto de direitos (fundamentais e sociais) na Constitui-
ção Federal de 1988, entre os quais o da segurança, inaugurando o 
chamado Estado Democrático de Direito, de um lado, e, de outro, os 
avanços socioeconômicos da última década no país, não tem impac-
tado, paradoxalmente, nesses mesmos patamares, quanti e qualita-
tivos, o controle e a redução das violências (e dos crimes). Pelo con-
trário, as cidades brasileiras convivem hoje – a despeito de louváveis 
e localizadas inovações institucionais e boas práticas de governan-
ça de políticas públicas de segurança, de que este livro é tributário 
– com altos indicadores de violência letal e baixa legitimidade das 
instituições que compõem o chamado sistema de segurança públi-
ca e justiça criminal brasileiro, mesmo em territórios urbanizados e 
com níveis elevados de desenvolvimento.

1 Conforme de verificará, todavia, o enfoque etário do Programa Nacional de Segu-
rança Pública com Cidadania (PRONASCI) cinge-se à faixa entre 15 e 24 anos, à luz 
das Leis Federais 11.530, de 24 de outubro de 2007, e 11.707, de 19 de junho de 
2008, as quais lhe deram ensejo.
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Vale dizer que esse fenômeno não se limita ao Brasil, na medi-
da em que pode ser observado, com maior ou menor incidência, em 
quase todos os países ocidentais. Isso porque a violência e a crimi-
nalidade aparecem como graves problemas sociais, apesar dos seus 
diferentes matizes e peculiaridades, na totalidade dos países de de-
mocracias recentes, notadamente os latino-americanos, legatários 
de uma longa tradição autoritária e patrimonialista.

No país, desde o final da década de 1970, a violência urbana 
vem crescendo ininterruptamente (ADORNO, 1998). O medo, agudi-
zador do sentimento de insegurança, não pode ser entendido, nesse 
contexto, como algo ilusório ou meramente como corolário da mani-
pulação das mídias, mas sim como uma experiência compartilhada 
coletivamente, forjada nas representações sociais.

Nesse sentido, segundo uma pesquisa de opinião coordenada 
pelo Ibope, a pedido da Confederação Nacional da Indústria (CNI
-IBOPE), divulgada em outubro de 2011, a segurança pública e as 
drogas aparecem como os principais problemas do País, com 56% 
das respostas dos entrevistados. Mais da metade dos respondentes 
(51%) considerou a segurança pública como “ruim” ou “péssima”, 
sendo que apenas 15% percebe melhorias na área nos últimos três 
anos no Brasil. De acordo com a mesma pesquisa, as três principais 
ações para melhorar a segurança são as seguintes: maior comba-
te ao tráfico de drogas (58%), aumento do policiamento das ruas 
(37%) e aumento das penas pelos crimes cometidos. Somente 17% 
dos entrevistados manifestou ser importante para a segurança pú-
blica a maior presença do Estado através de políticas públicas de 
educação, saneamento, etc. Fica evidente, mais uma vez, como as 
representações sociais percebem a violência, associando as suas con-
sequências à sua causa2.

O reconhecimento do caráter difuso e mundializado da violên-
cia (TAVARES DOS SANTOS, 2011) não pode olvidar o fato de que 
sua emergência se dá no plano local, ao nível dos municípios. Por 
isso, e não por acaso, notadamente desde a segunda metade dos 
anos de 1990, vem-se assistindo ao desenvolvimento de experiên-

2 Nesse particular, consulte: KERBER, Aline; PAZINATO, Eduardo. Muitas Cabeças, 
Muitas Sentenças: Uma análise do PRONASCI em Canoas/RS a partir das represen-
tações sociais dos moradores e dos gestores do Território de Paz. Curitiba: Multi-
deia, 2013.
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cias locais de políticas de segurança, de múltiplos enfoques e varia-
das abordagens. 

Inúmeros municípios, nesse último período, assumiram novas 
responsabilidades na área, produzindo diagnósticos locais, desen-
volvendo planos municipais de segurança, formando suas Guardas 
Municipais, implementando políticas públicas de segurança por in-
termédio de projetos sociais voltados à prevenção das violências e 
da criminalidade e à promoção dos direitos humanos, investindo em 
modernas tecnologias de controle social (como os sistemas de vídeo 
e audiomonitoramento), estimulando novos arranjos institucionais 
de governança (interinstitucional, intersetorial e interagencial), em 
parceria com os Estados e com a União, impulsionadas, em mui-
to, inicialmente pelo chamado Sistema Único de Segurança Pública 
(Susp) e, hodiernamente, a partir de 2007 até 2012, pela sua face 
mais concreta, qual seja, o Programa Nacional de Segurança Públi-
ca com Cidadania (PRONASCI). 

Há que se considerar, todavia, que tais experiências são muito 
diversas e se orientam por princípios, diretrizes e desenhos institu-
cionais também muito variados, sendo, na sua integralidade e no 
seu alcance, político-institucional e sociocultural, ainda pouco estu-
dadas e conhecidas (SENTO-SÉ, 2005).

De todo modo, pode-se afirmar que as experiências de polí-
ticas de segurança desenvolvidas pelos municípios brasileiros ten-
dem a traduzir, no plano local, um debate mais amplo e global sobre 
o tema, e a materializar dois modelos fortes: o primeiro, centrado 
em iniciativas preponderantemente repressivas, e o segundo, em 
medidas de prevenção, por meio de políticas que conjugam as tradi-
cionais políticas de segurança pública, fortalecendo a atuação das 
agências de segurança e de justiça, com novas políticas públicas 
de segurança, as quais estimulam políticas sociais, situacionais e 
informacionais, voltadas a reduzir violências e crimes e a ampliar o 
sentimento de segurança urbana. 

Não se trata, registre-se, de introduzir uma análise aporética 
ou dicotômica, per se, reducionista, entre ações de prevenção e de 
repressão, mesmo porque determinadas iniciativas repressivas po-
dem cumprir um papel preventivo, ao passo que estas podem tra-
vestir-se de ações de controle e disciplinamento sociais (PAZINATO, 
2012). O que importa aqui é identificar duas racionalidades especí-
ficas, cujos “polos hegemônicos” insinuam, também, dois paradig-
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mas (AZEVEDO, 2006). Exemplo disso foi o Plano Municipal de Se-
gurança Pública desenvolvido em Porto Alegre, em 2001, pelo então 
Prefeito Tarso Genro, que já guardava traços do que seria criado e 
executado, mais adiante, em 2007, por ele à frente do Ministério da 
Justiça, com o PRONASCI.

De outra parte, está-se diante de uma constatação empírica 
fundamental, ressalvadas as especificidades locais e regionais, a 
criação em diversas cidades brasileiras de Secretarias de Seguran-
ça e de suas respectivas Guardas Municipais tem potencializado a 
abertura de novos canais de comunicação e interlocução entre o Es-
tado e a sociedade civil, viabilizando, potencialmente, a efetivação 
de novas práticas microssociais de equacionamento de conflitos, in-
terpessoais e coletivos, com foco na prevenção das violências e dos 
crimes e na mitigação do sentimento de insegurança e de anomia 
social (AZEVEDO, 2006). 

Entretanto, as limitações impostas pela Constituição Federal3 
e pela ausência de um instrumento normativo de regulação do papel 
dos municípios e das Guardas Municipais4 concorreram, historica-
mente, para que a atuação dos municípios permanecesse à margem 
desse campo, visto o fato de a segurança ter sido, formalmente, prer-
rogativa dos Estados e da União. 

A despeito disso, seja em face da falência do modelo tradicio-
nal de policiamento no Brasil (evolução da vitimização letal, sobretu-
do de jovens, desvalorização dos profissionais de segurança pública, 
baixa resolutividade da investigação criminal, baixa legitimidade 
das instituições de segurança e justiça, entre outros), seja pelo fato 
do protagonismo de alguns municípios, o tema, processual e grada-
tivamente, passou a receber um tratamento especial na agenda das 

3 Não se ignoram as limitações de uma interpretação literal do texto constitucional 
relativamente à tendência à municipalização da segurança pública (vide art. 144 da 
Carta Política, notadamente a abertura, em princípio, residual para a atuação dos 
municípios nessa temática através do § 8°). Apenas propugnam-se novas possibili-
dades hermenêuticas, com impacto nas intervenções locais nessa seara, com base 
no potencial teórico-prático representado pela assunção do conceito de segurança 
como um dos direitos sociais inscritos no rol do artigo 6º da Carta Magna, em con-
traposição ao senso comum teórico do enfoque criminal das situações-problema 
(PAZINATO, 2012).

4 Nesse particular, é meritório o esforço da Secretaria Nacional de Segurança Pública 
no sentido de propor um substitutivo ao Projeto de Lei 1.332/2003, com vistas a 
regulamentar o § 8º do artigo 144 da Constituição Federal (o chamado Marco Re-
gulatório das Guardas Municipais).
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discussões dos compromissos da União, deixando de se constituir 
como problema estritamente dos Estados e de suas polícias.

Por consequência, o Estado tem pautado sua atuação não 
mais exclusivamente na repressão das violências, mas também na 
prevenção e na promoção de novas formas de convivência social e 
cidadã (mais seguras e pacíficas), idealmente focadas na garantia, 
no respeito e na promoção dos direitos humanos. A intenção passa 
ser a concepção e a implantação de políticas de segurança cidadã, 
demarcadas por duas perspectivas, distintas e complementares: a 
repressão qualificada da criminalidade e a prevenção social das vio-
lências, nos marcos do conceito de segurança cidadã. Observe-se na 
redação do Projeto de Lei:

Art. 30. A segurança cidadã consiste na situação política e 
social de segurança integral e cultura da paz em que as pes-
soas têm, legal e efetivamente, garantido o gozo pleno de seus 
direitos fundamentais, por meio de mecanismos institucionais 
eficientes e eficazes, capazes de prever, prevenir, planejar, so-
lucionar pacificamente os conflitos e controlar as ameaças, as 
violências e coerções ilegítimas. (BRASIL, 2007)

As políticas municipais de segurança cidadã (ou da nova pre-
venção) expressam, pois, a expectativa de que as políticas de se-
gurança devam se adequar às realidades locais e aos anseios das 
populações, em uma perspectiva de reconhecimento político das de-
mandas locais voltadas à segurança, com a maior diversidade pos-
sível de atores envolvidos, por meio da produção de conhecimento e 
de planos de intervenção centrados na integração interinstitucional, 
intersetorial e interagencial (DIAS NETO, 2005).

Consoante Soares (2007, p. 83), a “tímida gestão de um novo 
momento” na segurança pública foi sendo preparada no segundo 
mandato do Presidente Fernando Henrique Cardoso (FHC), logo 
após o sequestro do ônibus 174, no Rio de Janeiro, no ano de 2000. 
O Plano Nacional de Segurança Pública, naquele momento, não 
era sistêmico e integrador, faltava a previsão de identificação das 
prioridades, das metas, de diagnóstico, mecanismos de avaliação 
e monitoramento. O autor destaca que, antes disso, fora criada, no 
1º Governo de FHC, a Secretaria Nacional de Direitos Humanos, e 
formulado o primeiro Plano Nacional de Direitos Humanos.
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Nesses primeiros planos nacionais do Governo de Cardoso, já 
se evidenciavam ações de segurança de novo tipo: integração entre 
as polícias, qualificação profissional com o objetivo de diminuir a le-
talidade policial, estímulo à aplicação de penas alternativas à priva-
ção da liberdade, estímulo ao policiamento comunitário, controle de 
armas, programa de proteção às testemunhas e incentivo à criação 
de ouvidorias e de medidas de garantia e de promoção dos direitos 
humanos. Porém, segundo Soares (2007), a falta dos meios necessá-
rios para que isso se consolidasse, a exemplo da institucionalização 
do Sistema Único de Segurança Pública (Susp), inviabilizou a con-
cretização dessas medidas.

Em 2002, o então pré-candidato à Presidência da República, 
Luiz Inácio Lula da Silva (Lula), apresentou os marcos de um Plano 
Nacional de Segurança Pública – elaborado pelo Instituto Cidadania 
– que colocou, pela primeira vez, a segurança pública como matéria 
de Estado e não meramente de governo. Logo após a sua eleição, 
Lula apresenta o desafio do desenvolvimento do referido Plano. Con-
tudo, na sequência, demonstra clara indisposição para dar conti-
nuidade às ousadas diretrizes preconizadas pelo Plano, tais como: 
construir consenso entre os governadores sobre o Plano; planejar 
a normatização do Susp; promover a instituição de Gabinetes de 
Gestão Integrada, estaduais e federal; ampliar os recursos do Fundo 
Nacional de Segurança Pública, entre outros (SOARES, 2007).

Infelizmente, o Plano recém-colocado em prática feneceu e 
acabou por não ser viabilizado com toda sua potência e possibili-
dades. Desta forma, o que foi possível fazer, à época, não passou 
da implantação dos Gabinetes de Gestão Integrada e dos marcos, 
em 2003, do Susp, buscando a integração sistêmica das instituições 
que atuam na área e um maior e mais profundo diálogo destas com 
a sociedade civil. Mas, em razão da mudança de “rota no Ministério 
da Justiça e no Planalto” (SOARES, 2007, p. 89), os resultados espe-
rados não foram satisfatórios. Naquele contexto, ao invés da implan-
tação do Plano, sobrevieram ações de repressão qualificada da Polí-
cia Federal, assim como um reforço da qualificação profissional dos 
policiais, e em ações de controle em favor do desarmamento. Estas 
últimas, contudo, foram derrotadas no Referendo contra a comer-
cialização de armas de fogo, o que acabou arrefecendo o alcance 
dessa medida, com nítido impacto da redução da vitimização letal, 
posto que majoritariamente praticada com emprego de arma de fogo 
(SOARES, 2007).
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Anos mais tarde, em 2007, seguindo a tendência mais ampla 
de indução da atuação dos municípios no campo da segurança pú-
blica, ensejada pelo estabelecimento da Secretaria Nacional de Se-
gurança Pública (Senasp) e, posteriormente, pelo Susp, o Ministério 
da Justiça lança o PRONASCI.

O então novel Programa reconhece os avanços dos planos an-
teriores e assume a complexidade do fenômeno das violências, dan-
do ênfase maior às raízes socioculturais e aos agenciamentos sub-
jacentes às dinâmicas da violência e da criminalidade, entendendo 
estarem imbricados à segurança outros problemas e fatores sociais, 
culturais, situacionais, organizacionais e informacionais, tais como: 
educação, saúde, cultura e infraestrutura urbana.

O PRONASCI foi previsto com recursos na ordem de 6,7 bilhões, 
de 2007 a 2012, e inovou ao incentivar a ação dos municípios na área 
da segurança pública, com foco na diminuição das violências e da 
criminalidade por meio da articulação de ações sociais, priorizando 
a prevenção, social e situacional, e a repressão qualificada, buscan-
do atingir os fatores geradores das violências e dos crimes.

O Programa pautou-se em objetivos bem abrangentes, a exem-
plo da valorização dos profissionais e agentes de segurança pública; 
da inclusão e da integração dos jovens às políticas sociais de gover-
no; da ressocialização de pessoas que cumprem penas no sistema 
de justiça criminal; do acesso à justiça a territórios desagregados; da 
intensificação do enfrentamento ao crime organizado e à corrupção 
policial; da recuperação dos espaços urbanos degradados. Todos es-
ses objetivos passavam, no desenho institucional da política, pela 
promoção da cidadania e dos direitos humanos, com foco nas ques-
tões de gênero, etária e racial e na crença de que não há eficiência 
policial sem respeito aos direitos humanos (SILVA, 2009).

Esses objetivos foram divididos em Programas Estruturais e 
Locais, desdobrados em noventa e quatro projetos e ações. Dentre 
os principais projetos estruturais do PRONASCI estão: a valorização 
dos profissionais do sistema de segurança pública e justiça criminal; 
a reestruturação do sistema penitenciário; o combate à corrupção 
policial e ao crime organizado e o envolvimento comunitário. Entre 
os programas locais merecem destaque o Território de Paz, a Inte-
gração do Jovem e da Família e a Segurança e Convivência.

Além dos eixos estruturais e dos programas locais, o PRONAS-
CI tem como público-alvo os jovens de 15 a 24 anos, à beira da crimi-
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nalidade (em situação de vulnerabilidade) ou que já tiveram passa-
gens pelo sistema de segurança pública e justiça criminal, em áreas 
com altos índices de homicídios e crimes violentos contra a vida.

Isso porque sabe-se que o grupo mais vulnerável é o jovem po-
bre, geralmente do sexo masculino, que representa o contingente de 
maior risco sob dois pontos de vista: passivo e ativo. Ou seja, quando 
dizemos “vulnerável”, referimo-nos, simultaneamente, à permeabi-
lidade à mensagem sedutora do tráfico, que conduz esses jovens ao 
crime, e ao grau de exposição às violências, na medida em que é 
nessa faixa etária e social que se concentram os maiores índices de 
vitimização letal (SOARES, 2005, p. 32-33).

Por outro lado, a execução do PRONASCI deveria acontecer 
no âmbito dos Gabinetes de Gestão Integrada Municipais (GGI-Ms) 
e por meio de mobilizações comunitárias, a exemplo dos Conselhos 
Comunitários e Municipais de Segurança Pública, valorizando, por 
sua vez, a tendência de municipalização da segurança pública, que 
não se esgota nas Guardas Municipais, e que se estende à imple-
mentação de políticas de caráter social e preventivo.

Para a garantia da realização das ações seriam firmados con-
vênios, contratos, ou acordos e estimulada a constituição de con-
sórcios com os Estados, com os municípios, com as organizações 
não governamentais e com os organismos internacionais. Entre os 
objetivos desses convênios está a institucionalização da política na-
cional de segurança pública como um instrumento de prevenção e 
enfrentamento das violências e da criminalidade, com foco nas suas 
raízes sociais e culturais, visando reduzir significativamente as ta-
xas de homicídio e crimes violentos contra a vida no País.

Para tanto, os referidos instrumentos deveriam prever a realiza-
ção de ações preventivas e repressivas. Segundo informações oficiais 
do Ministério da Justiça, até janeiro de 2010, 150 municípios, o Distri-
to Federal e 22 Estados assinaram convênios com a União, pautados 
pelo PRONASCI5. Entre as ações conveniadas estão (BRASIL, 2007):

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Este Convênio de Cooperação Federativa tem por objeto a adesão 
do Município ao PRONASCI, com vistas à execução das seguintes 
ações, previstas no Programa, dentre outras, a serem oportunamente 

5 Ver em: <http://portal.mj.gov.br/pronasci/data/Pages/MJ3444D074I TEMID2 C7F-
C5BAF0D5431AA66A136E434AF6BCPTBRNN.htm.> Acesso em: 27 nov. de 2011.
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pactuadas entre os partícipes, cada uma delas dependente de ins-
trumento apropriado:
1. Instalação com garantia de pleno funcionamento do Gabinete de 
Gestão Integrada Municipal – GGI-M;
2. Elaboração e implementação do Plano Municipal de Segurança 
Pública;
3. Formação continuada das Guardas Municipais;
4. Estruturação e implementação do Conselho/Fórum Municipal de 
Segurança Pública e de Conselhos/Fóruns Comunitários de Segu-
rança Pública;
5. Garantia através de medidas de urbanização e recuperação de 
equipamentos, os chamados “espaços públicos seguros”;
6. Promoção dos direitos humanos, considerando as questões de gê-
nero, étnicas, raciais, orientação sexual e diversidade cultural;
7. Compartilhamento das informações necessárias para a execução 
do Programa;
8. Garantia de infraestrutura e apoio logístico ao Programa;
9. Compartilhamento das ações de política social e de segurança 
nas áreas conflagradas;
10. Mobilização dos mecanismos de comunicação e informação para 
incentivo à participação social e divulgação do Programa;
11. Priorização e implementação, em consonância com o MJ, com 
os ministérios parceiros e com o governo do estado, da execução dos 
Programas: Território de Paz, Integração do Jovem e da Família e 
Segurança e Convivência;
12. Instituição de mecanismos que garantam a conscientização e o 
acesso das comunidades e dos jovens ao Sistema Nacional de Defe-
sa do Consumidor – SNDC, através dos Programas ‘’Canal Comuni-
dade”, “Monitoramento Cidadão” e “Geração Consciente”; e
13. Implementação, nas políticas municipais de segurança pública, 
de ações garantidoras dos direitos das mulheres vítimas de violên-
cia.

Para Soares (2007), apesar das inovações do PRONASCI, como: 
uma Medida Provisória que o instituiu, ao designar uma instituição 
responsável pela avaliação do Programa e de agentes locais com 
essas mesmas funções, por citar o Susp – dizendo que, no limite, 
pretende regulamentá-lo e colocá-lo em prática, falta ainda uma po-
lítica melhor estruturada, visto a existência de um conjunto de ações 
demasiadamente fragmentadas e sobrepostas, muitas vezes desco-
nexas por não apontarem a urgência de reformas institucionais do 
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sistema de segurança pública e de justiça criminal brasileiro. Aduz, 
entretanto, que tal lacuna pode ser vista como uma possibilidade, 
paradoxalmente, de customização das políticas de segurança no 
âmbito local.

Portanto, o PRONASCI, como uma política nacional, apesar de 
todo o estímulo à municipalização da segurança pública, da concilia-
ção entre repressão qualificada e prevenção social e situacional das 
violências e da criminalidade, da intenção de institucionalizar o Susp, 
da previsão de criação dos GGIs, não garante, formalmente, a unida-
de necessária para a cooperação entre as forças policiais e entre estas 
e outras agências, a exemplo das Guardas Municipais, e não promove 
mudanças estruturais que possibilitem esse movimento.

De outra parte, é inegável, conforme se apontará adiante, que 
esse Programa instaurou novas bases federativas para a emergên-
cia, potencialmente, de um novo paradigma de segurança pública 
com cidadania no País, colocando em cena os municípios como en-
tes federados protagônicos na consecução das políticas públicas de 
segurança, na medida da assunção dos municípios como lócus de 
integração das demais agências, estaduais e federais, que compõem 
o sistema de segurança pública e justiça criminal.

Nesse contexto, a presente pesquisa notabiliza-se por se cons-
tituir no primeiro estudo, sociojurídico e criminológico, voltado a 
produzir um mapeamento, em caráter censitário, em todos os 497 
municípios do Estado do Rio Grande do Sul6, com vistas a identificar 
as atividades desenvolvidas pelos municípios no campo da seguran-
ça, sobretudo a partir da indução dos programas, projetos e ações 
levados a efeito pela Secretaria Nacional de Segurança Pública do 
Ministério da Justiça, notadamente, desde 2008, faticamente, com 
o já citado PRONASCI.

O 1º Censo sobre Ações Municipais de Segurança Pública do 
Rio Grande do Sul, coordenado pelo Núcleo de Segurança Cidadã da 
Faculdade de Direito de Santa Maria, com o apoio técnico do Insti-
tuto Fidedigna, que vem a lume com esta publicação, nasce, desta 
forma, com o propósito de – além de elaborar um levantamento, com 
o aporte de diferentes técnicas de pesquisa das Ciências Sociais, 
inclusive com o uso de georreferenciamento, das ações municipais  

6 O montante de 497 municípios já inclui o novel ente federado Pinto Bandeira, 
emancipado da cidade de Bento Gonçalves, em 1º de janeiro de 2013.
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de segurança – contribuir com a compreensão do impacto do PRO-
NASCI e, por consequência, do aporte institucional do governo 
federal, através da Secretaria Nacional de Segurança Pública do 
Ministério da Justiça, na identificação dos diferentes papéis dos 
municípios nessa seara, haja vista as múltiplas identidades profis-
sionais de suas Guardas Municipais, os variados desenhos institu-
cionais de suas políticas locais de segurança, seus diversos enfo-
ques e dimensões de atuação interinstitucional, setorial e agencial.

Afinal, o PRONASCI conseguiu efetivamente aumentar, em 
termos absolutos e qualitativos, a ação dos municípios na área da 
segurança? Os municípios com mais proatividade na segurança pú-
blica tiveram os seus índices de criminalidade diminuídos? Quem 
são e o que pensam os gestores públicos municipais de segurança 
e as Guardas Municipais, como agência municipal integrada ao sis-
tema mais amplo de segurança e justiça brasileiro, nesse sentido? 

Acredita-se, pois, que a existência de ações municipais no 
campo da segurança, resguardadas suas peculiaridades e especifi-
cidades locais e regionais, já indique os marcos de um protagonismo 
do poder local com potencial de favorecer, político-institucional e 
socioculturalmente, a redução das violências e dos crimes e o con-
sequente aumento da sensação de segurança e pertencimento com 
as cidades. 

Não se ignora, no entanto, que os municípios de maior porte 
são aqueles com maior possibilidade, eventualmente, de incluir o 
tema na agenda municipal, especialmente pelo fato de, comparati-
vamente, possuírem maior capacidade institucional para a captação 
de recursos. A maximização dessas diferenças intermunicipais rela-
tivamente à escala populacional, geográfica e econômica, que não 
serão levantadas de forma micro, mas de forma macroestrutural, 
apontará alguns indicadores que, dada a sua regularidade, afetam 
em maior ou menor grau a atuação dos municípios na segurança.

Finalmente, pretende-se traçar uma gradação do impacto dos 
diversos indicadores coligidos ao longo da pesquisa e sistematiza-
dos a partir de sua regularidade e impacto no processo de organi-
zação e indução da participação dos municípios no campo da se-
gurança, entendida como a assunção da corresponsabilidade desse 
ente federado, a um só tempo, na construção e desenvolvimento de 
políticas públicas de segurança voltadas a reduzir violências e cri-
mes, sobretudo aqueles afetos à sensação de segurança.





2  APRESENTAÇÃO  
DA PESQUISA

O 1° Censo sobre Ações Municipais de Segurança Públi-
ca do Rio Grande do Sul – iniciativa da Faculdade de 
Direito de Santa Maria (FADISMA), por intermédio do 

seu Núcleo de Segurança Cidadã, em parceria com o Instituto Fi-
dedigna, na forma de dossiê – insere-se no bojo de um conjunto de 
pesquisas que ganharam notoriedade na bibliografia brasileira no 
campo da atual tendência à municipalização da segurança, para a 
qual a instituição do PRONASCI, ao longo dos anos 2000, indubita-
velmente, como se demonstrará, cumpriu um papel destacado.

A intenção do Censo foi mapear a realidade da atuação dos 
municípios gaúchos na área da segurança pública. Todos os 497 
municípios do Estado do Rio Grande do Sul foram pesquisados du-
rante o ano de 2012. Para realizar esse trabalho, várias técnicas de 
pesquisa foram utilizadas, tanto de pesquisa estruturadas (com fina-
lidade estatística, em especial de natureza criminal), a exemplo de 
questionários eletrônicos, quanto semiestruturadas e não estrutura-
das, como entrevistas em profundidade, por telefone e presenciais, 
e grupos focais, além de técnicas de espacialização de dados e de 
georreferenciamento7. 

Em um primeiro momento, identificaram-se 69 (sessenta e 
nove) municípios passíveis de terem projetos e/ou ações municipais 
de segurança pública. A partir disso, foram feitas entrevistas em 
profundidade (presencial e/ou por telefone) que possibilitaram a de-
puração desse universo inicial e a consolidação do montante de 62 

7 As análises espacializadas e georreferenciadas dos resultados da pesquisa será ob-
jeto de nova publicação intitulada: “Atlas da Municipalização da Segurança Pública 
no Rio Grande do Sul” (no prelo).
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(sessenta e dois) municípios com alguma intervenção do poder local 
no campo da segurança pública.

Mas, afinal, o que é uma ação municipal de segurança públi-
ca? Há, na literatura, uma indefinição e uma falta de clareza do que 
seria, conceitualmente, a chamada municipalização da segurança 
pública e, ainda, escassas análises técnico-científicas dos resulta-
dos efetivos da atuação municipal nessa seara. Tal vagueza con-
ceitual também é acompanhada, no texto constitucional, quando 
interpretado, isoladamente, o artigo 144 da Constituição Federal. 
Nota-se, nesse particular, que não seria atribuição do município pro-
ver o direito à segurança, sendo esta uma responsabilidade, no limi-
te, dos Estados e da União, através das polícias8. 

Ocorre que, seja pelo aumento quantitativo e qualitativo das 
violências no espaço urbano, acompanhado da agudização do sen-
timento de insegurança e da difusão do medo social nas cidades, 
seja pela corresponsabilização da população dos municípios como 
atores coimplicados na solução da problemática da segurança, ao 
longo dos anos noventa e mais diretamente a partir dos anos 2000, 
muitos municípios passaram a desenvolver de diferentes projetos e 
ações nesse âmbito, que ganharam novos contornos e capilaridade 
com o advento do PRONASCI, no âmbito do Ministério da Justiça, 
desde 2008.

Em face desse cenário e em busca de uma avaliação do papel 
dos municípios gaúchos nessa dimensão, a pesquisa ganhou fôlego 
renovado em termos teóricos e práticos. Partiu-se, então, para a aná-
lise da Pesquisa de Informações Básicas Municipais e das pesqui-
sas sobre municipalização já realizadas pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (http://www.ibge.gov.br/home/estatisti ca/
economia/perfilmunic/defaulttab3_coleta.shtm) e de estudos reali-
zados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, através do seu 
Anuário de Segurança Pública (http://www2.forumseguranca. org.
br/node/24104). 

Todavia, pelo seu escopo metodológico e abrangência nacio-
nal, tais pesquisas não permitem um maior aprofundamento em re-

8 O aprofundamento analítico da extensão da segurança como direito social, funda-
do em uma nova hermenêutica constitucional possível no campo da gestão de po-
líticas públicas de segurança pelos entes federados municípios, pode ser verificado 
na obra: PAZINATO, Eduardo. Do Direito à Segurança à Segurança dos Direitos. Rio 
de Janeiro: Lumen Juris, 2012.
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lação às complexidades e potencialidades ínsitas a esse processo 
de participação dos municípios no campo da segurança, diferente-
mente do que pretende a presente pesquisa, através do seu caráter 
censitário e do uso de diversas técnicas de pesquisa qualitativa de 
análise menor (ente federado município). 

Assim, foram introduzidos questionamentos norteadores do 
processo de construção da pesquisa, tais como: qual foi o alcance 
do PRONASCI nos municípios gaúchos? Os municípios com órgãos 
municipais de segurança pública possuem uma maior capacidade 
institucional de indução das políticas públicas de segurança em ní-
vel local? O Poder Público municipal acessa e analisa as estatísticas 
criminais? De que forma? Conseguem implementar Planos Munici-
pais de Segurança Pública? E os Conselhos Municipais de Seguran-
ça Pública, como instância de gestão participativa, existem em que 
municípios do Estado? Quais são os municípios que criaram Fundos 
Municipais de Segurança Pública? Quem são e o que pensam os 
gestores públicos municipais de segurança e os Guardas Munici-
pais do Estado? Quantos municípios criaram Guardas Municipais, 
como agência municipal de segurança pública? Qual seu escopo de 
atuação? Existem Gabinetes de Gestão Integradas (GGIs) nos muni-
cípios pesquisados? Qual a relação deles com as demais políticas de 
segurança, em especial com a gestão do sistema de videomonitora-
mento em vias públicas? Por fim, os municípios com mais ações de 
segurança pública são os que mais conseguem atuar na prevenção 
das violências e na indução da repressão qualificada da criminali-
dade, sobretudo a violenta, através das possibilidades geradas pela 
instituição de órgãos gestores locais de segurança, Guardas Muni-
cipais e dos GGI-Ms?

A esses questionamentos foram acrescentadas novas indaga-
ções como parte do processo de envolvimento e desenvolvimento 
com o/do campo de pesquisa e com o acesso à literatura nacional 
e internacional pertinente. O esforço analítico e de sistematização 
das variáveis e indicadores, da maximização das suas diferenças e 
da identificação de suas regularidades no campo levou à sistemati-
zação e à proposição de um inédito índice: o Índice de Municipaliza-
ção da Segurança Pública (IMUSP), não com o intuito de simplifica-
ção e esgotamento do fenômeno da municipalização da segurança 
pública (ou de sua tendência), mas como identificação da complexi-
dade dele. 
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Um longo percurso foi necessário até a organização das bases 
para a instituição do IMUSP, visto que este sintetiza um entendi-
mento possível do potencial papel que os municípios podem desem-
penhar na área da segurança e, fundamentalmente, do impacto da 
sua atuação em face de alguns indicadores criminais e não crimi-
nais ao longo do tempo. Esse índice tornou-se o cerne epistêmico 
e metodológico de todo o processo de pesquisa do 1º Censo sobre 
Ações Municipais de Segurança Pública do Rio Grande do Sul, con-
duzindo a linha narrativa e analítica deste trabalho. 

O IMUSP foi criado a partir dos seguintes critérios: enquadra-
mento em outras realidades; não favorecimento de realidades em 
detrimento de outras; ter durabilidade e permanência; captar o todo, 
sem viés, de um determinado universo, etc.

Muitos municípios apresentaram ações interessantes de pre-
venção, a exemplo de projetos e ações sobre o uso de drogas (com 
estudos e diagnósticos bem elaborados), porém, algumas dessas ini-
ciativas e de seus entes federados não foram enquadradas entre os 
identificados com algum processo de municipalização de segurança 
pública, pois lhes faltavam questões fundamentais de instituciona-
lização e legitimação como política pública de segurança com base 
nas diretrizes nacionais, em especial as do Susp e as do PRONASCI. 
E este foi o norte.

Foram perseguidos muitos temas e questões para se com-
preender a forma como os municípios têm assumido a temática da 
segurança pública. Entretanto, neste Dossiê, privilegiam-se as 18 
(dezoito) variáveis que estão presentes na conformação e constitui-
ção do IMUSP e na plataforma georreferenciada publicada9. 

Com isso, os principais aspectos das ações municipais de se-
gurança pública suscitados pela pesquisa através do IMUSP são 
os seguintes: existência de órgão da administração municipal para 
tratar do tema da segurança pública; Guarda Municipal; Plano mu-
nicipal de segurança pública; Fundo municipal de segurança pú-
blica; Conselho municipal de segurança pública; Convênio com o 
PRONASCI; Captação de recursos do PRONASCI; Captação de re-
cursos do Fundo Nacional de Segurança Pública; Território de Paz 
implantado; Mulheres da Paz; Protejo; Justiça Comunitária; Gabi-
nete de Gestão Integrada Municipal (GGI-M); Videomonitoramento; 

9 Para mais informações a respeito acesse: www.censosegurancars.com.br.
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Audiomonitoramento; Análise das estatísticas criminais; Observa-
tório de Segurança Pública. Posteriormente, as diferentes gradações 
de IMUSP serviram como base comparativa para correlacionar seu 
impacto em relação a 4 (quatro) indicadores criminais, compreen-
didos pelo senso comum e pela bibliografia especializada, como os 
que impactam diretamente a sensação da segurança, quais sejam: 
furtos e roubos em geral e furtos e roubos de veículos. Por razões 
metodológicas, de acordo com o que se sustentará a seguir, o crime 
de homicídio não fez parte dessa correlação estatística, vez que não 
pode ser atribuído, preponderantemente, a uma ação municipal de 
segurança pública, no enfoque ora apontado.

Destarte, cumpre registrar, por oportuno, que a natureza desta 
publicação, como dossiê, não tenciona esgotar as múltiplas possi-
bilidades analíticas do campo da segurança, mais especificamente 
do envolvimento dos municípios nessa seara. Desse modo, abordar-
-se-ão algumas das questões mais relevantes suscitadas pelo Cen-
so, em razão dos 62 (sessenta e dois) municípios que apresentaram 
alguma ação de segurança, no escopo daquelas que compõem o 
IMUSP. Outras informações, desde o enfoque do tratamento espacial 
e georreferenciado da pesquisa, ganharão o devido tratamento na 
futura publicação intitulada: Atlas da Municipalização da Seguran-
ça Pública do Rio Grande do Sul.





3
 
O IMUSP

O IMUSP é um instrumento que tem por finalidade facili-
tar e estimular a reflexão sobre a atuação local na área 
da segurança pública. É resultado da pesquisa empí-

rica do 1º Censo sobre Ações Municipais de Segurança Pública do 
Rio Grande do Sul, como também produto do escorço teórico-prático 
e do acúmulo técnico-científico mais amplo dos pesquisadores do 
Núcleo de Segurança Cidadã da Fadisma e do Instituto Fidedigna. 

Assim, o referido índice congrega diversos indicadores teorica-
mente relevantes e empiricamente verificáveis no âmbito das políti-
cas públicas municipais de segurança, podendo gerar comparabili-
dades analíticas e referências institucionais de gestão. 

Para efeito de compreensão, os indicadores foram classificados 
em quatro dimensões, a saber: estrutura gerencial; estrutura finan-
ceira; estrutura tecnológica e estrutura local.

Figura 1 – Composição do Índice de Municipalização da Segurança Pública.
Fonte: Nusec/Fadisma, 2013.
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Para realizar a tradução do índice em representação numérica, 
foram atribuídos pesos (valores) para cada indicador, individualmen-
te, cujo somatório redundou em uma escala de zero a dez, sendo zero 
para ausência de ação municipal no campo da segurança pública, 
e dez para presença de todos os elementos do rol de indicadores, 
capazes de potencializar o protagonismo do poder local nessa seara.

Tabela 1 – Pesos dos Indicadores

Indicador que compõe o índice Peso deste indicador 
no índice

Secretaria de Segurança Municipal 1,0

Conselho Municipal de Segurança 0,5

Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM) 0,5

Plano Municipal de Segurança Pública 0,5

Análise das Estatísticas Criminais 0,5

Observatório de Segurança Pública 0,5

Fundo Municipal 0,5

Convênio com o PRONASCI 0,5

Captação de recursos do PRONASCI 0,5

Captação FNSP 0,5

Sistema de Alarmes 0,5

Sistema de Videomonitoramento em vias públicas 0,5

Sistema de Audiomonitoramento 0,5

Território de Paz implantado 0,5

Projeto Mulheres da Paz 0,5

Projeto Protejo 0,5

Projeto Justiça Comunitária 0,5

Guarda Municipal 1,0

TOTAL 10

Compreende-se que tanto a existência de Secretaria quanto de 
Guarda Municipal são dimensões empiricamente mais relevantes 
que as demais.

Desta forma, os 62 (sessenta e dois) municípios com ações mu-
nicipais de segurança pública podem ser divididos, de acordo com 
o somatório dos indicadores, em: municípios com significativo pro-
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cesso de municipalização (IMUSP de 3,5 a 10); relevante processo de 
municipalização (IMUSP de 2 a 3) e incipiente processo de munici-
palização (0,5 a 1,5).

Figura 2 – Gradação do Índice de Municipalização da Segurança Pública
Fonte: Nusec/Fadisma, 2013.

O motivo de a categoria significativo processo de municipa-
lização ter maior amplitude (3,5 a 10) é decorrente da natureza de 
construção do índice, pois 3,5 como valor do IMUSP já representa 
um número de ações locais expressivas, ainda mais se forem consi-
deradas as peculiaridades e especificidades dos municípios de mé-
dio e/ou pequeno porte.

A distribuição de municípios por valor do IMUSP pode ser vi-
sualizada abaixo:

Figura 3 – Distribuição de municípios por valor do IMUSP.
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A seguir pode ser visualizada, no mapa do Rio Grande do Sul, a 
distribuição espacial do IMUSP, nas categorias incipiente, relevante 
e significativo. Destacam-se os 62 (sessenta e dois) municípios com 
ação municipal de segurança pública. 

Os demais municípios considerados sem ação municipal de 
segurança pública, no universo de 497 (quatrocentos e noventa e 
sete), foram preenchidos com a cor branca.

Mapa 1 – IMUSP
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O IMUSP reflete a tendência de cada ente federado à munici-
palização da segurança pública, expressando, portanto, o potencial 
municipal latente de desenvolvimento de projetos e de promoção de 
ações no campo da segurança pública, cujo impacto nos indicado-
res criminais ou não criminais, relativos à sensação de segurança, 
denota sua relevância e centralidade na esteira da premência pela 
redução de violências e crimes no País. 

3.1  Fundamentação da construção do índice e  
resultados primários

A seguir serão apresentados os 18 (dezoito) itens que com-
põem o IMUSP, desdobrados nas 4 (quatro) dimensões já assinaladas 
(Imagem 1). Em cada item se explicitará sua fundamentação, seu 
resultado primário e sua distribuição espacial no território gaúcho. 

Os municípios considerados são os 62 (sessenta e dois), já iden-
tificados, que possuem ação municipal de segurança pública. Nesse 
sentido, é importante ressaltar que os percentuais dos gráficos sem-
pre farão referência a esse universo, e não ao total de municípios do 
Rio Grande do Sul.

 ESTRUTURA GERENCIAL 

1) Secretaria de Segurança Pública (peso 1)

Fundamentação

Identificou-se na pesquisa que, para o desencadeamento de 
todas as ações, faz-se necessária uma estrutura municipal adequa-
da, desenvolvida para coordenar especialmente as de prevenção, 
bem como as voltadas para induzir a integração destas com outras 
agências, estaduais e federais, de segurança pública e justiça cri-
minal.

Essa estrutura pode ser uma secretaria exclusiva, uma secre-
taria em conjunto com outras políticas setoriais, um órgão da admi-
nistração direta, setor subordinado a outra secretaria, setor direta-
mente subordinado à chefia do Poder Executivo ou do Gabinete de 
Gestão Integrado Municipal. 
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A identificação desses órgãos foi feita pelos representantes le-
gais das Prefeituras, pela via da autodeclaração dos responsáveis 
pelas informações da pesquisa em questão. 

Para somar 1 (um) ponto no índice, foram considerados os ca-
sos de secretaria municipal exclusiva ou secretaria em conjunto com 
outras políticas setoriais, por representarem um destaque maior nas 
ações em relação a outras instâncias gerenciais municipais (assun-
ção do protagonismo institucional municipal).

Resultados

Os resultados indicam que quase um terço dos municípios 
com ação municipal de segurança pública (30,7%) possui secretaria 
de segurança pública em conjunto com outra política do setor, como 
o trânsito, por exemplo. Depois, destacam-se os Gabinetes de Ges-
tão Integrada Municipal (GGI-M) como “órgãos” responsáveis pela 
segurança pública do município (29%). Também é significativo o nú-
mero de municípios sem estrutura gerencial (21%). Os municípios 
que possuem secretaria exclusiva somam apenas 8,1%. 

Ter uma secretaria municipal para cuidar dos assuntos de se-
gurança pública é um fator decisivo e, às vezes, determinante, para 
o processo de municipalização da segurança pública. A relevância 
desse tema é desdobrada em capítulo específico, a seguir.

1 – Como é caracterizado o órgão responsável pela segurança pública no 
município?

N=62
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Distribuição Espacial

Pode-se visualizar, no mapa do Rio Grande do Sul, a distribui-
ção espacial da variável em questão. Destacam-se os 62 (sessenta e 
dois) municípios com ação municipal de segurança pública. Todos 
os demais municípios, considerados sem ação municipal de segu-
rança pública, foram preenchidos com a cor branca.

Mapa 2 – Órgão municipal responsável pela segurança pública
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2) Conselho Municipal de Segurança (peso 0,5)

Fundamentação

Os conselhos municipais de segurança pública garantem a 
participação dos(as) cidadãos(ãs) e possibilitam a conexão das de-
mandas públicas com o poder público municipal. Os Conselhos legi-
timam e fortalecem as políticas de segurança levadas a efeito pelos 
municípios. 

Consideraram-se, na pesquisa, os Conselhos criados em lei 
municipal, identificados e declarados pelos representantes legais 
das Prefeituras, pela via da autodeclaração dos responsáveis pelas 
informações da pesquisa em questão10.

Resultados

Os resultados mostram que a maioria dos municípios com ação 
municipal de segurança pública (58%) não possui Conselho Munici-
pal de Segurança.

Exsurge a necessidade de fortalecimento institucional de ins-
tâncias de participação social na e para a gestão de políticas locais 
de segurança, a exemplo dos Conselhos. 

Com efeito, registre-se a importância de que a experiência da I 
Conferência Municipal de Segurança Pública ocorrida em 2009 não 
se limite a uma mera iniciativa simbólica, no bojo das tradicionais 
iniciativas espasmódicas da área da segurança.

2 – O município possui Conselho Municipal de Segurança Pública (deverão 
ser considerados os criados por lei e não os conselhos comunitários)?

N=62

10 Consideramos que o Conselho Municipal de Segurança isolado, sem outra ação, 
não qualifica o município como com processo de municipalização da segurança 
pública; esses municípios não foram classificados no IMUSP.
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Distribuição Espacial

Pode-se visualizar, no mapa do Rio Grande do Sul, a distribui-
ção espacial da variável em questão. Destacam-se os 62 (sessenta e 
dois) municípios com ação municipal de segurança pública, sendo, 
em vermelho, aqueles que não têm Conselho Municipal de Segu-
rança Pública e, em azul, aqueles que o possuem. Todos os demais 
municípios, considerados sem ação municipal de segurança públi-
ca, foram preenchidos com a cor branca.

Mapa 3 – Conselho Municipal de Segurança Pública
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3) Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGI-M) 
– (peso 0,5)

Fundamentação

O Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGI-M) é um 
fórum deliberativo, que opera por consenso e sem hierarquia, e está 
na base das inovações institucionais preconizadas pelo Susp e repli-
cadas, no escopo municipal, pelo PRONASCI. 

Essa instância de gestão tático-operacional da política de se-
gurança em nível municipal é composta por agências do sistema de 
segurança pública e justiça criminal, incluindo a Guarda Municipal e 
agências com poder de polícia administrativo, que atuam nos muni-
cípios com atribuição de fiscalização e regulação do espaço urbano. 

A intenção é promover a integração entre as agências de segu-
rança e justiça e órgãos de fiscalização do município, potencializan-
do o desempenho da prevenção social e situacional das violências 
e a indução de estratégias de integração sistêmica com foco na re-
pressão qualificada.

Resultados

Os resultados demonstram que a maioria dos municípios com 
ação municipal de segurança pública (69%) possui Gabinete de Ges-
tão Integrada Municipal (GGI-M), sendo este, inclusive, muitas ve-
zes, o “órgão” responsável por gerenciar essa área no município.

3 – O município possui GGI-M (Gabinete de Gestão Integrada Municipal)?

N=62
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Distribuição Espacial

Pode-se visualizar, no mapa do Rio Grande do Sul, a distribui-
ção espacial da variável em questão. Destacam-se os 62 (sessenta e 
dois) municípios com ação municipal de segurança pública, sendo, 
em vermelho, aqueles que não têm Gabinete de Gestão Integrada 
Municipal (GGI-M) e, em azul, aqueles que o possuem. Todos os de-
mais municípios, considerados sem ação municipal de segurança 
pública, foram preenchidos com a cor branca.

Mapa 4 – Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGI-M)
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4) Plano Municipal de Segurança Pública (peso 0,5)

Fundamentação

Este instrumento institucionaliza a política municipal de se-
gurança pública, exige ações dos gestores públicos e garante, po-
tencialmente, com um nível maior de estabilidade, permanência e 
continuidade, as políticas locais de segurança pública. 

Consideraram-se os Planos criados em lei e declarados pelos 
gestores responsáveis pelas informações desta pesquisa.

Resultados

Os resultados demonstram que a maioria dos municípios com 
ação municipal de segurança pública (87%) não possui Plano Muni-
cipal de Segurança.

Está-se, pois, diante de um dos maiores desafios para a com-
preensão da segurança pública como política de Estado, conforme 
foi preconizado pelo PRONASCI, especialmente junto aos municí-
pios do Estado, mesmo entre aqueles que desenvolvem ações de 
segurança pública.

Por conta disso, o tema será novamente tratado em capítulo 
específico, que pode ser lido a seguir.

4 – O município tem plano municipal de segurança pública?

N=62
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Distribuição Espacial

Pode-se visualizar, no mapa do Rio Grande do Sul, a distribui-
ção espacial da variável em questão. Destacam-se os 62 (sessenta e 
dois) municípios com ação municipal de segurança pública, sendo, 
em vermelho, aqueles que não têm Plano Municipal de Segurança 
Pública e, em azul, aqueles que o possuem. Todos os demais municí-
pios, considerados sem ação municipal de segurança pública, foram 
preenchidos com a cor branca.

Mapa 5 – Plano Municipal de Segurança Pública
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5) Análise de Estatísticas Criminais (peso 0,5)11

Fundamentação

Para a compreensão da distribuição, dos agenciamentos (fa-
tores geradores preponderantes) e das incidências das violências e 
crimes, apesar dos limites estatísticos, são fundamentais o acesso e 
as análises das estatísticas criminais pelos municípios12. 

A produção dessas informações é de responsabilidade das po-
líticas e, por consequência, da Secretaria Estadual da Segurança 
Pública, todavia, normalmente, são pouco, ou em nenhuma medida, 
analisadas por aquelas e por estas com dados desagregados (com 
geocodificação e georreferenciamento). 

No momento em que o município passa a realizar essas análi-
ses, adquire, potencialmente, mais condições de entender a distri-
buição e a dinâmica das violências e dos crimes na cidade. O que, 
por conseguinte, garante maior potencial de construir políticas pú-
blicas de segurança, com foco na prevenção das violências, ou mes-
mo de induzir políticas de segurança pública, voltadas à repressão 
qualificada, neste último caso, quando instaurado algum nível de 
comunicação e integração intergerencial, de que o GGI-M é o lócus 
preferencial por excelência, como se sustentou alhures.

Resultados

Os resultados demonstram que a maioria dos municípios com 
ação municipal de segurança pública (79%) não possui análise das 
estatísticas criminais, sendo este tema importante desafio para a 

11 No curso da realização desta pesquisa, foi aprovada, no âmbito do Congresso 
Nacional, a Lei 12.681/2012, que institui o Sistema Nacional de Estatísticas de 
Segurança Pública e Justiça Criminal (SINESPJC), que representará novos contor-
nos para a gestão da informação no campo da segurança, inclusive desde o poder 
local, objeto deste dossiê. Deixa-se, todavia, de analisá-lo, na medida em que o 
sistema encontra-se em fase de concepção, não tendo sido ainda disponibilizado 
para operacionalização.  

12 Igualmente à nota anterior, no curso da elaboração do presente dossiê, a Secreta-
ria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça regulamentou, por meio 
da Portaria 48, de 27 de agosto de 2012, o acesso das Guardas Municipais à Rede 
Infoseg, o que poderá representar incremento qualitativo tanto em termos da ges-
tão da informação quanto em termos da atuação tático-operacional dessa agência 
nas cidades.
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municipalização da segurança pública, motivo pelo qual será trata-
do em capítulo específico neste livro, que pode ser lido a seguir.

5 – O município faz alguma análise/sistematização dos registros criminais 
acessados ou de outros dados correlacionados com a segurança pública?

N=62

Distribuição Espacial

Pode-se visualizar, no mapa do Rio Grande do Sul, a distribui-
ção espacial da variável em questão. Destacam-se os 62 (sessentas 
e dois) municípios com ação municipal de segurança pública, sendo 
em vermelho aqueles que não têm análise dos registros criminais e 
em azul aqueles que o possuem. Todos os demais municípios, consi-
derados sem ação municipal de segurança pública, foram preenchi-
dos com a cor branca.
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Mapa 6 – Análise das estatísticas criminais



Dossiê Do 1º Censo sobre Ações MuniCipAis De segurAnçA públiCA Do rio grAnDe Do sul 47

6) Observatório de Segurança Pública (peso 0,5)

Fundamentação

O conceito de Observatório não é claro, seja na doutrina espe-
cializada, seja nos instrumentos normativos federais que o vinculam 
ao Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGI-M), previsto no 
PRONASCI.

Pode-se, todavia, sintetizá-lo, com base na experiência empíri-
ca, como um centro de pesquisa social aplicada, voltado à produção 
de análises e pesquisas de fontes primárias (dados não criminais) e 
secundárias (em especial dados criminais), com o uso de técnicas de 
pesquisa quali e quantitativas e de softwares de análises estatísti-
cas e espaciais, como o georreferenciamento. 

Para efeito desta pesquisa, consideraram-se os Observatórios 
Locais geridos e instalados nos e pelos municípios no âmbito dos 
GGI-Ms em funcionamento e com uma equipe mínima destinada a 
essa função, seja de servidores de carreira, em geral Guardas Muni-
cipais, seja de profissionais contratados junto a instituições técnicas 
especializadas e instituições de ensino superior.

Resultados

Os resultados demonstram que a maioria dos municípios com 
ação municipal de segurança pública (89%) não possui observatório 
de segurança pública, sendo este, a exemplo dos Planos Munici-
pais de Segurança Pública, importante desafio para a municipaliza-
ção da segurança pública, e, ainda, diretamente relacionado com a 
questão anterior, no pertinente à análise das estatísticas criminais, 
motivo pelo qual será tratado em capítulo específico neste livro, que 
pode ser lido a seguir.

6 – O município tem Observatório de Segurança Pública?

N=62
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Distribuição Espacial

Pode-se visualizar, no mapa do Rio Grande do Sul, a distribui-
ção espacial da variável em questão. Destacam-se os 62 (sessenta e 
dois) municípios com ação municipal de segurança pública, sendo, 
em vermelho, aqueles que não têm Observatório de Segurança Pú-
blica e, em azul, aqueles que o possuem. Todos os demais municí-
pios, considerados sem ação municipal de segurança pública, foram 
preenchidos com a cor branca.

Mapa 7 – Observatório de Segurança Pública
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 ESTRUTURA FINANCEIRA 

7) Fundo Municipal de Segurança Pública (peso 0,5)

Fundamentação

Trata-se da existência de fundo próprio previsto em Lei Mu-
nicipal com potencial de captação de recursos junto ao Fundo Na-
cional de Segurança Pública e junto a eventual fundo com essa na-
tureza em âmbito estadual. Para efeitos do Censo, somente foram 
considerados os fundos criados por lei municipal, assim declarado 
pelos gestores que participaram da pesquisa13.

Resultados

Os resultados demonstram que a maioria dos municípios com 
ação municipal de segurança pública (81%) não possui Fundo Mu-
nicipal de Segurança Pública, a sinalizar a necessidade de uma me-
lhor harmonização federativa dos mecanismos de financiamento 
das políticas de segurança em nível nacional e estadual, a exemplo 
do arranjo institucional preconizado pelo Susp e corolário desejável 
do PRONASCI.

7 – O município possui Fundo Municipal de Segurança Pública?

N=62

13 A declaração de existência de Fundo Municipal de Segurança Pública como ação 
isolada, entre aquelas previstas no IMUSP, não qualifica o município no processo 
de municipalização.
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Distribuição Espacial

Pode-se visualizar, no mapa do Rio Grande do Sul, a distribui-
ção espacial da variável em questão. Destacam-se os 62 (sessenta e 
dois) municípios com ação municipal de segurança pública, sendo, 
em vermelho, aqueles que não têm Fundo Municipal de Segurança 
Pública e, em azul, aqueles que o possuem. Todos os demais municí-
pios, considerados sem ação municipal de segurança pública, foram 
preenchidos com a cor branca.

Mapa 8 – Fundo Municipal de Segurança Pública
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8) Convênio com o PRONASCI (peso 0,5)

Fundamentação

A assinatura de um convênio entre os municípios e a União, 
por intermédio da Secretaria Nacional de Segurança Pública do Mi-
nistério da Justiça, responde pelo marco inicial da consecução do 
PRONASCI em nível local. O PRONASCI foi instituído pela Lei Fe-
deral 11.530, de 24 de outubro de 2007, alterada pela Lei 11.707, de 
19 de junho de 2008, de tal forma que somente a partir desse convê-
nio o município poderá captar recursos do referido programa junto à 
União, seja para qualificar sua estrutura de gestão com a instalação 
de um GGI-M, seja para aperfeiçoar a regulação do espaço urbano 
com a implantação de câmeras de videomonitoramento14, ou para 
oferecer oportunidades de inclusão social para as juventudes (Prote-
jo), de enfrentamento às violências contra as mulheres (Mulheres da 
Paz), de mediação de conflitos (Justiça Comunitária), ou ainda para 
qualificar sua Guarda Municipal, etc. 

Nesse contexto, como regra geral, do ponto de vista formal, foi 
priorizada a firmação de convênios com municípios que apresenta-
vam maiores índices de violências e crimes, a despeito de municí-
pios com baixos índices também terem obtido recursos do PRONAS-
CI. Por conta disso, consideraram-se as declarações dos municípios 
como critério primeiro para sua inclusão, tendo sido posteriormente 
verificada a natureza e o objeto dos convênios informados.

Resultados

Os resultados demonstram que a maioria dos municípios com 
ação municipal de segurança pública (65%) firmou convênio com 
o PRONASCI, dado relevante a justificar o impacto geral do citado 
programa na organização e indução de uma política local de segu-
rança.

14 Embora seja um caso isolado, o município de Canoas logrou recursos do mencio-
nado programa para instalar no Território de Paz Guajuviras a inédita tecnologia de 
detecção de disparos de armas de fogo, um dos maiores agenciamentos da violên-
cia letal no País, notadamente em cidades situadas em Regiões Metropolitanas, a 
exemplo dessa. Essa tecnologia, financiada pelo governo federal, ficou conhecida 
como sistema de audiomonitoramento.
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8 – O município assinou convênio com o PRONASCI?

N=62

Distribuição Espacial

Pode-se visualizar, no mapa do Rio Grande do Sul, a distribui-
ção espacial da variável em questão. Destacam-se os 62 (sessenta e 
dois) municípios com ação municipal de segurança pública, sendo, 
em vermelho, aqueles que não têm Convênio com o PRONASCI e, 
em azul, aqueles que o possuem. Todos os demais municípios, con-
siderados sem ação municipal de segurança pública, foram preen-
chidos com a cor branca.
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Mapa 9 – Convênio com o PRONASCI
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9) Captação de recursos do PRONASCI (peso 0,5)

Fundamentação

O marco inicial de adesão federativa ao PRONASCI, como se 
apontou acima, consiste na firmação de um convênio. Posteriormen-
te, o município deve pleitear os recursos mediante a apresentação 
de projetos. Em 2009, com o advento do Sistema Nacional de Con-
vênios (SICONV), esses projetos devem ser cadastrados previamente 
nesse sistema e depois submetidos à análise de profissionais vincu-
lados ao PRONASCI e à Secretaria Nacional de Segurança Pública 
do Ministério da Justiça. Igualmente, aqui foram consideradas as 
declarações dos gestores relativamente à natureza e ao objeto dos 
projetos financiados pelo PRONASCI.

Resultados

Os resultados demonstram que metade dos municípios com 
ação municipal de segurança pública (50%) captou recursos do 
PRONASCI. E desses, 15% apenas firmou convênio com o Progra-
ma, mas não captou os recursos. Embora esta seja uma questão 
que transcenda aos objetivos da presente pesquisa, é preciso me-
lhor compreender as razões que motivaram a mera adesão formal ao 
PRONASCI, sem o devido amparo material com a captação de recur-
sos, os quais poderiam ter colaborado para qualificar e aperfeiçoar a 
gestão de políticas públicas de segurança desses municípios. 

9 – O município já captou recursos junto ao PRONASCI?

N=62
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Distribuição Espacial

Pode-se visualizar, no mapa do Rio Grande do Sul, a distribui-
ção espacial da variável em questão. Destacam-se os 62 (sessenta e 
dois) municípios com ação municipal de segurança pública, sendo, 
em vermelho, aqueles que não têm captação de recursos do PRO-
NASCI e, em azul, aqueles que o possuem. Todos os demais municí-
pios, considerados sem ação municipal de segurança pública, foram 
preenchidos com a cor branca.

Mapa 10 – Captação de recursos do PRONASCI
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10) Captação de recursos do Fundo Nacional de Segurança 
Pública (peso 0,5)

Fundamentação

Criado pela Lei 11.201, de 14 de fevereiro de 2001, posterior-
mente alterada pela Lei 10.746, de 10 de outubro de 2003, o Fundo 
Nacional de Segurança Pública visa apoiar projetos na área de segu-
rança pública e de prevenção à violência, enquadrados nas diretri-
zes do plano de segurança pública do governo federal. Para receber 
recursos do referido Fundo, o município precisa possuir plano muni-
cipal de segurança pública, manter Guarda Municipal ou ações de 
policiamento comunitário, ou ainda Conselho Comunitário de Segu-
rança. 

Resultados

Os resultados demonstram que a maioria dos municípios com 
ação municipal de segurança pública (81%) não captaram recursos 
do Fundo Nacional de Segurança Pública, dado extremamente im-
portante, sobretudo considerando o término do PRONASCI como 
programa, conforme previsto pela legislação que o instituiu, a des-
peito de sua incorporação como rubrica própria (segurança pública 
com cidadania) no orçamento da Secretaria Nacional de Segurança 
Pública. 

Ato contínuo, o não acesso dos municípios, mesmo daqueles 
que possuem alguma ação na área, ao Fundo Nacional de Seguran-
ça Pública, pode decorrer de vários fatores, os quais escapam ao 
propósito desta pesquisa, entre eles o desconhecimento do desenho 
institucional da política nacional de segurança pública e a comple-
xificação-aperfeiçoamento dos seus mecanismos de indução federa-
tiva (por meio de submissão de projetos a editais). 

De todo modo, tal fato denota os riscos da descontinuidade do 
fluxo de financiamento para a sustentabilidade das políticas locais 
de segurança pública, de que o PRONASCI, de acordo com o que se 
pôde inferir dos resultados desta inédita pesquisa empírica, consti-
tuiu instrumento fundamental de indução da tendência contempo-
rânea de municipalização. 
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10 – O município já captou recursos junto ao Fundo Nacional de Segurança 
Pública?

N=62

Distribuição Espacial

Pode-se visualizar, no mapa do Rio Grande do Sul, a distribui-
ção espacial da variável em questão. Destacam-se os 62 (sessenta e 
dois) municípios com ação municipal de segurança pública, sendo, 
em vermelho, aqueles que não têm captação de recursos do FNSP e, 
em azul, aqueles que o possuem. Todos os demais municípios, con-
siderados sem ação municipal de segurança pública, foram preen-
chidos com a cor branca.
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Mapa 11 – Captação de recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública
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 ESTRUTURA TECNOLÓGICA 

11) Sistema de Alarmes (peso 0,5)

Fundamentação

A instalação de alarmes nos próprios públicos municipais 
constitui uma tendência contemporânea que atende a dois propó-
sitos básicos: o primeiro, leva em conta a atribuição constitucional 
tradicional dos municípios, prevista no § 8º do artigo 144, qual seja, 
preservar os próprios e bens públicos municipais; o segundo, confere 
maior mobilidade ao trabalho tático-operacional das Guardas Muni-
cipais, como agência municipal de segurança pública, facultando o 
desempenho de variadas funções no contexto de novas estratégias 
de policiamento comunitário15.

Resultados
Os resultados demonstram que a maioria dos municípios com 

ação municipal de segurança pública (74%) possui sistema de alar-
mes em próprios públicos municipais, o que se coaduna com a ob-
servação constante acima.

11 – O município possui sistema de alarmes em próprios municipais?

N=62

15 Considera-se que a instalação isolada de sistemas de alarmes e videomonitora-
mento não qualifica o município como incurso em processo de municipalização da 
segurança pública, no quadro de referência que dá ensejo ao IMUSP.
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Distribuição Espacial

Pode-se visualizar, no mapa do Rio Grande do Sul, a distribui-
ção espacial da variável em questão. Destacam-se os 62 (sessenta e 
dois) municípios com ação municipal de segurança pública, sendo, 
em vermelho, aqueles que não têm alarmes em próprios municipais 
e, em azul, aqueles que o possuem. Todos os demais municípios, 
considerados sem ação municipal de segurança pública, foram 
preenchidos com a cor branca.

Mapa 12 – Alarmes em próprios municipais
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12) Sistema de Videomonitoramento em vias públicas  
(peso 0,5)

Fundamentação

A instalação de sistemas de videomonitoramento em vias pú-
blicas pelos municípios ganhou escala com a instalação dos Gabi-
netes de Gestão Integradas Municipais (GGI-M), na medida em que 
a implantação de Centrais de Comando e Controle constitui parte 
integrante de sua estrutura básica. 

Para os fins da presente pesquisa, não se fez distinção se o 
gerenciamento do sistema ficou a cargo ou não dos municípios, as-
sim como se efetivamente restou criada uma sala de monitoramento 
própria para essa finalidade16. 

Resultados

Os resultados demonstram que a maioria dos municípios com 
ação municipal de segurança pública (69%) possui sistema de video-
monitoramento em vias públicas. Não se perquiriu nesta pesquisa o 
impacto direto dessa ferramenta na área da segurança, mas, tão so-
mente, o impacto do conjunto de indicadores, sendo o videomonito-
ramento apenas um deles, que conformam o IMUSP, posteriormente 
correlacionado com alguns indicadores criminais afetos à sensação 
de segurança. Acredita-se que esta seja uma das maiores carên-
cias no campo da produção de pesquisa social aplicada, qual seja, 
mensurar o impacto do sistema de videomonitoramento na área da 
segurança pública. Inobstante a isso, não se ignoram os efeitos po-
lítico-institucional e socioculturais gerados por essa tecnologia nas 
representações sociais da população sobre segurança.17

16 Vide nota de rodapé anterior.
17 Nesse particular, consulte a nota de rodapé 2, cuja publicação apresenta técnicas 

de pesquisa qualitativas a serem utilizadas para mensurar esse impacto.
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12 – O município possui sistema de videomonitoramento em vias públicas?

N=62

Distribuição Espacial

Pode-se visualizar, no mapa do Rio Grande do Sul, a distribui-
ção espacial da variável em questão. Destacam-se os 62 (sessenta e 
dois) municípios com ação municipal de segurança pública, sendo, 
em vermelho, aqueles que não têm videomonitoramento em vias pú-
blicas e, em azul, aqueles que o possuem. Todos os demais municí-
pios, considerados sem ação municipal de segurança pública, foram 
preenchidos com a cor branca.
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Mapa 13 – Videomonitoramento em vias públicas
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13) Sistema de Audiomonitoramento (peso 0,5)

Fundamentação

Só existe um município com esta tecnologia, a cidade de Ca-
noas, mas, como foi um projeto financiado pelo PRONASCI e que 
afeta diretamente o controle e a redução de um dos maiores agen-
ciamentos da prática de violência letal no País (o emprego ilegal de 
arma de fogo), por detectar tiros, entendeu-se como institucional e 
empiricamente válido incluí-lo, sopesada sua gradação entre os de-
mais indicadores constituintes do IMUSP.

Resultados

O Observatório de Segurança Pública produziu análises quan-
ti e qualitativas do impacto dessa tecnologia de controle social no 
campo da segurança pública, cujos resultados, todavia, extrapolam 
o objeto da presente publicação18.

13 – O município possui sistema de audiomonitoramento?

N=62

18 Para aprofundamento a respeito, consulte: <http://www2.forumsegurana.org.br/
observatorio-de-seguranca-publica-de-canoas>.



Dossiê Do 1º Censo sobre Ações MuniCipAis De segurAnçA públiCA Do rio grAnDe Do sul 65

Distribuição Espacial

Pode-se visualizar, no mapa do Rio Grande do Sul, a distribui-
ção espacial da variável em questão. Destacamos os 62 municípios 
com ação municipal de segurança pública, sendo, em vermelho, 
aqueles que não têm audiomonitoramento e, em azul, aquele que 
o possui. Todos os demais municípios, considerados sem ação mu-
nicipal de segurança pública, foram preenchidos com a cor branca.

Mapa 14 – Audiomonitoramento



Núcleo de SeguraNça cidadã (NuSec) da Faculdade de direito de SaNta Maria (FadiSMa)66

 ESTRUTURA LOCAL 

14) Território de Paz Implantado (peso 0,5)

Fundamentação

O conceito de Território de Paz consiste na delimitação de uma 
área geográfica específica no território mais amplo de uma cidade, 
que concentra, em geral, maior incidência de crimes violentos com 
resultado morte. 

Esses Territórios são o foco de um conjunto de projetos e ações 
municipais, de natureza policial e social, com o aporte de recursos 
financeiros do PRONASCI. 

Para efeitos desta pesquisa, consideraram-se os Territórios de 
Paz declarados pelos gestores que dela participaram. Alguns Terri-
tórios, por não terem sido efetivamente implantados, não foram va-
lidados nos resultados do Censo.

Resultados

Os resultados demonstram que a maioria dos municípios com 
ação municipal de segurança pública (81%) não possui Território de 
Paz implantado, a denotar, em se tratando dos chamados municí-
pios-PRONASCI, a flexibilização de um dos seus principais critérios 
originais para implantação.

14 – O município implantou o Território de Paz?

N=62
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Distribuição Espacial

Pode-se visualizar, no mapa do Rio Grande do Sul, a distribui-
ção espacial da variável em questão. Destacam-se os 62 (sessenta e 
dois) municípios com ação municipal de segurança pública, sendo, 
em vermelho, aqueles que não têm Território de Paz implantado e, 
em azul, aqueles que o possuem. Todos os demais municípios, con-
siderados sem ação municipal de segurança pública, foram preen-
chidos com a cor branca.

Mapa 15 – Território de Paz
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15) Mulheres da Paz (peso 0,5)

Fundamentação

Trata-se de um dos projetos-âncora do PRONASCI. É um pro-
jeto de natureza social a ser implantado nos Territórios da Paz, como 
parte integrante das ações locais do Programa. 

O Mulheres da Paz tem como objetivo contribuir para a redução 
das violências na comunidade por meio da construção de alternati-
vas socioculturais junto às juventudes e da realização de estratégias 
de enfrentamento das violências praticadas contra as mulheres. 

Primeiramente, essas lideranças comunitárias mulheres pas-
sam por um processo de formação e, posteriormente, iniciam sua 
atuação na comunidade, em parceria com o Poder Público local. 

Para os propósitos desta pesquisa, consideraram-se os projetos 
declarados pelos gestores respondentes.

Resultados

Os resultados demonstram que a maioria dos municípios com 
ação municipal de segurança pública (79%) não possui o projeto Mu-
lheres da Paz, o que, mais uma vez, pode denotar a flexibilização dos 
eixos estruturantes do PRONASCI.

15 – O município implantou o projeto Mulheres da Paz?

N = 62
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Distribuição Espacial

Pode-se visualizar, no mapa do Rio Grande do Sul, a distribui-
ção espacial da variável em questão. Destacam-se os 62 (sessenta 
e dois) municípios com ação municipal de segurança pública, sen-
do, em vermelho, aqueles que não têm Mulheres da Paz e, em azul, 
aqueles que o possuem. Todos os demais municípios, considerados 
sem ação municipal de segurança pública, foram preenchidos com 
a cor branca.

Mapa 16 – Projeto social Mulheres da Paz
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16) Protejo (peso 0,5)

Fundamentação

Trata-se de um dos projetos-âncora do PRONASCI. O Protejo é 
um projeto de natureza social, que visa a proteção social de jovens 
entre 15 e 24 anos, moradores do Território de Paz do município, 
egressos do sistema de justiça criminal, cumpridor(a) de alguma 
medida socioeducativa; em situação de rua, expostos(as) às violên-
cias domésticas e/ou urbanas. 

Tem como foco estimular os(as) jovens à educação formal; for-
mar os(as) jovens em direitos humanos e cidadania; estimular a pro-
dução cultural dos(as) jovens; fomentar sua inclusão digital e produ-
tiva; entre outros.

Para os propósitos desta pesquisa, consideraram-se os projetos 
declarados pelos gestores respondentes.

Resultados 

Os resultados demonstram que a maioria dos municípios com 
ação municipal de segurança pública (82%) não possui o projeto Pro-
tejo, o que, uma vez mais, pode denotar a flexibilização dos eixos 
estruturantes do PRONASCI.

16 – O município implantou o projeto Protejo?

N = 62
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Distribuição Espacial

Pode-se visualizar, no mapa do Rio Grande do Sul, a distribui-
ção espacial da variável em questão. Destacam-se os 62 (sessenta e 
dois) municípios com ação municipal de segurança pública, sendo, 
em vermelho, aqueles que não têm Protejo e, em azul, aqueles que o 
possuem. Todos os demais municípios, considerados sem ação mu-
nicipal de segurança pública, foram preenchidos com a cor branca.

Mapa 17 – Projeto social Protejo



Núcleo de SeguraNça cidadã (NuSec) da Faculdade de direito de SaNta Maria (FadiSMa)72

17) Justiça Comunitária (peso 0,5)

Fundamentação

Trata-se de um dos projetos-âncora do PRONASCI. É um proje-
to de natureza social, implantado nos Territórios da Paz, como parte 
integrante das ações locais do Programa. 

O projeto Justiça Comunitária visa formar agentes comunitá-
rios de mediação de conflitos, para estimular uma cultura de paz e 
novas formas de resolução de controvérsias em territórios com altos 
índices de violência e criminalidade, sobretudo letal. 

A intenção é criar um Núcleo de Justiça Comunitária, local de 
referência para as comunidades, com atendimento prestado tanto 
por agentes da própria comunidade quanto por uma equipe técnica 
multidisciplinar nas seguintes áreas: psicologia, direito e assistên-
cia social.

Para os propósitos desta pesquisa, consideraram-se os projetos 
declarados pelos gestores respondentes.

Resultados

Os resultados demonstraram que a maioria dos municípios 
com ação municipal de segurança pública (89%) não possui o proje-
to Justiça Comunitária, o que, uma vez mais, pode denotar a flexibi-
lização dos eixos estruturantes do PRONASCI.

17 – O município implantou o projeto Justiça Comunitária?

N = 62
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Distribuição Espacial

Pode-se visualizar, no mapa do Rio Grande do Sul, a distribui-
ção espacial da variável em questão. Destacam-se os 62 (sessenta e 
dois) municípios com ação municipal de segurança pública, sendo, 
em vermelho, aqueles que não têm Justiça Comunitária e, em azul, 
aqueles que o possuem. Todos os demais municípios, considerados 
sem ação municipal de segurança pública, foram preenchidos com 
a cor branca.

Mapa 18 – Projeto social Justiça Comunitária
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18) Guarda Municipal (peso 1)

Fundamentação

A Guarda Municipal é a agência local de segurança pública 
por excelência, que tem a prerrogativa de cuidar do patrimônio pú-
blico dos municípios. Em muitos casos, continua adstrita a uma atri-
buição tradicional de vigilância patrimonial, controlando fluxo de 
entrada e saída dos prédios públicos municipais, ou mesmo zelando 
pelo patrimônio físico da estrutura municipal.

Para além disso, percebe-se, em maior ou menor grau, no rol 
dos municípios pesquisados, uma tendência de assunção de outras 
atribuições da Guarda Municipal nas cidades, no bojo de um proces-
so mais amplo de construção de novas identidades profissionais, po-
tencializadas, sobretudo, pelo impacto da inclusão da necessidade 
da sua manutenção como critério de financiamento do Fundo Nacio-
nal de Segurança Pública e, mais recentemente, pelo PRONASCI, 
em face da provisão de recursos federais para o seu (re)aparelha-
mento físico e aperfeiçoamento institucional.

Contemporaneamente, a despeito das lacunas constitucionais 
e legais19, as Guardas Municipais do Rio Grande do Sul têm desem-
penhado novas tarefas, consentâneas com as diretrizes do Plano 
Nacional de Segurança Pública e do referido programa, eis que a 
Guarda Municipal atua: em rondas nas escolas; rondas nas praças 
e parques; como agente municipal de cidadania e mediação de con-
flitos; em ações integradas com as polícias estaduais e federais e 
órgãos de fiscalização da Prefeitura; no monitoramento de alarmes e 
câmeras de videomonitoramento, entre outros. 

Para os propósitos da pesquisa, além da declaração dos ges-
tores participantes, foram analisadas as legislações municipais que 
lhe conferem regulação, sendo mantidas no rol de cidades que efeti-

19 Os avanços legislativos na tramitação do Substitutivo ao Projeto de Lei 1.332/2003, 
iniciativa da Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça, co-
nhecido como “Marco Regulatório das Guardas Municipais”, na medida em que, 
voltado à regulamentação do § 8º do artigo 144 da Constituição Federal, tem gran-
de potencial, a médio prazo, de consolidar, normativamente, parâmetros mínimos 
para a atuação das Guardas Municipais nos estados e no País, somando-se aos es-
forços político-pedagógicos da já existente “Matriz Curricular Nacional de Guardas 
Municipais”.
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vamente possuem Guardas Municipais aquelas com funções carac-
terísticas e servidores concursados. 

Resultados

Os resultados demonstram que a maioria dos municípios com 
ação municipal de segurança pública (61%) não possui Guarda Mu-
nicipal.

Nesse particular, para os efeitos da pesquisa, notadamente da 
conformação do inédito IMUSP, considera-se a existência da Guarda 
Municipal um elemento fundamental para assegurar um grau mais 
significativo de municipalização da segurança pública, motivo pelo 
qual este tema será novamente abordado em capítulo específico a 
seguir.

18 – O município tem Guarda Municipal?

N=62

Distribuição Espacial

Pode-se visualizar, no mapa do Rio Grande do Sul, a distribui-
ção espacial da variável em questão. Destacam-se os 62 (sessenta e 
dois) municípios com ação municipal de segurança pública, sendo, 
em vermelho, aqueles que não têm Guarda Comunitária e, em azul, 
aqueles que o possuem. Todos os demais municípios, considerados 
sem ação municipal de segurança pública, foram preenchidos com 
a cor branca.
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Mapa 19 – Guarda Municipal
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3.2 Relação do IMUSP com as estatísticas criminais

A inovação analítica do processo de municipalização atual-
mente em curso, representado pela identificação e sistematização 
dos 18 (dezoito) indicadores, segregados nas 4 (quatro) dimensões, 
que conformam o inédito Índice de Municipalização da Segurança 
Pública (IMUSP), apontado pelo presente Censo sobre Ações Muni-
cipais de Segurança Pública do Rio Grande do Sul, não deve condu-
zir a um atrelamento necessário e direto deste à redução de indica-
dores de criminalidade. Isso porque o IMUSP não se confunde com 
qualquer medida balizadora da criminalidade.

Ressalvada essa ponderação metodológica e mantidas as fi-
nalidades teórico-práticas da pesquisa em tela, tem-se, no referido 
índice, isto sim, uma medida da tendência à municipalização da 
segurança pública. Esta, por sua vez, se e quando bem executada, 
pode redundar em impacto positivo nos indicadores criminais, espe-
cialmente naqueles afetos à sensação de segurança, consoante se 
verificará adiante.

Outrossim, embora uma maior participação dos municípios na 
gestão de políticas (públicas) de segurança pretenda, no limite, con-
tribuir para e com a redução e controle da criminalidade, o influxo de 
ações municipais de segurança pública deve ser interpretado como 
um processo, nessa medida, inserido em um contexto. 

A compreensão desse fenômeno como processo redunda na 
necessidade de levar-se em conta sua constante adequação à rea-
lidade e às demandas locais. O entendimento dessa tendência, no 
seu devido contexto, marca um contraponto histórico recente entre 
políticas públicas de segurança e políticas de segurança pública, 
sendo aquelas referentes a um conjunto de projeções e ações de 
natureza político-institucional e sociocultural, sob a liderança dos 
entes públicos municipais, e estas vinculadas ao enfrentamento, 
por parte dos órgãos policiais e de persecução criminal, dos crimes, 
principalmente os violentos com resultado morte, como homicídio e 
latrocínio, nas cidades de maior porte.

Comparando-se as estatísticas criminais de 2008 e 201120, per-
cebe-se que os municípios com maior índice de municipalização da 
segurança pública apresentam também maior redução nos crimes 

20 Utilizaram-se, como fonte, as estatísticas criminais oficiais fornecidas pela Secreta-
ria Estadual da Segurança Pública do Rio Grande do Sul (SSP/RS).
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cometidos contra o patrimônio, justamente aqueles que impactam 
mais incisivamente na representação social de segurança.

Figura 4 – Comparativo das estatísticas criminais de 2008 e 2011 – Roubo de veículos.
Fonte: Nusec/Fadisma, 2013.

Com relação aos homicídios, pelo que se afirmou acima, cons-
tata-se que, conceitual e estatisticamente, o IMUSP não guarda re-
lação direta.



Dossiê Do 1º Censo sobre Ações MuniCipAis De segurAnçA públiCA Do rio grAnDe Do sul 79

Figura 5 – Comparativo das estatísticas criminais de 2008 e 2011 – Homicídios.
Fonte: Nusec/Fadisma, 2013.

3.3 Relação do IMUSP com o porte municipal

Uma dúvida bastante plausível ao se analisar a relevância 
analítica do IMUSP refere-se ao fato de o referido índice refletir sim-
plesmente o tamanho do município pesquisado. Logo, em princípio, 
presumir-se-ia: quanto maior o município mais ações municipais de 
segurança pública21.

Tal inferência, porém, não só não procede empiricamente 
como reduz a complexidade do fenômeno da municipalização da 
segurança pública. Se, por um lado, é fato que certas ações de se-
gurança, entre as integrantes do IMUSP, não são desenvolvidas em 
municípios pequenos, também é verdade que municípios maiores 
nem sempre se situam em uma posição de vantagem na gradação 

21 Tal questionamento foi suscitado pelo Secretário Estadual da Segurança Pública, 
Airton Michels, em reunião de socialização dos resultados preliminares da presen-
te pesquisa no primeiro trimestre de 2013, razão pela qual tal seção foi incluída 
como parte do processo de análise da pesquisa. 
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do IMUSP, o que afasta, per se, a associação direta entre porte do 
município pesquisado e maior IMUSP.

Assim, observa-se que, nos municípios com IMUSP até 4 (qua-
tro) pontos, há, de fato, uma concentração de cidades de menor por-
te (até 100.000 habitantes). No entanto, a partir desse patamar, não 
há regularidade na relação “tamanho do município versus IMUSP”, 
como se comprova no diagrama de dispersão abaixo22.

Figura 6 – Relação do IMUSP com o porte municipal.
Fonte: Nusec/Fadisma, 2013.

Qual a especificidade dos municípios com menor população 
e alto IMUSP (marcados no diagrama acima)? Todos eles (100%) pos-
suem GGI-M, firmaram convênio e captaram recursos do PRONAS-
CI e possuem Guarda Municipal. Além disso, quase todo esse uni-
verso (83,3%) possui secretaria municipal de segurança pública em 
conjunto com outra política setorial, e metade deles (50%) realiza 
análise das estatísticas criminais.

Tem-se, portanto, um conjunto de municípios de menor e mé-
dio portes (até 150.000 habitantes) com alto grau de municipaliza-
ção da segurança pública.

22 O município de Porto Alegre, capital do Estado, não foi inserido no gráfico, visto 
que possui população muito maior do que os demais municípios, o que redundaria 
em grande distorção estatística do universo em análise, inviabilizando a visualiza-
ção gráfica.
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Tabela 2 – População dos municípios

Cidade População

Canoas 323.827

Esteio 80.755

Novo Hamburgo 238.940

São Leopoldo 214.087

Alvorada 195.673

Porto Alegre 1.409.351

Cachoeirinha 118.278

Passo Fundo 184.826

Sapucaia do Sul 130.957

Gravataí 255.660

Caxias do Sul 435.564

São Sebastião do Caí 21.932

Alegrete 77.653

Pelotas 328.275

Rio Grande 197.228

Santa Maria 261.031

Santo Ângelo 76.275

Estância Velha 42.574

Santa Cruz do Sul 118.374

São Borja 61.671

São Marcos 20.103

Vacaria 61.342

Erechim 96.087

Arroio Grande 18.470

Santo Antônio da Patrulha 39.685

Caçapava 33.690

Flores da Cunha 27.126

Garibaldi 30.689

Imbé 17.670

Sapiranga 74.985

Arroio do Sal 7.740

Cidade População

Carlos Barbosa 25.192

Lajeado 71.445

Parobé 51.502

Santiago 49.071

Bagé 116.794

Guaíba 95.204

São José do Norte 25.503

Uruguaiana 125.435

Tavares 5.351

Dom Pedrito 38.898

Lavras do Sul 7.679

Cachoeira do Sul 83.827

Montenegro 59.415

Ijuí 78.915

Marau 36.364

Dois Irmãos 27.572

Estrela 30.619

Nova Petrópolis 19.045

Rolante 19.485

São Gabriel 60.425

Tramandaí 41.585

Tupanciretã 22.281

Itaqui 38.159

Pinhal 2.513

Aceguá 4.394

Chuí 5.917

Manoel Viana 7.072

Mariano Moro 2.210

Charqueadas 35.320

Jaguarão 27.931

Tucunduva 5.898
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3.4 O impacto de uma secretaria municipal de segurança

O fato de o município possuir, em sua estrutura, uma secreta-
ria exclusiva que trate dos assuntos de segurança pública, é quesito 
determinante para compor a política municipal de segurança públi-
ca. Essa composição compreende desde a articulação política com 
os atores responsáveis pela área da segurança e da justiça em nível 
estadual e federal, passa pelo aparato tecnológico de controle social 
e pelos projetos sociais com foco na prevenção das violências e cri-
mes, atingindo uma maior capacidade institucional de captação de 
recursos. 

Apesar disso, apenas 5 (cinco) municípios no Estado do Rio 
Grande do Sul possuem secretaria municipal exclusiva: Alegrete, 
Cachoeirinha, Canoas, Gravataí e Porto Alegre. Outros 19 (dezeno-
ve) municípios (Alvorada, Balneário Pinhal, Carlos Barbosa, Caxias 
do Sul, Dois Irmãos, Erechim, Esteio, Imbé, Marau, Novo Hamburgo, 
Parobé, Passo Fundo, Pelotas, Rio Grande, São Borja, São Leopoldo, 
Sapiranga e Sapucaia do Sul) possuem secretaria municipal de se-
gurança em conjunto com outra política setorial, a exemplo de trân-
sito, transporte e mobilidade.

Tomados em conjunto, e estabelecendo uma comparação des-
ses municípios com os demais com algum nível em municipalização 
da segurança pública, verifica-se a vantagem competitiva daqueles 
em relação a estes ante o maior leque de ações desenvolvidas.

Figura 7 – Como é caracterizado o órgão responsável pela  
segurança pública no município?
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Igualmente, o Conselho Municipal de Segurança Pública con-
figura-se em importante espaço de participação social, já que é a 
instância com maior representatividade da sociedade civil. 

Dentre os municípios com secretaria exclusiva, 80% constituí-
ram, ao menos em lei, o referido Conselho. Naqueles com secretaria 
conjunta com outras políticas setoriais, esse percentual é significa-
tivamente menor, 47%. Naqueles sem estrutura municipal de segu-
rança pública é de 38,5%. 

Verifica-se, portanto, que, nesse caso, a secretaria exclusiva 
é mais determinante para existência de Conselho Municipal de Se-
gurança Pública do que outro arranjo estrutural. Observa-se, nesse 
sentido, não uma relação de causa-efeito entre a existência de se-
cretaria exclusiva e outras iniciativas, mas sim um componente fa-
cilitador na concepção e condução de projetos na área. Outros dados 
também corroboram essa assertiva, como se concluirá a seguir.

Figura 8 – Órgão responsável pela segurança x Conselho Municipal

Pode-se visualizar, no mapa do Rio Grande do Sul, a distribui-
ção espacial do cruzamento “Órgão responsável pela segurança x 
Conselho Municipal”. Destacam-se os 62 (sessenta e dois) municí-
pios com ação municipal de segurança pública, sendo, em vermelho, 
aqueles que não têm Conselho Municipal de Segurança Pública, em 
azul, aqueles que o possuem e, hachurados, aqueles que possuem 
secretaria exclusiva municipal ou setorial. Todos os demais municí-
pios, considerados sem ação municipal de segurança pública, foram 
preenchidos com a cor branca.
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Mapa 20 – Conselho Municipal de Segurança Pública x  
Secretaria Municipal de Segurança Pública
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Com relação à articulação política, todos os municípios (100%) 
que possuem secretaria exclusiva já constituíram o seu Gabinete de 
Gestão Integrada (GGI-M). Nos municípios cuja secretaria é junto 
com outras políticas setoriais, esse percentual é reduzido para 74%. 
Naqueles em que não há estrutura municipal de segurança também 
não há GGI-M. 

Sabe-se que os GGI-M são importantes fóruns deliberativos 
sobre a política municipal de segurança pública. Na prática, funcio-
nam como instância decisória para potencializar o desenvolvimento 
de ações municipais de segurança pública. 

Figura 9 – Órgão responsável pela segurança x GGI-M

Pode-se visualizar, no mapa do Rio Grande do Sul, a distribui-
ção espacial do cruzamento “Órgão responsável pela segurança x 
Gabinete de Gestão Integrada”. Destacam-se os 62 (sessenta e dois) 
municípios com ação municipal de segurança pública, sendo, em 
vermelho, aqueles que não têm GGI-M, em azul aqueles que o pos-
suem e, hachurados, aqueles que possuem secretaria exclusiva mu-
nicipal ou setorial. Todos os demais municípios, considerados sem 
ação municipal de segurança pública, foram preenchidos com a cor 
branca.
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Mapa 21 – GGI-M x Secretaria Municipal de Segurança Pública
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No quesito orçamentário-financeiro, quanto à existência de 
Fundo Municipal de Segurança Pública, tem-se o percentual de 40% 
para os municípios com secretaria exclusiva, 16% para aqueles com 
secretaria em conjunto com outras políticas setoriais e 31% entre 
aqueles sem estrutura municipal de segurança pública. Nota-se aí 
um percentual maior no último grupo citado do que naquele cuja 
secretaria é conjunta, demonstrando que a estruturação municipal 
é menos preponderante nesse caso.

Figura 10 – Órgão responsável pela segurança x Fundo Municipal de Segurança Pública

Já para a captação de recursos por fontes “externas”, leia-se 
Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP), e PRONASCI, o per-
centual mais elevado é para municípios com secretaria exclusiva, 
seguido dos municípios com secretaria em conjunto com outras po-
líticas setoriais e findando nos municípios sem estrutura municipal. 
Assim, tem-se que, para captação de recursos do FNSP, os percen-
tuais são de 60% nos municípios com secretaria exclusiva, 42% na-
queles com secretaria compartilhada com outras políticas setoriais, 
e 0% para os municípios sem estrutura municipal. Sobre a captação 
de recursos do PRONASCI, os percentuais são de 100%, 58% e 7,7%, 
respectivamente. 

No mapa fatorial a seguir, vê-se a relação, pela proximidade 
dos quadrados azuis de secretaria municipal exclusiva e secreta-
ria em conjunto com outras políticas setoriais com os quadrados de 
“Sim PRONASCI” e “Sim FNSP”, que indicam a captação de recur-
sos dessas fontes. 

Por outro lado, tem-se claro aqueles municípios que não pos-
suem estrutura administrativa na segurança pública e sua relação 
com o “Não PRONASCI” e “Não FNSP”, que indicam a inexistência 
de captação de recursos.
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Figura 11 – Mapa fatorial – Órgão de segurança pública x  
captação recursos FNSP x captação de recursos PRONASCI

Nota: O mapa exibe as posições das oito categorias.
61,28% da variância é explicada pelos dois eixos representados.

Fonte: Nusec/Fadisma, 2013.

No Mapa 22 a seguir, vê-se, no Rio Grande do Sul, a distribui-
ção espacial do cruzamento “Órgão responsável pela segurança x 
Captação de recursos do FNSP”. Já em seguida, Mapa 23, pode-se 
visualizar a distribuição espacial do cruzamento “Órgão responsável 
pela segurança x Captação de recursos do PRONASCI”. 

Destacam-se os 62 (sessenta e dois) municípios com ação mu-
nicipal de segurança pública, sendo, em vermelho, aqueles que não 
têm captação do FNSP, em azul, aqueles que o possuem e, hachu-
rados, aqueles que possuem secretaria exclusiva municipal ou seto-
rial. Todos os demais municípios, considerados sem ação municipal 
de segurança pública, foram preenchidos com a cor branca.
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Mapa 22 – Captação de recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública x Se-
cretaria Municipal de Segurança Pública
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Mapa 23 – Captação de recursos do PRONASCI  
x Secretaria Municipal de Segurança Pública
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Outro exemplo do impacto da estrutura municipal encontra-se 
na implementação de tecnologias de controle social. O videomoni-
toramento urbano está presente em 100% dos municípios com se-
cretaria exclusiva, 84% dos municípios com secretaria conjunta com 
outras políticas setoriais e 69% naqueles municípios sem estrutura 
municipal de segurança pública. 

Já o sistema de alarmes em prédios públicos figura em 100% 
dos municípios com secretaria exclusiva, 89,5% dos municípios com 
secretaria conjunta com outras políticas setoriais e 69% dos municí-
pios sem estrutura municipal de segurança pública. 

Por fim, o sistema de detecção de tiros teve como implantação 
pioneira no Brasil o município de Canoas, que possui secretaria ex-
clusiva. 

Também no que se refere às tecnologias pode-se concluir que 
aqueles com estrutura municipal exclusiva possuem aparato tecno-
lógico mais amplo e completo.

Figura 12 – Órgão responsável pela segurança x videomonitoramento em vias públicas.

Quando são focados os Territórios de Paz a situação não diver-
ge, pois, dentre os municípios com secretaria exclusiva, 80% possui 
tal iniciativa, percentual que diminui para 32% naqueles cuja secre-
taria existe em conjunto com outras políticas setoriais, e 0% naque-
les sem estrutura municipal de segurança. 

Esses percentuais são os mesmos para a existência dos pro-
jetos sociais de prevenção às violências, notadamente o “Mulhe-
res da Paz” e o “Protejo”. Com relação ao projeto que versa sobre a 
mediação de conflitos, o “Justiça Comunitária”, existe em 40% dos 
municípios com secretaria exclusiva e em 21% dos municípios cuja 
secretaria é compartilhada com outras políticas setoriais.
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Figura 13 – Órgão responsável pela segurança x Território de Paz.

A seguir, podem ser visualizados três mapas a esse respeito. 
No primeiro, vê-se, no Rio Grande do Sul, a distribuição espacial 
do cruzamento “Órgão responsável pela segurança x Mulheres da 
Paz”. No segundo, a distribuição espacial do cruzamento “Órgão 
responsável pela segurança x Protejo”. Por fim, é possível verificar o 
mapeamento do cruzamento “Órgão responsável pela segurança x 
Justiça Comunitária”.

Destacam-se os 62 (sessenta e dois) municípios com ação mu-
nicipal de segurança pública, sendo, em vermelho, aqueles que não 
possuem os referidos projetos, em azul, aqueles que o possuem e, 
hachurados, aqueles que possuem secretaria exclusiva municipal 
ou setorial. Todos os demais municípios, considerados sem ação 
municipal de segurança pública, foram preenchidos com a cor 
branca.
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Mapa 24 – Projeto Social Mulheres da Paz x  
Secretaria Municipal de Segurança Pública
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Mapa 25 – Projeto social Protejo x Secretaria Municipal de Segurança Pública
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Mapa 26 – Projeto social Justiça Comunitária x  
Secretaria Municipal de Segurança Pública
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Sobre a Guarda Municipal, a mais importante agência muni-
cipal de segurança pública, tem-se que todos os municípios com 
secretaria exclusiva já instituíram suas Guardas, 47% daqueles cuja 
secretaria é conjunta com outras políticas o fizeram e 31% daqueles 
municípios sem estrutura municipal de segurança pública também 
a concretizaram. 

Mais uma vez, destaca-se a importância de órgão municipal 
gestor de segurança pública para a efetivação dos indicadores que 
compõem o IMUSP.

Figura 14 – Órgão responsável pela segurança x Guarda Municipal

Com base no IMUSP como medida-síntese das ações muni-
cipais de segurança pública, verifica-se que, seguindo a tendência 
apontada, os municípios com significativo processo de municipali-
zação possuem estrutura administrativa voltada para a segurança, 
seja secretaria exclusiva ou setorial. 

Os municípios cujo GGI-M é o órgão responsável pela gestão 
da segurança pública ficam em uma posição intermediária entre um 
relevante e um incipiente processo de municipalização. 

Por fim, os municípios sem estrutura municipal têm incipien-
tes processos de municipalização. 

Essas informações podem ser visualizadas com mais clareza 
no gráfico fatorial abaixo, pela distribuição das categorias no plano 
cartesiano, especialmente ao longo do eixo ‘x’ das coordenadas.
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Figura 15 – Mapa fatorial – Caracterização do órgão x IMUSP categorizado 
Nota: O eixo ‘x’ explica 94,38% da variância.

Legenda:

Fonte: Nusec/Fadisma, 2013.

Se, ao invés de serem consideradas as categorias, tomar-se 
como referência o IMUSP individual dos 62 (sessenta e dois) muni-
cípios, observar-se-ão as médias para cada tipo de administração 
local da segurança pública, conforme tabela abaixo:

Tabela 3 – Órgão responsável pela segurança pública – Média do IMUSP

O órgão responsável pela segurança pública Média do
IMUSP

Secretaria Municipal Exclusiva 6,4

Secretaria Municipal em conjunto com outras 
políticas setoriais

4,3

Outros casos 3,1

GGI-M 2,1

Não possui 1,5

Pode-se afirmar, por conseguinte, a importância estratégica 
da secretaria exclusiva, pois os municípios assim caracterizados 
têm, em média, IMUSP de 6,4 pontos, bem superior aos demais 
casos.
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3.5  Perfil das Guardas Municipais pesquisadas

3.5.1 Metodologia de análise de dados23

Desta feita, serão exploradas duas pesquisas, que, juntas, pos-
sibilitam construir uma concepção censitária do perfil das Guardas 
Municipais do Rio Grande do Sul. A saber.

A primeira delas corresponde a uma etapa metodológica da 
pesquisa em comento, notadamente as questões afetas às Guardas 
Municipais. Desse modo, ao se abordar essa etapa, estar-se-á fa-
zendo remissão aos aspectos institucionais e organizacionais con-
cernentes às 24 (vinte e quatro) Guardas Municipais identificadas 
no Estado do Rio Grande do Sul, que corresponde a um efetivo to-
tal de 2.945, montante superior ao universo de 2.302 apresentado 
no Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública de 2010 (os 
Anuários subsequentes apresentam um número inferior a 1.000). Os 
Anuários podem ser acessados por meio do sítio eletrônico: http://
www2.forumseguranca.org.br/node/26.

A segunda diz respeito a um questionário aplicado junto à par-
cela das turmas da Academia Estadual de Guardas Municipais do 
Rio Grande do Sul24, ao longo de 2012. Nesse caso, a pesquisa ilustra 

23 Ver dados de outros estados brasileiros em: ANUÁRIO do Fórum Brasileiro de Se-
gurança Pública. São Paulo: Fórum Brasileiro de Segurança Pública, ano 4, 2010.

24 A Academia Estadual de Guardas Municipais do Rio Grande do Sul consiste em um 
projeto voltado à formação profissional de 1.560 Guardas Municipais no Estado 
e à elaboração de proposta político-pedagógica e plano de sustentabilidade para 
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o perfil de um grupo de 364 (trezentos e sessenta e quatro) guardas 
municipais. 

Com isso, pretende-se forjar um indicativo do perfil dos guar-
das municipais do Rio Grande do Sul. Vale registrar que, dada a se-
leção arbitrária da amostra, adstrita a profissionais que cursaram 
a Academia, não se fará generalizações, sob critérios estatísticos, 
resultados da amostra para totalidade do universo de guardas mu-
nicipais. Não obstante, quando questões forem referidas a essa 
pesquisa, está-se fazendo referência aos 364 guardas municipais 
respondentes, considerando como unidade de análise, portanto, os 
sujeitos participantes. A distribuição desses guardas municipais se 
dá conforme tabela abaixo.

Tabela 4 – Município em que os guardas municipais atuam

Qual o município em que você é guarda municipal?

Santa Maria 81 22,3% Alvorada 17 4,7%

Pelotas 64 17,6% Uruguaiana 11 3,0%

Canoas 52 14,3% Alegrete 8 2,2%

São Leopoldo 39 10,7% São José do Norte 6 1,7%

Esteio 30 8,3% Rio Grande 3 0,8%

Santa Cruz do Sul 27 7,4% Estância Velha 2 0,6%

Porto Alegre 22 6,1% Sapucaia do Sul 1 0,3%

Sem resposta 1 0,3%

Total 364 100,0%

subsidiar a implantação de futuras instalações da novel Academia. Em termos prá-
ticos, mediante a assinatura do Convênio 134/2009, o Município de Esteio rece-
beu recursos da Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça 
para, a partir de gestão compartilhada com diversos municípios do Estado e apoio 
institucional da Associação dos Secretários e Gestores Municipais de Segurança 
Pública do Estado do Rio Grande do Sul (ASGMUSP) e do Consórcio Metropolitano 
da Associação dos Municípios da Grande Porto Alegre (Granpal), executar o proje-
to. Por conta disso, o município de Esteio abriu processo licitatório (Concorrência 
Pública 05/2011), com vistas a contratar instituição de ensino superior para orga-
nizar, executar e supervisionar o referido curso. A Faculdade de Direito de Santa 
Maria (FADISMA), instituição que coordena a presente pesquisa, foi a vencedora 
do certame, razão pela qual se acrescenta ao Censo o cotejo de instrumentos de 
avaliação do perfil de parcela dos Guardas Municipais participantes do referido 
curso ao longo do ano de 2012. Para mais informações, acesse: http://fadisma.
com.br/guardasmunicipais.
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3.5.2 Estrutura e funcionamento das Guardas Municipais

No Estado do Rio Grande do Sul, ressalvada sua origem histó-
rica secular, as Guardas Municipais são instituições relativamente 
novas como agência integrante do sistema de segurança pública e 
justiça criminal25. As mais antigas datam de meados da década de 
1990 (referência tabela abaixo). Suas composições se dão por funcio-
nários de carreira/concursados (referência à tabela abaixo).

Tabela 5 – Ano de criação da  
Guarda Municipal

Ano de criação da Guarda Municipal

Não resposta 5 20,8%

1991 2 8,3%

1992 3 12,5%

1996 2 8,3%

1997 1 4,2%

1998 1 4,2%

2002 1 4,2%

2003 1 4,2%

2004 1 4,2%

2005 2 8,3%

2006 1 4,2%

2008 2 8,3%

2011 2 8,3%

Total 24 100,0%

Tabela 6 – A Guarda Municipal é 
concursada? 

A Guarda Municipal é concursada?

 Não resposta 1 4,2

 Sim 23 95,8

 Não 0 0,0

 Total 24 100,0

Nota: Os resultados destas tabelas se referem às  
24 Guardas Municipais pesquisadas no Censo.

Atualmente, 58,3% das Guardas Municipais tem número te-
lefônico próprio, 79,2% possui Central de Despacho e 91,7% presta 
serviço em tempo integral, ou seja, 24h/dia.

25 Reitere-se que tal tabela versa sobre o perfil das Guardas Municipais participantes 
da primeira fase da Academia de Guardas Municipais ao longo de 2012. A ausência 
de Guardas Municipais importantes nesse período, como a da capital do Estado, 
Porto Alegre, a mais antiga do Rio Grande do Sul, mais uma vez, destaca o caráter 
ilustrativo da presente informação. 
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Tabela 7 – A Guarda Municipal tem Central de Despacho?

A Guarda Municipal tem Central de Despacho?

Sim 19 79,2%
Não 5 20,8%
Total 24 100,0%

Tabela 8 – A Guarda Municipal presta serviço 24 horas por dia?

A Guarda Municipal presta serviço 24 horas por dia?

Sim 22 91,7%

Não 2 8,3%

Total 24 100,0%

Tabela 9 – A Guarda Municipal tem número telefônico próprio?

A Guarda Municipal tem número telefônico próprio?

Não 14 58,3%

Sim 10 41,7%

Total 24 100,0%

Nota: Os resultados das tabelas acima se referem às  
24 Guardas Municipais pesquisadas no Censo.

Sobre a composição, as Guardas Municipais têm, em mediana, 
um efetivo de 72 guardas por município, contudo apresentam varia-
dos tamanhos (conforme tabela abaixo). As mulheres ainda repre-
sentam estrato diminuto, ou seja, 12,6%.

A relação média entre o número de habitantes e o número de 
guardas municipais no Estado é de um guarda para cada 2.133 ha-
bitantes, considerando somente aqueles municípios que possuem 
Guarda Municipal, obviamente.

Sobre o comando das Guardas Municipais, 54,2% são geridas 
por guardas municipais e 25% por funcionários, em geral da Reser-
va, da Brigada Militar, fator que denota o processo em curso de cons-
trução de sua identidade profissional e de busca por legitimação 
social e política.
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Tabela 10 – O efetivo da Guarda Municipal

Qual o efetivo da Guarda Municipal (número total)

Mediana = 72,00

Menos de 50 10 41,7%

De 50 a 99 3 12,5%

De 150 a 199 6 25,0%

De 100 a 149 3 12,5%

200 e mais 2 8,3%

Total 24 100,0%

Tabela 11 – A formação do comandante ou diretor da Guarda Municipal

Qual a formação do comandante ou diretor da Guarda Municipal

Guarda Municipal 13 54,2%

Brigada Militar 6 25,0%

Sem informação 3 12,5%

Outra 1 4,2%

Forças Armadas 1 4,2%

Total 24 100,0%

Nota: Os resultados das tabelas acima se referem às  
24 Guardas Municipais pesquisadas no Censo.

Sobre os equipamentos utilizados, percebe-se que todas as 
Guardas Municipais do Estado trabalham uniformizadas, 87,5% uti-
lizam viatura (veículo leve), colete à prova de balas e bastão. A arma 
de fogo é utilizada por 45,8%, o que se constitui em importante sig-
no, na percepção dos guardas municipais (grupos focais analisados 
a seguir), para uma maior clareza de identidade profissional e reco-
nhecimento institucional.
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Tabela 12 – Equipamentos das Guardas Municipais

Equipamentos

 

Nº de  
Guardas 

Municipais % cit.

Spray de pimenta 1 4,20%

Spray óleo vegetal 1 4,20%

Tablet 2 8,30%

Escudo 3 12,50%

Bicicleta 4 16,70%

Máquina Digital 7 29,20%

Taser 9 37,50%

Radio Comunicador 10 41,70%

Arma de fogo 11 45,80%

Lanterna 17 70,80%

Algemas 20 83,30%

Motocicleta 20 83,30%

Apito 20 83,30%

Bastão/Tonfa 21 87,50%

Colete 21 87,50%

Viatura 21 87,50%

Uniforme 24 100,00%

Nota: Os resultados desta tabela se referem às  
24 Guardas Municipais pesquisadas no Censo.

Em relação aos espaços de utilização da arma de fogo, é mais 
recorrente na defesa do patrimônio público, mas também é utilizada 
nas demais atividades, conforme tabela abaixo.
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Tabela 13 – Uso de arma de fogo

Uso de arma de fogo

 

Nº de  
Guardas  

Municipais % cit.

Ambientes públicos internos 8 33,30%

Defesa do patrimônio 10 41,70%

Atividade ostensiva de segurança em logradouros 9 37,50%

Patrulhamento motorizado em apoio às ações de polícia 9 37,50%

Nota:Os resultados desta tabela se referem às  
24 Guardas Municipais pesquisadas no Censo.

Já o contingente de viaturas (veículos leves) e motocicletas 
pode ser verificado nas tabelas abaixo.

Tabela 14 – Quantidade de viaturas

Quantas Viaturas

Média = 4,83

Menos de 3 12 50,0%

De 3 a 5 6 25,0%

De 6 a 8 1 4,2%

De 9 a 11 1 4,2%

De 12 a 14 1 4,2%

15 e mais 3 12,5%

Total 24 100,0%

Tabela 15 – Quantidade de motocicletas

Quantas Motocicletas

Média = 2,54

Menos de 3 17 70,8%

De 3 a 5 3 12,5%

De 6 a 8 3 12,5%

De 9 a 11 0 0,0%

De 12 a 14 0 0,0%

15 e mais 1 4,2%

Total 24 100,0%

Nota: Os resultados destas tabelas se referem às  
24 Guardas Municipais pesquisadas no Censo.

Com relação ao controle das atividades das Guardas Muni-
cipais, verifica-se que 58,3% delas constituíram corregedorias, em 
50%, ouvidoria e em 37,5% o órgão de controle está resguardado 
pela legislação municipal (demais casos podem ser visualizados na 
tabela abaixo).
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Tabela 16 – Órgão de controle

Órgão de controle

 

Nº de  
Guardas  

Municipais % cit.

Órgão de Controle - Outro tipo de controle 0 0,00%

Órgão de Controle - Não possui 2 8,30%

Órgão de Controle - Código de conduta ou regulamento dis-
ciplinar próprio 6 25,00%

Órgão de Controle - Regulamento que prevê ações de averi-
guação sumária, sindicância e PAD 6 25,00%

Órgão de Controle - Externo (ouvidoria do Município) 7 29,20%

Órgão de Controle - Legislação Municipal 9 37,50%

Órgão de Controle - Externo (ouvidoria específica da Guarda) 12 50,00%

Órgão de Controle - Interno (corregedoria específica da 
Guarda) 14 58,30%

Nota: Os resultados desta tabela se referem às  
24 Guardas Municipais pesquisadas no Censo.

Com relação ao registro dos atendimentos, observa-se que 
37,5% registram somente em livros. A maior parte, 45,8%, faz uso 
dos formulários impressos e 20,8% faz uso de meios digitais, seja 
banco de dados eletrônico, seja dispositivo móvel.

Tabela 17 – Registro de atendimentos

Registro de Atendimentos

 

Nº de  
Guardas 

Municipais
% cit.

Não Registra 3 12,50%

Apenas em Livros 9 37,50%

Em formulários impressos 11 45,80%

Em banco de dados (eletrônico) 3 12,50%

Em banco de dados (móvel) 2 8,30%

Nota: Os resultados desta tabela se referem às  
24 Guardas Municipais pesquisadas no Censo.
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Com relação ao planejamento das atividades, verifica-se que o 
mais impactante são as demandas de órgãos/secretarias do municí-
pio e os eventos públicos, com 75% das Guardas Municipais sendo 
pautadas por essas operações. Ademais, têm-se como relevante a 
atuação mediante o atendimento das diretrizes do Executivo Muni-
cipal e a distribuição espacial do patrimônio público, com 70,8% e 
62,5%, respectivamente. A análise de características sociodemográ-
ficas e estatísticas criminais persiste como um déficit institucional 
significativo, o que caracteriza um dos maiores desafios para a con-
secução do processo de municipalização da segurança pública no 
Estado, como já assinalado.

Tabela 18 – Planejamento das ações

Planejamento das Ações

 N % cit.

Por demandas órgãos/secretarias do município 18 75,00%

Em função de eventos públicos 18 75,00%

Em função de políticas estabelecidas pelo Executivo 
municipal 17 70,80%

Em função da distribuição do patrimônio público 15 62,50%

Por demanda das outras Instituições de Segurança Pública 11 45,80%

Análise dos dados registrados pela Guarda Municipal 11 45,80%

Análise de características urbanas 9 37,50%

Análise das características populacionais do município 4 16,70%

Análise dos dados registrados pelas Polícias Estaduais 3 12,50%

São utilizadas técnicas de geoprocessamento das 
informações pela Guarda Municipal 2 8,30%

Nota: Os resultados desta tabela se referem às  
24 Guardas Municipais pesquisadas no Censo.

Sobre os serviços prestados, verifica-se uma grande diversi-
dade, com maior foco na vigilância do patrimônio público (95,8%), 
ronda nas escolas, rondas nos parques e praças (87,5%) e encami-
nhamentos de serviços públicos (79,2%).
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Tabela 19 – Serviços prestados

Serviços Prestados

 

Nº de  
Guardas 

Municipais %

Vigilância em próprios públicos 23 95,80%

Ronda nas Escolas 21 87,50%

Ronda nas praças e parques 21 87,50%

Encaminhamentos de Serviços públicos 19 79,20%

Ações junto ao GGI-M (com forças policiais) 18 75,00%

Eventos 18 75,00%

Atendimento de Alarmes 17 70,80%

Palestras para alunos 17 70,80%

Mediações de conflito junto à comunidade em geral 16 66,70%

Defesa civil 16 66,70%

Ronda comunitária 16 66,70%

Serviços administrativos 15 62,50%

Auxílio no atendimento do conselho tutelar 15 62,50%

Apoio à Brigada Militar 15 62,50%

Auxílio no ordenamento do trânsito 14 58,30%

Reuniões nas escolas 13 54,20%

Proteção ambiental 13 54,20%

Apoio à Polícia Civil 13 54,20%

Atendimento de ocorrências policiais 11 45,80%

Posto de guarda (bairros, entrada da cidade, entre outros) 11 45,80%

Projetos sociais 11 45,80%

Atendimento de Trânsito 10 41,70%

Segurança e/ou proteção do prefeito e/ou autoridades 10 41,70%

Controle e fiscalização do comércio de ambulantes 10 41,70%

Atendimentos sociais (parto, assistência social, dentre outros) 9 37,50%

Teatro nas Escolas 5 20,80%

Assistência ao judiciário 4 16,70%

Músicas nas escolas 3 12,50%

Nota: Os resultados desta tabela se referem às  
24 Guardas Municipais pesquisadas no Censo.
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3.5.3 Perfil socioeconômico das Guardas Municipais

A distribuição de gênero Guardas Municipais é de 88,4% de 
homens e 11,6% de mulheres. Comparando com os resultados do 
Censo (onde as mulheres representam 12,6%), vê-se que a amostra 
não está enviesada no critério gênero. 

Tabela 20 – Perfil socioeconômico das Guardas Municipais – sexo

Sexo

Homem 320 88,4%

Mulher 42 11,6%

Total 362 100,0%

A média de idade do guarda municipal do Estado do Rio Gran-
de do Sul é de 40 (quarenta) anos. Quanto à orientação sexual, 97,7% 
dos respondentes declararam-se heterossexuais e 1,3% homosse-
xuais.

Tabela 21 – Perfil socioeconômico das 
Guardas Municipais – idade

Idade

Média = 40,28

Menos de 20 0 0,0%

De 20 a 29 50 14,6%

De 30 a 39 104 30,3%

De 40 a 49 134 39,1%

50 e mais 55 16,0%

Total 343 100,0%

Tabela 22 – Perfil socioeconômico 
das Guardas Municipais – orientação 
sexual

Orientação Sexual

Heterossexual 303 97,7%

Homossexual 4 1,3%

Outra 2 0,6%

Bissexual 1 0,3%

Total 310 100,0%

Nota:  Os resultados das tabelas acima se referem à pesquisa realizada  
com os guardas participantes da Academia de Guardas.

Sobre a escolaridade, predomina o Ensino Médio (completo ou 
incompleto) com 60,5%. Porém, há um expressivo número de guar-
das municipais cursando o Ensino Superior (21%) e outro importan-
te contingente que já concluiu este nível de ensino (11,9%), fatores 
que podem indicar o impacto positivo de políticas de valorização e 
formação profissional de Guardas Municipais, a exemplo da Rede 
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Nacional de Altos Estudos em Segurança Pública (Renaesp) e a Bol-
sa-Formação, potencializadas pelo PRONASCI, ressalvado o reposi-
cionamento estratégico da gestão de ambos a partir de 2011.

Tabela 23 – Perfil socioeconômico das Guardas Municipais – escolaridade

Escolaridade

Ensino Médio 147 60,5%

Ensino Superior Incompleto 51 21,0%

Ensino Superior Completo 29 11,9%

Ensino Fundamental 12 4,9%

Pós-Graduação 4 1,6%

Total 243 100,0%

Nota:Os resultados desta tabela se referem à pesquisa realizada  
com os guardas participantes da Academia de Guardas.

Com relação ao estado civil, 67,6% vive em união estável e 
74,8% tem filhos.

Tabela 24 – Perfil socioeconômico das Guardas Municipais – estado civil

Estado Civil

Casado(a)/União estável/Mora junto 73 67,6%

Solteiro(a) 29 26,9%

Divorciado 4 3,7%

Separado 2 1,9%

Viúvo(a) 0 0,0%

Total 108 100,0%

Tabela 25 – Perfil socioeconômico das Guardas Municipais – filhos

Você tem filhos?

Sim 243 74,8%

Não 82 25,2%

Total 325 100,0%

Nota: Os resultados das tabelas acima se referem à pesquisa realizada  
com os guardas participantes da Academia de Guardas.
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Com relação à renda, a média do salário básico é de R$ 959,08 
reais, concentrando-se o gráfico na faixa até 2 (dois) salários míni-
mos. Entretanto, ao se considerar todos os benefícios incidentes na 
folha de pagamento, a remuneração média salta para R$ 2.116,36, 
um aumento de 120% e o gráfico de barras distribui-se entre 1 (um) 
e 4 (quatro) salários mínimos.

Quando se foca na renda familiar, verifica-se que o valor médio 
da renda sobe para R$ 3.122,36, sendo que esta sustenta, em média, 
3 (três) pessoas. Desta forma, pode-se concluir que a renda familiar 
mensal média per capta do guarda municipal no Rio Grande do Sul 
é de modestos R$ 1.040,78.

Tabela 26 – Perfil socioeconômico das Guardas Municipais – salário básico

Qual o seu salário básico na Guarda Municipal (aproximadamente)

Média = 959,08   Desvio-padrão = 595,28

Até 1 Salário Mínimo 115 32,1%

Entre 1 e 2 SM 189 52,8%

Entre 2 e 3 SM 34 9,5%

Entre 3 e 4 SM 15 4,2%

Entre 4 e 5 SM 1 0,3%

Mais do que 5 SM 4 1,1%

Total 358 100,0%

Tabela 27 – Perfil socioeconômico das Guardas Municipais – renda individual

Renda mensal individual (aproximadamente) considerando todos os 
benefícios (ex.: Bolsa-Formação, FG, GAD)

Média = 2116,36   Desvio-padrão = 1017,98

Até 1 Salário Mínimo 5 1,5%

Entre 1 e 2 SM 74 21,5%

Entre 2 e 3 SM 108 31,4%

Entre 3 e 4 SM 74 21,5%

Entre 4 e 5 SM 43 12,5%

Mais do que 5 SM 40 11,6%

Total 344 100,0%
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Tabela 28 – Perfil socioeconômico das Guardas Municipais – renda familiar

Renda mensal familiar (aproximadamente)

Média = 3122,76   Desvio-padrão = 2152,88

Até 1 Salário Mínimo 3 0,9%

Entre 1 e 2 SM 35 11,1%

Entre 2 e 3 SM 64 20,3%

Entre 3 e 4 SM 54 17,1%

Entre 4 e 5 SM 51 16,1%

Mais do que 5 SM 109 34,5%

Total 316 100,0%

Tabela 29 – Perfil socioeconômico das Guardas Municipais – dependentes

Quantas pessoas dependem da renda familiar mensal?

Média = 3,00   Desvio-padrão = 1,24 
Mediana = 3,00

Menos de 2 28 8,5%

De 2 a 3 197 60,1%

De 4 a 5 95 29,0%

De 6 a 7 6 1,8%

De 8 a 9 1 0,3%

10 e mais 1 0,3%

Total 328 100,0%

Finalmente, com relação à condição de moradia, verifica-se 
que 77% dos Guardas Municipais residem em casa própria. Esse 
alto percentual exige investigação mais aprofundada, todavia, em 
face da renda, é provável que parcela significativa dessa categoria 
profissional acessou instrumentos de fomento de moradia popular, a 
exemplo do programa federal Minha Casa Minha Vida.
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Tabela 30 – Perfil socioeconômico das Guardas Municipais – moradia

Condição da moradia

Própria 255 77,0%

Alugada 36 10,9%

Cedida/Emprestada 23 6,9%

Outra 17 5,1%

Total 331 100,0%

Nota: Os resultados das tabelas acima se referem à pesquisa realizada com  
os guardas participantes da Academia de Guardas.

3.5.4 Panorama laboral

Os guardas municipais trabalham, em média, há 11 (onze) 
anos e meio na profissão. A quantidade de horas extras é elevada, 
em média 68h/mês. 

Com relação aos benefícios, 40% recebe Gratificação por Ati-
vidade Desempenhada (GAD) e 30,7% recebe Função Gratificada 
(FG). O Bolsa-Formação atinge 20,8% das Guardas Municipais, sen-
do 5 (cinco) concessões federais e 1 (uma) municipal26.

Tabela 31 – Panorama laboral – benefícios

Você tem algum dos benefícios abaixo?

Gratificação por Atividade Desempenhada (GAD) 60 40,0%

Função Gratificada (FG) 46 30,7%

Outros 44 29,3%

Total 150 100,0%

26 Houve um descontigenciamento significativo de recursos ao longo dos anos de 
2011 e 2012 do Bolsa-Formação federal, aspecto que não pode ser desconsiderado 
na interpretação desse percentual.
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Tabela 32 – Panorama laboral – bolsa-formação

Neste momento, os guardas municipais têm bolsa-formação

Não 19 79,2%

Sim 5 20,8%

Total 24 100,0%

Nota: Os resultados desta tabela se referem às  
24 Guardas Municipais pesquisadas no Censo.

Com relação ao plano de carreira, 70,8% das Guardas Muni-
cipais não o tem e também não tem previsão de tê-lo, apenas 8,3% 
possui e 16,7% não possui, mas tem previsão. Nesse particular, sub-
siste forte comprovação empírica do processo de consolidação iden-
titária da categoria profissional de Guardas Municipais no Estado do 
Rio Grande do Sul em curso e de que a presente pesquisa é legatária.

Tabela 33 – Panorama laboral – plano de carreira

Tem Plano de Carreira para a Guarda Municipal

Não tem e Não tem previsão 17 70,8%

Tem previsão 4 16,7%

Sim 2 8,3%

Não 1 4,2%

Total 24 100,0%

Nota: Os resultados desta tabela se referem às  
24 Guardas Municipais pesquisadas no Censo.

Dos cursos da Secretaria Nacional de Segurança Pública, ofe-
recidos no âmbito da Rede Nacional de Altos Estudos em Segurança 
Pública (Renaesp), o mais frequentado foi o de Polícia Comunitária 
(34%) seguido do de Direitos Humanos (11,5%) e de Uso progressivo 
da força (10,9%).
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Tabela 34 – Panorama laboral – cursos da Senasp

Quais os cursos da SENASP que vocês já fez?  
(pode ser só os que lembra)

Polícia Comunitária 53 34,0%

Direitos Humanos 18 11,5%

Uso Progressivo da Força 17 10,9%

Crimes Ambientais 13 8,3%

Direitos Humanos 12 7,7%

Polícia Comunitária 11 7,1%

Uso Progressivo da Força 10 6,4%

Crimes Ambientais 9 5,8%

Identificação Veicular 7 4,5%

Mediação de Conflitos 6 3,8%

Total 156 100,0%

3.6 A indução federativa do PRONASCI na municipalização da 
segurança pública e o impacto nas Guardas Municipais

Doravante, serão analisados três grupos focais realizados com 
Guardas Municipais e gestores públicos municipais de segurança 
da Região Metropolitana de Porto Alegre. 

Essas informações serão abordadas juntamente com aquelas 
oriundas do survey com participantes da Academia Estadual de 
Guardas Municipais do Rio Grande do Sul, de forma a introduzir, 
ilustrar e ratificar os argumentos expendidos a partir dos Grupos 
Focais.

Dos 62 (sessenta e dois) municípios com ação municipal de se-
gurança pública, 40 (64,5%) assinaram convênio com o PRONASCI, 
sendo que 31 (50%) captaram recursos do Programa.

Não por acaso, a média de IMUSP dos municípios que capta-
ram recursos do PRONASCI é de 4,4 pontos contra 1,8 ponto entre 
aqueles que não o fizeram. 

Captaram recursos do 
PRONASCI

Não captaram  
recursos do PRONASCI

IMUSP = 4,4 IMUSP = 1,8
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A indução federal também se fez presente na valorização do 
profissional local de segurança, expressando-se no reconhecimento 
e no fortalecimento da Guarda Municipal como agência municipal 
de segurança pública.

Pra que a segurança municipal fosse foco, um espaço assim, 
agora realmente com protagonistas valorizados. [...] o foco no 
investimento da valorização profissional e todo o resto, ele co-
meçou mesmo com a secretaria de segurança [...], mas era ou-
tro tipo de profissionais, que no caso eu vejo lá Município X 
que a política veio para impulsionar a Guarda Municipal, ela 
não põem nenhum obstáculo, ela veio para somar [...] ela foi 
determinante na seleção do foco da Guarda Municipal e na 
adequação das funções [...] no nosso caso somente um vigilan-
te do patrimônio pra ser muito mais, ser um agente ativo na 
questão da segurança, um parceiro das forças policiais e tudo 
isso foi uma visão política [...] cada um tem o seu papel, man-
teve esse papel amplo, participou e acredito que foi uma coisa 
que veio também da política. [...] (Secretário de Segurança de 
um município da Região Metropolitana de Porto Alegre)

Pode-se visualizar, no mapa do Rio Grande do Sul, a distri-
buição espacial do cruzamento “Guarda Municipal x Captação de 
Recursos do PRONASCI”. Destacam-se os 62 (sessenta e dois) mu-
nicípios com ação municipal de segurança pública, sendo, em ver-
melho, aqueles que não têm Guarda Municipal, em azul aqueles 
que a possuem e, hachurados, aqueles que possuem captação de 
recursos do PRONASCI. Todos os demais municípios, considerados 
sem ação municipal de segurança pública, foram preenchidos com 
a cor branca.

É possível visualizar, ainda, que quase todos os municípios em 
azul, com Guarda Municipal, também captaram recursos do PRO-
NASCI. Já naqueles municípios em vermelho, ou seja, sem Guarda 
Municipal, houve também menor captação do recurso.
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Mapa 27 – Guarda Municipal x captação de recursos do PRONASCI
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O alargamento conceitual da segurança como um direito so-
cial, na esteira da chave de leitura expressa “do direito à seguran-
ça para a segurança dos direitos”27, guarda estreita relação com a 
atuação da Guarda Municipal como agência municipal voltada à 
prevenção social e situacional das violências, inserida em novas es-
tratégias de policiamento comunitário. 

Vale dizer que, muitas vezes, a Guarda Municipal é a única 
instituição local que presta serviço 24h/dia. Veja-se que, das Guar-
das Municipais do Rio Grande do Sul, 92% delas atendem em tempo 
integral.

O fortalecimento institucional da Guarda Municipal como 
agência local de segurança correlaciona-se diretamente com o pro-
cesso de municipalização da segurança pública. Usando o IMUSP 
como medida sintética dessa tendência, também se pode comprovar 
essa hipótese.

Figura 16 – Análise das correspondências múltiplas – Variáveis:  
O seu município tem Guarda Municipal X IMUSP Categorizado.

Nota: O mapa exibe as posições das 5 categorias e as coordenadas das 62 observações.
89,04% da variância é explicada pelos dois eixos representados.

Fonte: Nusec/Fadisma, 2013.

27 Nesse particular, consulte a nota de rodapé n. 8.
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Tabela 35 – Análise das correspondências múltiplas – Variáveis: O seu município 
tem Guarda Municipal X IMUSP Categorizado

IMUSP em categorias/ 
O seu município tem Guarda Municipal Não Sim TOTAL

Significativo processo de municipalização 6 20 26

Relevante processo de municipalização 15 3 18

Incipiente processo de municipalização 17 1 18

TOTAL 38 24 62

O mapa fatorial e a respectiva tabela demonstram claramente 
a relação existente entre ter um significativo processo de munici-
palização, consoante os critérios do IMUSP, e possuir uma Guarda 
Municipal, pois ambas as categorias estão próximas na representa-
ção do plano cartesiano, fortemente relacionadas pela proximidade 
apontada no eixo das abscissas.

Essa relação da Guarda Municipal com a municipalização da 
segurança pública é viável, em grande parte, porque a instituição 
parece estar encontrando no Estado um campo de atuação fecun-
do, a partir da integração com outras agências, mais tradicionais 
no campo da segurança pública, especialmente as polícias, como a 
Brigada Militar e a Polícia Civil, mas também com outras agências 
municipais com poder de polícia, administrativo e de fiscalização, 
assim como órgãos do campo da justiça, a exemplo do Ministério 
Público. 

Nesse cenário, a articulação proporcionada pelos Gabinetes 
de Gestão Integrada Municipais é fundamental:

Nós temos um gabinete de gestão integrada atuante, onde 
desde o início do ano eu consigo reunir de uma a duas vezes 
por mês todas as instruções de segurança pública, que eu con-
sidero que não é só Brigada, Polícia Civil e a Guarda, e sim 
fiscalização, Conselho Tutelar, Ministério Público, a ACI, CDL, 
pessoas que estão ligadas diretamente com a comunidade que 
tem conhecimento de causa da necessidade do ser humano. 
(Gestor da Segurança Pública da Região Metropolitana de 
Porto Alegre)

Nosso CIOSP nos liga, a mesma demanda chega lá, a Guarda 
vai atender. Mas, no meu ponto de vista, o que mudou muito 
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nessa atuação foi a partir dos Gabinetes de Gestão Integrada. 
Até então as Guardas eram dispersas em algum lugar... eu vejo 
assim, que ampliou muito o rol de atividades, né? (Guarda Mu-
nicipal da Região Metropolitana de Porto Alegre, com 16 anos 
de atuação)

Disso redundaram operações conjuntas, denominadas de 
ações integradas, que são atividades planejadas e executadas de 
forma compartilhada. Na prática, esse processo também favoreceu 
o reconhecimento da Guarda Municipal como agência municipal de 
segurança pública frente a instituições já consolidadas no campo, 
inobstante o permanente risco da hibridização e mimetismo com as 
forças policiais, em especial as que realizam patrulhamento unifor-
mizada (com destaque para a Brigada Militar).

Nós acompanhávamos direto as operações policiais todas, en-
tão dali um pouquinho aquele triângulo, ou às vezes aquele 
quarteto entre Polícia Rodoviária Federal, Guarda Municipal, 
Polícia Civil, Brigada Militar começou a se formar [...] E depois 
um uniforme vira referência, eu sempre: “a Guarda Municipal 
é ostensiva”. O pessoal tem costume não dizer, ela é ostensiva 
porque tudo que é uniformi-
zado [...] Eu até brinco: “outra 
coisa é eu estar a paisana me-
xendo no meu nariz ali, outra 
coisa é eu estar uniformizado: 
“Bah, o Guarda lá...”. O meu 
pai é Guarda [do meu lado] e ninguém sabe, então a nossa 
ostensividade está claro. [...] Mas a nossa instituição ela con-
seguiu trabalhar muito isso a partir do Gabinete de Gestão In-
tegrada onde, além dos organismos de segurança pública, os 
nossos colegas da educação, da saúde, então um outro diferen-
cial [...] (Guarda Municipal da RMPA, com 16 anos de atuação)

Pode-se visualizar, no mapa do Rio Grande do Sul, a distribui-
ção espacial do cruzamento “Guarda Municipal x Gabinete de Ges-
tão Integrada”. Destacam-se os 62 (sessenta e dois) municípios com 
ação municipal de segurança pública, sendo, em vermelho, aqueles 
que não têm Guarda Municipal, em azul, aqueles que a possuem e, 
hachurados, aqueles que possuem GGI-M. Todos os demais municí-

Dos municípios com Guarda Municipal, 
83,3% tem GGI-M em funcionamento, 
destes, apenas dois não têm ações jun-
to ao Gabinete. 
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pios, considerados sem ação municipal de segurança pública, foram 
preenchidos com a cor branca. 

Pode-se verificar, ainda, a disseminação dos GGI-Ms no Es-
tado. No quadro que destaca Região Metropolitana de Porto Ale-
gre, Serra e Litoral Norte, observa-se que quase todos os municípios 
em azul, aqueles que possuem Guarda Municipal também possuem 
GGI-M. Naqueles em vermelho, que não possuem Guarda Munici-
pal, a incidência de GGI-M também é menor.

Mapa 28 – Guarda Municipal x GGI-M
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O PRONASCI impactou, também, na estrutura das Guardas 
Municipais, embora, nesse particular, mereça especial destaque o 
comprometimento político-institucional do gestor local, ou seja, a 
disposição para aderir ao Programa, auferindo daí, e da sua conti-

nuidade e permanência, resultados positivos:

Os guardas do município X, aumentou o salário, formação, uni-
forme, equipamento, tudo na verdade. Antes eles eram só... a 
atribuição era bem específica, só aquilo [...] O PRONASCI ele 
ajudou, é claro, mas não foi determinante para o município X, 
que já tinha largado na frente.(Secretário de Segurança Públi-
ca de um município da Região Metropolitana de Porto Alegre)

A questão que o nosso colega falou das políticas, é fundamen-
tal porque elas ajudam a ampliar os horizontes, porque, claro, 
não interfere no trabalho da Guarda [operacional], mas tam-
bém ajuda na implementação do trabalho deles, porque de-
pendendo do gestor que está lá ele vai possibilitar ou não pra-
quele núcleo crescer. (Gestor da Segurança Pública da Região 
Metropolitana de Porto Alegre)

O papel da Guarda Municipal parece estar se ampliando devi-
do ao seu potencial de atuação em âmbito local. A instituição ganha 
destaque como agência municipal de segurança. Por conta disso, a 
população começa a ter curiosidade sobre suas atribuições e a de-
mandar pelo seu trabalho.

Eu acho que a própria exigência da sociedade. Uma cobrança 
maior em cima do trabalho das Guardas Municipais. Até é um 
anseio maior de querer saber o que que a Guarda faz, né? Qual 
o trabalho exerce, o que que a Guarda pode ou não pode fa-
zer. Essa exigência mostra que a população tem cobrado uma 
atitude, um trabalho mais efetivo na aplicabilidade, tanto da 
segurança pública como na questão da aproximação comuni-
tária [...] (Guarda Municipal da Região Metropolitana de Porto 
Alegre, com 7 anos de atuação)

Contudo, segundo relatam os Guardas Municipais, a percep-
ção tanto da população quanto de servidores públicos de outras 
esferas em relação à atuação da Guarda Municipal é ainda pouco 
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clara. Não se sabe muito bem o que 
faz um Guarda Municipal, os limites 
e possibilidades do escopo de sua 
atuação. Por isso, muitas vezes, esse 
desconhecimento pode se converter em afastamento, no não reco-
nhecimento, paradoxalmente, da Guarda Municipal como agente de 
segurança pública.

Eu to lá, chego fardado no colégio, pra ver o que aconteceu. 
Se bobear a diretora chega e fala assim: “tem como tu pegar 
uma enxadinha e dar uma capinadinha ali?”. (Guarda Muni-
cipal da Região Metropolitana de Porto Alegre, com 5 anos de 
atuação)

Conforme os guardas municipais, existem problemas estrutu-
rais que prejudicam o seu potencial de atuação. Alguns deles estão 
relacionados à relativa juventude da instituição, se comparada com 
outras agências seculares no campo da segurança pública. Nesta 

perspectiva, é destacada a falta de pa-
dronização:

Essa questão da falta de padronização. 
Isso é questão que inclui o pacto federa-
tivo. Adotar o sistema federalismo que a 

Constituição atribuiu, que deu autonomia aos municípios faz 
com que cada município é um ente federado, faz com que... 
tem Guardas que fazem Trânsito, tem outras Guardas que só 
fazem patrimonial, tem Guardas que fazem rondas escolares 
[...] (Guarda municipal da Região Metropolitana de Porto Ale-
gre, com 6 anos de atuação)

Na rua, o guarda é um agente fardado, o que faz com que a 
população o veja como agência estatal com potencial de resolução 
de situações-problema:

Tu tá fardado, o pessoal lá na rua não quer saber se tu faz, se é 
pra ti, se tu tem competência ou não, ele vai te abordar e quer 
solução. (Guarda Municipal da Região Metropolitana de Porto 
Alegre, com 3 anos de atuação)

As Guardas Municipais são instituições 
recentes no campo da segurança públi-
ca. No Rio Grande do Sul, a mais antiga 
é de 1991. 

O uso de arma de fogo pelas Guardas 
Municipais é um tema polêmico. Nesse 
quesito, não há padronização. Atual-
mente 45,8% das Guardas gaúchas uti-
lizam arma de fogo. 
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Assim, a ausência de padrão, 
de parâmetros tático-operacionais de 
atuação, pode fazer com que o guarda 
municipal acabe “tapando buracos”, 
seja porque os responsáveis pelos problemas não têm capacidade 
institucional para dar conta das demandas, seja porque não existem 
responsáveis para essas demandas.

Eu noto que está havendo uma multiplicação de valores. Por 
quê? A população de um modo geral, ela espera demais de 

nós, ou seja, vai além da nossa capacida-
de técnica [...] desde um acidente, que 
é nossa atribuição, mas eles nos passam 
também acidentes com lesões [...] ani-
mais mortos desde cachorros até cavalo, 
aí não tem uma solução prática, né? Por-

que a Prefeitura não tem assim um órgão específico: “chame 
aquele setor e eles vão dar o destino certo”. (Guarda Municipal 
da RMPA, com 10 anos de atuação)

Por outro lado, essa atuação tem gerado, em alguns casos, a 
conquista de novos espaços profissionais e de legitimação das Guar-
das Municipais.

Por exemplo, o próprio 190, a Brigada nos liga pro 153 e orienta 
as pessoas que ligam pra lá... tem uma capitã que me fala: “ó, 
o major da sala ele orienta, deu ocorrência em parque e praça 
em Município X é com a Guarda Municipal”. (Guarda Munici-
pal da Região Metropolitana de Porto Alegre, com 7 anos de 
atuação)

Contudo, esse processo não é igual em todas as cidades, nova-
mente, a falta de padronização do trabalho, exsurge:

A condução dos processos lá é diferente. Por exemplo, a Bri-
gada ela nos transmite só ocorrências pertinentes a... pessoas 
passando mal na rua, eles sabem que a gente tem o conta-
to mais rápido com a SAMU, questões criminais eles não nos 
passam. Som alto em residência eles pedem a primeira inter-

O enorme leque de atividades das 
Guardas Municipais evidencia espaços 
reivindicados e outorgados à atuação 
das Guardas.

Todas as Guardas Municipais utilizam 
uniforme, 41,7% possuem número te-
lefônico próprio e 91,7% atendem 24h/
dia.
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venção da Guarda, daí vai uma viatura até lá, conversa pra 
abaixar o som, se não resolve daí em última instância vai a 
Brigada até lá. Mas assim, eles nos passam questões mais... 
mais domésticas. (Guarda Municipal da Região Metropolitana 
de Porto Alegre, com 10 anos de atuação)

O impulso do PRONASCI para potencializar o processo de mu-
nicipalização da segurança pública é evidente. A grande questão 
que subjaz é quanto à continuidade e permanência desse processo, 
haja vista os problemas de gestão ínsitos ao Programa, assim como 
o reposicionamento estratégico da política nacional de segurança 
pública, notadamente a partir de 2011. Outro fator importante re-
fere-se à lacuna normativa para consubstanciar uma atuação mais 
protagônica das Guardas Municipais nesse contexto.

Eu acho assim ó, nós estamos iniciando, vivenciando o iniciar 
de uma nova era em questão da segurança pública no Brasil 
[...] de fato a partir do Susp e da sequência disso [...] o PRO-
NASCI apontou que o município tinha que assumir algum pro-
tagonismo porque até então não era nada com ele, com algu-
mas exceções, mas as coisas não evoluíram nesse ponto, sobre 
o aspecto do guarda-chuva da legalidade não existe nada que 
permita fazer o que nós estamos fazendo agora, nós sabemos, 
nós temos consciência [...] a gente faz ações que estão além 
das nossas atribuições, entende que nós estamos longe de, 
trabalhando, organizando e montando com as instituições que 
têm a legalidade de exercer atendimento ostensivo com o mu-
nicípio [...] (Secretário Adjunto de Segurança Pública de um 
município da Região Metropolitana de Porto Alegre)

As pessoas que olham de fora de repente é bem difícil enten-
der onde termina a atribuição do guarda começam as atribui-
ções da Brigada Militar, até porque o embasamento legal, a 
Constituição, ele é pouco, e tudo que vem construindo na área 
de Guarda Municipal vem construindo através de políticas 
públicas e não tanto de normas, uma padronização nacional, 
tanto é que as Guardas Municipais atingiram vários níveis di-
ferentes de evolução, umas são mais ou outras são menos, com 
menos atribuições, fazem só alguma coisa... na minha opinião 
enquanto não houver uma legislação mais detalhada, mais 
nítida do que, do papel da guarda a nível nacional e que re-
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force isso, que torne obrigatório, vai fica sempre essa dúvida. 
(Secretário de Segurança Pública de um município da Região 
Metropolitana de Porto Alegre)

Ainda, cabe a reflexão de que, no momento histórico por que 
passa o Brasil, com grandes eventos, como a Copa do Mundo de 
2014 e as Olimpíadas de 2016, o tópico da segurança pública tende 
a ganhar, cada vez mais, relevo, com cobranças que se manifestarão 
também no âmbito local.

Nós temos uma pauta agora, semana que vem, em relação às 
questões da Copa do Mundo de 2014. E isso ta fervilhando 
na Segurança Pública. [...] Ficará um legado pra nós, questão 
de monitoramento, estrutura, equipamento, voltada à área de 
segurança. Como é que nós vamos trabalhar com esse legado 
[...] Como nós vamos monitorar tudo [...] (Gestor da Segurança 
Pública de um município da Região Metropolitana de Porto 
Alegre)

Às vésperas da realização da Copa do Mundo de 2014, assis-
te-se, com maior destaque, a um discurso público mobilizador dos 
grandes eventos, muitas vezes justificador de ações voltadas à vio-
lação dos direitos humanos e à construção de estratégias reificadas 
de higienização e limpeza sociais nas cidades, sendo este o legado.





4  DESAFIOS INSTITUCIONAIS 
NA CONSECUÇÃO DO 
PLANO MUNICIPAL DE 
SEGURANÇA PÚBLICA E 
ANÁLISE DE ESTATÍSTICAS 
CRIMINAIS

Da lista de componentes estruturantes e estruturados de 
uma política municipal de segurança pública, existên-
cia de dois deles chama a atenção. Trata-se da consti-

tuição e implementação de um Plano Municipal de Segurança Pú-
blica e da Análise de Estatísticas Criminais.

Nos municípios com secretaria exclusiva, apenas 40% possui 
Plano Municipal de Segurança Pública, e 20% tem algum órgão ex-
terno às polícias para examinar as estatísticas criminais. Naqueles 
municípios com secretaria conjunta com outras políticas setoriais, 
esses percentuais são de 10,5% e 26%, respectivamente. Naqueles 
sem estrutura administrativa local, esses valores são de 8% para o 
Plano Municipal de Segurança Pública, e zero (0%) para análise de 
estatísticas criminais.

Tais fatores informam um desafio mais amplo ao nível local, 
qual seja: o aperfeiçoamento institucional do planejamento como 
elemento fundamental para a proposição, implementação e avalia-
ção das políticas públicas de segurança gestadas pelo Poder Público 
municipal e a transparência da gestão da informação, tanto para 
subsidiar o público interno, as agências municipais que atuam di-
reta ou indiretamente na gestão das políticas de segurança, quanto 
para ampliar o controle público do Estado (accountability).
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CONCLUSÃO

As múltiplas e diversas experiências de gestão muni-
cipal de políticas públicas de segurança no território 
gaúcho apontam um potencial ainda inexplorado no 

campo dos estudos e análises sociojurídicas e criminológicas acer-
ca da atual tendência de municipalização da segurança pública no 
País, motivada, sobretudo, pela indução do governo federal, através 
da Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Jus-
tiça, notadamente pelo pioneirismo programático e orçamentário- 
-financeiro do PRONASCI, e pela liderança política de prefeitos(as) 
e gestores(as) municipais. 

Nesse contexto, a presente pesquisa inova tanto em face de 
sua temática quanto em razão de sua abordagem. O 1º Censo sobre 
Ações Municipais de Segurança Pública do Rio Grande do Sul, rea-
lizado pelo Núcleo de Segurança Cidadã da Fadisma, em parceria 
com o Instituto Fidedigna, ao promover uma pesquisa de caráter 
censitário, em todos os 497 municípios do Estado, servindo-se de 
um conjunto de técnicas de pesquisa da área das Ciências Sociais, 
permitiu perscrutar um cenário vasto de possibilidades de atuação 
das municipalidades na segurança urbana, inobstante a vagueza 
normativa dos seus limites e possibilidades político-institucionais 
de intervenção.

A existência de 62 (sessenta e dois) municípios no Rio Gran-
de do Sul identificados com alguma ação municipal na segurança 
pública sugere a participação cada vez mais ativa das cidades na 
prevenção, social e situacional, das violências e na promoção dos 
direitos, a despeito dos riscos, sempre presentes, de (re)produção de 
um modelo tradicional de segurança, historicamente afeto a uma 
integração meramente instrumental com as forças policiais e agên-
cias do sistema de justiça criminal. 
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É certo, todavia, que o papel protagonista adotado pelo gover-
no federal, seja com a redefinição federativa do financiamento de 
ações municipais de segurança pelo Fundo Nacional de Segurança 
Pública (FNSP), seja com o advento do PRONASCI, se bem aprovei-
tado pelas administrações municipais, concorre para uma mudan-
ça, gradativa e processual, gize-se, da cultura organizacional do sis-
tema de segurança pública e justiça criminal no Brasil, tomando-se 
como exemplo os resultados auferidos com a presente pesquisa no 
Estado do Rio Grande do Sul.

O desvelamento do IMUSP é um dos aspectos mais marcantes 
nessa direção. Pela primeira vez, no País, por meio do referido índi-
ce, consegue-se comprovar, teórica e empiricamente, a relevância 
da atuação dos municípios na área da segurança para a redução 
de indicadores criminais correlacionados com o sentimento de in-
segurança nas cidades (furtos e roubos em geral, furtos e roubos de 
veículos)28. 

Tal inferência, somente possível devido ao alcance metodoló-
gico e epistemológico do enfoque deste Censo, corrobora o impacto 
positivo, a médio prazo, de políticas públicas de segurança levados a 
efeito pelas municipalidades, como também sinaliza a necessidade 
premente de reorientar o fluxo federativo de financiamentos, de ca-
ráter permanente e continuado, nos marcos republicanos e federati-
vos preconizados, como ideia-força, pelo ainda não regulamentado 
Susp29.

Merece, ainda, destaque a preponderância de dois indicado-
res, que conformam o IMUSP, para o fortalecimento das ações de 
segurança pública levadas a efeito pelos municípios, quais sejam: 
a existência de um órgão municipal com foco na área, em especial 
uma Secretaria Municipal com essa finalidade, e de uma Guarda 

28 Reitera-se que, do ponto de vista estatístico, não guarda relevância a correlação 
entre atuação municipal da área da segurança (considerando o IMUSP) e o contro-
le e a redução de homicídios.

29 Há de se saudar, contudo, os esforços atualmente empreendidos pela Secretaria 
Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça, tanto no que se refere à 
aprovação do Substitutivo ao Projeto de Lei 1.332/2003, regulamentando o § 8º do 
artigo 144, da Constituição Federal, chamado de “Marco Regulatório das Guardas 
Municipais”, quanto aos diálogos junto ao Congresso Nacional acerca da importân-
cia estratégica de melhor definição e disciplinamento do § 7º do já citado artigo 
144, da Carta Magna, conhecido como “Projeto de Regulamentação do Susp”.
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Municipal. Não por outra razão essas duas variáveis, estatistica-
mente relevantes, inclusive, foram objeto de uma ponderação mais 
ampla na gradação dos critérios classificatórios do potencial de 
municipalização dos entes federados que possuem alguma ação na 
área da segurança, sendo os resultados do mencionado Censo.

Esses resultados positivos, vale dizer, pela natureza das atri-
buições e responsabilidades do poder local, não podem olvidar os 
maiúsculos desafios que a segurança pública brasileira ainda encer-
ra em virtude, entre outros, dos altos indicadores de violência letal e 
da baixa legitimidade das instituições que compõem o chamado sis-
tema de segurança pública e justiça criminal nacional, mesmo em 
territórios urbanizados e com níveis elevados de desenvolvimento.

Por conta disso, nesta primeira edição, optou-se por consubs-
tanciar um quadro mais geral, embora analítico, das ações muni-
cipais de segurança no Estado, reservando-se para uma eventual 
segunda edição outras correlações possíveis com indicadores so-
cioeconômicos, demográficos e ambientais, para os quais, poten-
cialmente, os processos de municipalização podem afetar e ser afe-
tados, a exemplo do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH).

Para tanto, ainda se constitui um desafio fundamental, nessa 
medida, a disseminação da gestão da informação para o planeja-
mento, monitoramento e avaliação das políticas municipais de se-
gurança, assim como a instituição de planos municipais de seguran-
ça, que possam garantir a sobrevida de programas, projetos e ações 
para além da “gestão por espasmos” (PAZINATO, 2012).

Decerto, a identificação de 39 (trinta e nove) Gabinetes de Ges-
tão Integradas Municipais (GGI-Ms), como instâncias de tomada de 
decisão tático-operacional das políticas de segurança desde o poder 
local configura notícia alvissareira a demarcar as possibilidades de 
os entes federados municípios contribuírem, decididamente, para a 
indução da integração sistêmica entre as várias instituições, setores 
e agências do campo da segurança e da justiça no Estado do Rio 
Grande do Sul.

Nessa perspectiva, tem-se nesta pesquisa um manancial de 
informações passíveis de concretizarem, a um só tempo, um campo 
de pesquisa-ação promissor, interdisciplinar e multifacetado para 
profissionais da administração pública e pesquisadores do Direito e 
das Ciências Sociais Aplicadas. 
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Com isso, a Fadisma e o Instituto Fidedigna renovam sua 
crença de que a assunção de responsabilidades, resguardadas suas 
peculiaridades e especificidades locais e regionais, dos municípios 
gaúchos na área da segurança já asseveram o potencial do poder lo-
cal, do ponto de vista político-institucional e sociocultural, na e para 
a redução das violências com o consequente aumento da sensação 
de segurança e pertencimento às cidades. 

Finalmente, espera-se que o IMUSP possa se constituir como 
um índice de balizamento e monitoramento processual e de impacto 
da gestão municipal de políticas públicas de segurança no Rio Gran-
de do Sul e no País. 
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