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A
os gestores municipais de segurança pública 
do Rio Grande do Sul, guardas municipais e 
pesquisadores gaúchos e brasileiros que se de-
dicam à temática da segurança pública no âm-
bito municipal, eis uma pesquisa aplicada que 
visa identiicar espacialmente as ações levadas 
a efeito pelos municípios gaúchos nesse campo, 
as quais devem ser conhecidas, reconhecidas, 
estudadas e aperfeiçoadas ao longo do tempo. 





APRESENTAÇÃO

A 
segurança pública desponta, no Brasil e no estado do Rio Gran-

de do Sul, e porque não dizer no mundo, como um dos mais im-

portantes temas de discussão da atualidade. 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 regiões me-

tropolitanas, a violência já tem produzido alterações demográicas compará-

veis àquelas conhecidas em nações em guerra. Estes são alguns dos motivos 

que demonstram a urgência de um repensar dos programas e das políticas 

de segurança pública, a partir de uma formação técnica e humanística de 

todos os envolvidos nesta temática, uma vez que estão demonstradas a fa-

lência e a ineiciência de se adotar apenas um sistema de segurança pública 

pautado no caráter repressivo de polícia.

Em razão da importância no cenário global e local do tema Segurança 

Pública e Direitos Humanos é que a FACULDADE DE DIREITO DE SANTA MARIA 

– FADISMA, atenta à sua missão institucional de “Educar sempre”, por meio 

de seu Núcleo de Segurança Cidadã (NUSEC), produziu este Atlas da Munici-

palização da Segurança Pública do Rio Grande do Sul.

O NUSEC tem por objetivos a pesquisa, o ensino e a extensão na área 

de segurança pública cidadã e de direitos humanos, de forma a congregar 

esforços de professores e alunos, de graduação e pós-graduação, egressos 

e colaboradores, na divulgação da produção cientíica, bem como propor-

cionar à comunidade em geral a utilização do conhecimento produzido na 

FADISMA.
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Por intermédio deste Atlas, trabalho inédito de pesquisa, foram de-

monstradas as ações de segurança pública em todos os quatrocentos e no-

venta e sete municípios do Rio Grande do Sul, a partir do indicador criado e 

denominado IMUSP (Índice Municipal de Segurança Pública) no Dossiê do 1º 

Censo sobre Ações Municipais de Segurança Pública do Rio Grande do Sul – livro 

anteriormente produzido com essas informações. Além disso, são apresenta-

das as legislações municipais das Guardas Municipais, o novel Estatuto Geral 

das Guardas Municipais (Lei 13.022/14) e a Portaria que reformula os GGIs1 

nos anexos. 

Este índice levou em conta a análise de quatro dimensões (estrutura 

gerencial, estrutura inanceira, estrutura tecnológica e estrutura local) com-

posta de dezoito indicadores e mais de duzentas variáveis, com o objetivo 

de apontar uma tendência à municipalização da segurança pública, visando 

impactar os indicadores criminais que reletem a sensação de segurança dos 

municípios, e que consequentemente possam ser utilizados na gestão públi-

ca municipal deste tema tão importante.

Esta publicação coroa o trabalho de nossos docentes e colaboradores, 

demonstrando a importância da sistematização de dados e da utilização de 

trabalhos de pesquisa, informações, produção de resultados cientíicos, na 

efetiva disseminação do conhecimento como fonte de consulta na gestão 

do interesse coletivo.

Estamos todos de parabéns. Rogo que exemplos como desta publi-

cação se frutiiquem e cresçam cada vez mais nas próximas edições deste 

Censo, as quais precisam acontecer para que se possam fazer análises com-

paradas.

Prof. Eduardo de Assis Brasil Rocha

Diretor Geral da FADISMA

Novembro de 2014

1 Disponível em: <htp://www.lex.com.br/legis_25237222_PORTARIA_N_1_DE_16_DE_ 
JANEIRO_DE_2014.aspx>, e no Anexo III.
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INTRODUÇÃO

A temática da segurança pública conquistou, ao longo das últimas 

duas décadas, lugar destacado entre as maiores preocupações da cidadania 

brasileira.

O aumento da letalidade das violências, em especial daquelas pratica-

das nas cidades, que vitimizam, em geral, jovens de 15 a 29 anos, moradores 

de territórios pobres e vulneráveis, não raro com emprego de arma de fogo 

(um dos principais agenciamentos); a difusão do sentimento de insegurança 

e medo no espaço urbano e a corresponsabilização de diferentes atores do 

Estado e da sociedade civil organizada são alguns dos fatores que podem 

explicar essa centralidade teórico-prática. 

Paradoxalmente, a luta pela democratização do Brasil e pela institucio-

nalização 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 socioe-

conômicos da última década no País, não tem impactado, nesses mesmos 

patamares, quantitativa e qualitativamente, o controle e a redução das vio-

lências (e dos crimes). 

Pelo contrário, as cidades, a exemplo das gaúchas, convivem hoje – a 

despeito de louváveis e localizadas inovações institucionais e boas práticas 

de governança de políticas públicas de segurança, de que esta pesquisa é 

tributária – com altos indicadores de violência letal e baixa legitimidade das 

instituições que compõem o chamado sistema de segurança pública e jus-

tiça criminal brasileiro e, por conseguinte, o gaúcho, mesmo em territórios 

urbanizados e com níveis elevados de desenvolvimento.

Se é certo que esse fenômeno não se limita à dinâmica sociopolítica 

e cultural brasileira, é também inegável que, em países latino-americanos, 

legatários de uma longa tradição autoritária e patrimonialista, como o Brasil, 

a violência e a criminalidade adquirem um padrão de letalidade incomum, 
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comprovado, entre outros, por cerca de 56.000 mortes por causa externa vio-

lenta em 2012, segundo dados do Mapa da Violência de 2014 do Instituto 

Sangari.

O reconhecimento do caráter difuso e mundializado da violência (TA-

VARES 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, no-

tadamente desde a segunda metade dos anos 90, vem-se assistindo ao de-

senvolvimento de experiências locais de políticas de segurança, de múltiplos 

enfoques e variadas abordagens. 

Vários municípios de distintos portes e nas diversas regiões do País 

têm assumido protagonismo na gestão de políticas públicas de segurança, a 

exemplo da produção de diagnósticos, da elaboração de planos locais inte-

grados de intervenção, da criação, capacitação e formação de Guardas Muni-

cipais, do desenvolvimento de projetos de prevenção social e situacional das 

violências, de investimentos em Centrais Integradas de Comando e Controle 

(com o aporte de sistemas de alarmes, vídeo e audiomonitoramento), da es-

truturação de novos arranjos institucionais de governança federativa (como 

os Gabinetes de Gestão Integradas Municipais – GGI-Ms), entre outros, im-

pulsionados, direta ou indiretamente, pela União, mormente de 2007 a 2012, 

pelo Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (PRONASCI) e 

a posteriori, de modo concomitante pelo Fundo Nacional de Segurança Pú-

blica (FNSP). 

Não obstante à diversidade de princípios, diretrizes e desenhos insti-

tucionais e à fragmentação territorial no cenário nacional e regional em que 

se apresentam, essas experiências ainda são pouco estudadas e conhecidas 

(SENTO-SÉ, 2005).

Nesse contexto, pode-se airmar que as políticas de segurança desen-

volvidas pelos municípios brasileiros tendem a traduzir, no plano local, um 

debate mais amplo, e global, sobre o tema, e a materializar dois modelos for-

tes: o primeiro, centrado em iniciativas preponderantemente repressivas, e 

o segundo, em medidas de prevenção, mediante políticas que conjugam as 

tradicionais políticas de segurança pública, fortalecendo a atuação das agên-

cias de segurança e de justiça, com novas políticas públicas de segurança, as 

quais estimulam políticas públicas de prevenção social e situacional voltadas 

a reduzir violências e crimes, e a ampliar o sentimento de segurança. 

Não se ignoram, todavia, as limitações impostas por uma interpreta-

ção literal do texto constitucional à atual tendência à municipalização da 
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segurança (vide art. 144 da Carta Política, notadamente a abertura, em prin-

cípio residual, para a atuação dos municípios nessa seara constante no § 8° 

do referido artigo). Apenas se propugnam novas possibilidades hermenêu-

ticas, com impacto na convalidação dos esforços político-institucionais em-

preendidos pelos municípios no campo da segurança, a partir do 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 meramente criminal que a 

prática das violências encerra (PAZINATO, 2012).

Destarte, para além de um enfoque eminentemente jurídico-consti-

tucional, seja em face da falência do modelo tradicional de policiamento no 

Brasil (evolução da vitimização letal, sobretudo de jovens, desvalorização 

dos proissionais de segurança pública, baixa resolutividade da investigação 

criminal, reduzida legitimidade das instituições de segurança e justiça, entre 

outros), seja em face do protagonismo de alguns municípios, o tema, proces-

sual e gradativamente, passou a receber um tratamento especial na agenda 

pública, deixando de se constituir como problema estritamente da União e 

dos Estados e de suas polícias.

Nesse particular, merece destaque a aprovação da Lei 13.022/14, que 

regulamentou o § 8º do artigo 144 da Constituição Federal, estabelecendo 

o novel Estatuto Geral das Guardas Municipais do país, que tem potencial 

de (re)deinir uma nova gramática de atuação das Guardas Municipais e dos 

municípios na segurança dos direitos, especialmente no que se refere à for-

mulação, implementação e avaliação de políticas públicas de segurança com 

foco na prevenção das violências e na promoção dos direitos.

As políticas municipais de segurança cidadã (ou da nova prevenção), 

tendo em vista esse desiderato, expressam, pois, a expectativa de que as po-

líticas de segurança devam-se adequar às realidades locais e aos anseios das 

populações, em uma perspectiva de reconhecimento político das demandas 

locais voltadas à segurança, com a maior diversidade possível de atores en-

volvidos, por meio da produção de conhecimento e de planos de interven-

ção centrados na integração interinstitucional, intersetorial e interagencial 

(DIAS NETO, 2005).

Com base nesses pressupostos teórico-práticos, o Núcleo de Seguran-

ça Cidadã da Faculdade de Direito de Santa Maria (FADISMA), com o apoio 

técnico e metodológico do Instituto Fidedigna e respaldo institucional da 

Associação dos Secretários e Gestores Municipais de Segurança Pública do 
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Rio Grande do Sul (ASGMUSP), da Federação das Associações de Municípios 

do Rio Grande do Sul (FAMURS), por intermédio de sua Escola de Gestão Pú-

blica, e da Secretaria Estadual da Segurança Pública do Rio Grande do Sul 

(SSP/RS), desenvolveu ao longo do ano de 2012 a inédita pesquisa do 1º Cen-

so sobre Ações Municipais de Segurança Pública do Rio Grande do Sul, estri-

bada em um mapeamento, em caráter censitário, de todos os quatrocentos 

e noventa e sete municípios do Estado do Rio Grande do Sul2.

Após a publicação do primeiro livro no ano de 2013 e de uma pla-

taforma georreferenciada on line para consulta dos principais resultados3, o 

1º Atlas da Municipalização da Segurança Pública do Rio Grande do Sul, que 

ora vem a público, visa publicizar os principais achados da pesquisa empírica 

empreendida, trazendo a lume o mais completo e atualizado levantamen-

to das ações municipais de segurança pública levadas a efeito no estado, 

mediante o aporte de inúmeras técnicas de pesquisa social aplicada, com 

destaque para o uso do georreferenciamento.

Quer-se, com isso, contribuir com uma compreensão mais detida do 

impacto do chamado PRONASCI, criado em 2007 pelo governo federal e insti-

tucionalizado como parte do orçamento federal para a área da segurança pú-

blica em 2012, por iniciativa da Secretaria Nacional de Segurança Pública do 

Ministério da Justiça (SENASP/MJ) e de importantes iniciativas locais dirigidas 

à prevenção das violências e à promoção de direitos, haja vista os diferen-

tes papéis desempenhados pelos municípios nessa seara no Rio Grande do 

Sul, as múltiplas identidades socioproissionais de suas Guardas Municipais, 

os variados desenhos institucionais de suas políticas públicas de segurança, 

seus diversos enfoques e dimensões de gestão integrada, entre outros.

A maximização dessas diferenças intermunicipais relativamente à 

escala populacional, geográica e econômica pretende assinalar alguns in-

dicadores que, dada sua regularidade, afetam, em maior ou menor grau, a 

atuação dos municípios na segurança urbana.

Para tanto, recuperar-se-á o Índice de Municipalização da Segurança 

Pública (IMUSP) como chave de leitura fundamental para o maior e melhor 

entendimento do potencial do protagonismo municipal no campo da segu-

rança pública a partir do cotejo deste com os indicadores criminais direta ou 

2 O montante de quatrocentos e noventa e sete municípios já inclui o ente federado munici-
pal Pinto Bandeira, emancipado da cidade de Bento Gonçalves, em 1º de janeiro de 2013.

3 www.censosegurancars.com.br
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indiretamente afetos à sensação de segurança, notadamente dos furtos e 

roubos em geral.

Acredita-se, ainal, que a presente publicação cumpra seu objetivo pri-

mordial na explicitação das bases de ações mais proativas, em nível munici-

pal, no campo da segurança pública, ao reconhecer e, nessa medida, induzir 

uma integração federativa mais sistêmica entre os municípios, o estado do 

Rio Grande do Sul e a União em prol da redução das violências e dos crimes 

e do consequente aumento da sensação de segurança e do sentimento de 

pertencimento às cidades.

Em suma, há um grande material empírico que pode servir de refe-

rência sobre as ações municipais de segurança pública desenvolvidas pelos 

municípios gaúchos e que merecem e necessitam de avaliações processuais 

e de investimentos públicos federais e estaduais, em especial, para serem 

potencializadas. Igualmente, a presente pesquisa aplicada tenciona ampliar 

o escopo de análise da pesquisa acerca do “Peril dos Municípios Brasileiros 

2012” do Instituto Brasileiro de Geograia e Estatística (IBGE)4 na medida em 

que esta apresenta somente dados dos órgãos gestores municipais de segu-

rança pública e informações genéricas, de caráter eminentemente quantita-

tivo, das suas Guardas Municipais, quando existentes.

4 Ver em: <htp://www.ibge.gov.br/home/estaisica/economia/perilmunic/2012/default.
shtm>.





1

METODOLOGIA

A presente pesquisa insere-se em um esforço mais 

amplo liderado pelo Núcleo de Segurança Cidadã da FA-

DISMA no campo da produção de pesquisa-ação5 acerca 

da atuação dos municípios na gestão de políticas públi-

cas de segurança. 

O livro em tela, assim como a obra anteriormente 

publicada, qual seja, Dossiê do 1º Censo sobre Ações Muni-

cipais de Segurança Pública do Rio Grande do Sul, pretende 

identiicar entre os quatrocentos e noventa e sete municí-

pios do Estado do Rio Grande do Sul pesquisados durante 

o ano de 2012 as principais iniciativas desenvolvidas em 

face do controle, da prevenção, da redução das violências 

e crimes e, no limite, do aumento da sensação de segu-

rança. 

5 Sobre o conceito de pesquisa-ação: “A pesquisa-ação é um ipo de pesquisa social com 
base empírica que é concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou 
com a resolução de um problema coleivo e no qual os pesquisadores e os paricipantes 
representaivos da situação ou do problema estão envolvidos de modo cooperaivo e 
paricipaivo. [...] Em geral, a ideia de pesquisa-ação encontra um contexto favorável 
quando os pesquisadores não querem limitar suas invesigações aos aspectos acadê-
micos e burocráicos da maioria das pesquisas convencionais. Querem pesquisas nas 
quais as pessoas implicadas tenham algo a “dizer” e a “fazer”. Não se trata de simples 
levantamento de dados ou de relatórios a serem arquivados. Com a pesquisa-ação os 
pesquisadores pretendem desempenhar um papel aivo na própria realidade dos fatos 
observados.” (THIOLLENT, Michel. Metodologia da Pesquisa-ação. São Paulo: Cortez, 
2011. p. 20; 22)
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Para cumprir tais objetivos, várias técnicas de pes-

quisa foram utilizadas, tanto estruturadas (com inalidade 

estatística, inclusive de natureza criminal – fonte secun-

dária da Secretaria da Segurança Pública do Estado Rio 

Grande do Sul), como formulários eletrônicos, quanto se-

miestruturadas e não estruturadas, como entrevistas em 

profundidade e grupos focais, que resultaram em análises 

quali-quantitativas, apreciação das legislações das Guar-

das Municipais gaúchas (Anexo I), além de análises espa-

ciais e georreferenciadas6, cerne da presente publicação. 

Inicialmente, foi feito contato telefônico com as 

Prefeituras Municipais gaúchas, explicando a pesquisa 

e buscando encontrar os órgãos responsáveis pela po-

lítica de segurança pública no âmbito municipal. Foram 

enviados links de um mapeamento inicial feito por meio 

de formulário eletrônico. Do universo restaram recebidos 

cento e três formulários eletrônicos preenchidos e, entre 

estes, mapeados sessenta e nove municípios passíveis de 

terem projetos e/ou ações municipais de segurança pú-

blica, com base nas respostas colhidas dos questionários 

enviados. 

A partir desse levantamento preliminar, partiu-se 

para a realização de entrevistas em profundidade, de 

forma presencial e/ou por telefone, as quais possibili-

taram a depuração desse extrato e a consolidação do 

montante de sessenta e dois municípios com alguma 

intervenção nessa seara, com se visualiza no Mapa 1 a 

seguir:

6 Uilizou-se o sotware de georreferenciamento e espacialização, disponibilizado pelo Ob-
servatório de Segurança Pública de Canoas, vinculado à Secretaria Municipal de Segurança 
Pública e Cidadania, bem como pela sua insituição cogestora: a Fundação La Salle. O nosso 
agradecimento pelo apoio tecnológico nesta pesquisa.



Atlas da Municipalização da Segurança Pública do Rio Grande do Sul

19

Mapa 17

7 Este é o mapa principal do Atlas. Nele é possível ideniicar os 103 municípios que declara-
ram ter alguma ação municipal de segurança pública que resultaram, posteriormente, em 
62 municípios com ações nessa área.
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Posteriormente, em virtude tanto da vagueza teórico-conceitual e ju-

rídico-constitucional8 da extensão do processo de municipalização da segu-

rança pública quanto das ainda escassas análises técnico-cientíicas do im-

pacto do poder local nesse campo, procedeu-se a um levantamento biblio-

gráico mais abrangente, sobretudo no período compreendido entre os anos 

de 1990 e 2000, dado o fato de, nesse lapso temporal, muitos municípios 

terem passado a implantar diferentes projetos e ações no âmbito da segu-

rança urbana, potencializados, a partir de 2008, pelo advento do PRONASCI, 

desde a União.

Em face desse cenário e em busca de uma avaliação do papel dos mu-

nicípios gaúchos no campo da segurança pública, a pesquisa ganhou fôlego 

renovado em termos teóricos e práticos. 

Partiu-se, então, para a análise da Pesquisa de Informações Básicas 

Municipais e das pesquisas sobre municipalização já realizadas pelo Instituto 

Brasileiro de Geograia e Estatística (IBGE)9, como também de estudos reali-

zados, pontualmente, pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, por meio 

do seu Anuário de Segurança Pública10, acerca da temática dos municípios e 

da segurança pública. 

Todavia, concluiu-se que, pelo seu escopo metodológico e por sua 

abrangência nacional, tais pesquisas não permitiam um conhecimento mais 

amplo e preciso das complexidades e potencialidades ínsitas a esse processo 

de participação municipal na segurança, diferentemente do viés intentado 

por esta pesquisa de caráter censitário. 

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 políti-

cas públicas de segurança em nível local? O Poder Público Municipal acessa 

e analisa as estatísticas criminais? De que forma? Conseguem implementar 

Planos Municipais de Segurança Pública? E os Conselhos Municipais de Segu-

8 O aprofundamento analíico da extensão da segurança como direito social fundada em uma 
nova hermenêuica consitucional possível no campo da gestão de políicas públicas de segu-
rança pelos entes federados municípios pode ser veriicada na obra: PAZINATO, Eduardo. Do 
Direito à Segurança à Segurança dos Direitos. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012.

9 Disponível em: <htp://www.ibge.gov.br/home/estaisica/economia/perilmunic/default-
tab3_coleta.shtm>

10 Disponível em: <htp://www2.forumseguranca.org.br/node/24104>
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rança Pública, como instância de gestão participativa, existem em que muni-

cípios do Estado? Quais são os municípios que criaram Fundos Municipais de 

Segurança Pública? Quem são e o que pensam os gestores públicos munici-

pais de segurança e os Guardas Municipais 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 municípios pesquisados? Qual a relação destes com as demais políticas 

de segurança, como a gestão do sistema de videomonitoramento em vias 

públicas? Por im, os municípios com mais ações de segurança pública são 

os que mais conseguem atuar na prevenção (social e/ou situacional) das vio-

lências e na indução da repressão qualiicada da criminalidade, sobretudo a 

violenta, por intermédio das possibilidades geradas pela instituição de ór-

gãos gestores locais de segurança, das Guardas Municipais e dos GGI-Ms?

A esses questionamentos foram acrescentadas novas indagações 

como parte do processo de pesquisa em fontes primárias e secundárias, es-

tas focadas, sobretudo, no cotejo com a base de dados criminais disponibili-

zada pela Divisão de Estatísticas Criminais da SSP/RS. 

O esforço analítico e de sistematização das variáveis e indicadores 

orientou-se em torno da maximização das diferenças e da identiicação das 

regularidades no campo e conduziu à proposição de um inédito índice: o Ín-

dice de Municipalização da Segurança Pública (IMUSP) apresentado no livro 

anterior desta série. 

O IMUSP não teve o intuito de simpliicar ou esgotar o fenômeno da 

municipalização da segurança pública (ou de sua tendência), mas de reco-

nhecer a complexidade que esse processo impõe. 

Dessa forma, o referido índice tornou-se o cerne epistêmico e metodo-

lógico de toda a pesquisa do 1º Censo sobre Ações Municipais de Segurança 

Pública do Rio Grande do Sul, conduzindo, a um só tempo, a linha narrativa 

e analítica deste trabalho. 

Consoante se sustentou no já mencionado Dossiê, o IMUSP foi criado 

a partir dos seguintes critérios: possibilidade de enquadramento em outras 

realidades, não favorecendo realidades em detrimento de outras; durabilidade 

e permanência; captação do todo, sem viés de um determinado universo, etc.

Nesse contexto, muitos municípios apresentaram ações interessantes 

de prevenção, a exemplo de projetos sobre o uso de drogas. Inobstante, al-

guns desses entes federados não foram enquadrados entre aqueles com al-
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gum processo de municipalização de segurança pública, pois lhes faltavam 

questões fundamentais de institucionalização e legitimação como política 

pública de segurança.

Por conta disso, o IMUSP acabou por privilegiar dezoito variáveis11 que 

estão presentes em diferentes graus e variadas escalas de assunção de novas 

responsabilidades político-institucionais por parte dos municípios gaúchos 

mais proativos no campo da segurança pública. 

Ato contínuo, as diferentes gradações do IMUSP serviram como base 

comparativa para correlacionar seu impacto em relação a quatro indicadores 

criminais, compreendidos pelo senso comum e pela bibliograia especiali-

zada, como os que mais impactam a sensação de segurança (ou sua repre-

sentação social), quais sejam: furtos e roubos em geral e furtos e roubos de 

veículos. 

Por razões metodológicas, de acordo com o que se airmou já no Dos-

siê, o crime de homicídio não restou corroborado estatisticamente, vez que 

não pode ser atribuído, preponderantemente, a uma ação municipal de se-

gurança pública, no enfoque ora apontado.

Desta feita, este Atlas da Municipalização da Segurança Pública do Rio 

Grande do Sul, estribado nas contribuições teórico-práticas desenvolvidas 

no 1º Censo Sobre Ações Municipais de Segurança Pública do Rio Grande 

do Sul, em 2013, bem como nas da Lei 13.022, de 8 de agosto de 2014, visa a 

um delineamento espacial e georreferenciado das múltiplas possibilidades 

analíticas conferidas, de forma mais ampla, por iniciativas de pesquisa-ação 

no campo da segurança pública desde o poder local e, de modo mais espe-

cíico, pelo potencial metodológico do IMUSP como baliza interpretativa do 

envolvimento dos municípios nessa seara. 

Doravante, serão abordadas algumas das questões mais relevantes 

suscitadas pelo 1º Censo em razão dos sessenta e dois municípios que apre-

sentaram algum projeto e/ou ação mais vigorosa, porque estruturada, na 

área da segurança pública, no escopo daquelas que compõem o IMUSP, sob 

o viés da geoespacialização desses dados e indicadores.

11 Para mais informações a respeito acesse: <www.censosegurancars.com.br>
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O IMUSP EM PERSPECTIVA:  
DA CONSTRUÇÃO DO INDICADOR 
À SUA DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL 

NO RIO GRANDE DO SUL

O IMUSP, já apresentado no Dossiê do 1º Censo sobre Ações Munici-

pais de Segurança Pública do Rio Grande do Sul no ano de 2013, é um Índice 

que congrega diversos indicadores teoricamente relevantes e empiricamen-

te veriicáveis no âmbito das políticas municipais de segurança levadas a 

efeito no Rio Grande do Sul, podendo gerar comparabilidades analíticas e 

referências institucionais à gestão pública nessa área. 

Trata-se, pois, de um instrumento que tem por inalidade facilitar e es-

timular a relexão sobre a atuação local na área da segurança pública. É resul-

tado de abrangente pesquisa empírica em caráter censitário na totalidade 

dos quatrocentos e noventa e sete municípios gaúchos, como também pro-

duto de um escorço teórico-prático e de um acúmulo técnico-cientíico dos 

pesquisadores do Núcleo de Segurança Cidadã da FADISMA, com o apoio 

técnico e metodológico dos proissionais do Instituto Fidedigna. 

Para ins de compreensão, os indicadores em tela restaram sistema-

tizados e classiicados em quatro dimensões, a saber: estrutura gerencial; 

estrutura inanceira; estrutura tecnológica e estrutura local, compostas por 

dezoito indicadores: existência de Secretaria Municipal de Segurança Públi-

ca ou órgão aim, Conselho Municipal de Segurança Pública, Gabinete de 

Gestão Integrada Municipal (GGI-M), Plano Municipal de Segurança Pública, 
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Análise de Estatísticas Criminais e Observatório, Fundo Municipal de Segu-

rança Pública (FNSP), Convênio estabelecido com o Programa Nacional de 

Segurança Pública com Cidadania (PRONASCI), Captação de Recursos do 

PRONASCI e do FNSP, Alarmes monitorados (próprios públicos municipais), 

Videomonitoramento e audiomonitoramento, Território de Paz (TP) implan-

tado, Mulheres da Paz, Protejo, Justiça Comunitária e Guarda Municipal). A 

saber:

Imagem 1 – Composição do Índice de Municipalização da Segurança Pública
Fonte: Dossiê do 1º Censo sobre Ações Municipais de Segurança Pública do  

Rio Grande do Sul (2013)

Para realizar a tradução do índice em representação numérica foram 

atribuídos pesos (valores) para cada indicador, individualmente, cujo soma-

tório redundou em uma escala de zero a dez, sendo zero ausência de ação 

municipal no campo da segurança pública, e dez, presença de todos os ele-

mentos do rol de indicadores, capazes de potencializar o protagonismo do 

poder local nessa seara.
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1 – 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 Estaísicas 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 Jusiça Comunitária 0,5

Guarda Municipal 1,0

TOTAL 10

Fonte: Dossiê do 1º Censo sobre Ações Municipais de Segurança Pública do Rio Grande do Sul (2013)

Compreende-se que tanto a existência de Secretaria Municipal de Se-

gurança Pública (ou nomenclatura conexa) quanto a de Guarda Municipal 

são dimensões empiricamente mais relevantes que as demais.
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Desta forma, os sessenta e dois municípios com ações municipais de 

segurança pública podem ser divididos, de acordo com o somatório dos 

indicadores em: municípios com signiicativo processo de municipalização 

(IMUSP de 3,5 a 10); relevante processo de municipalização (IMUSP de 2 a 3) 

e incipiente processo de municipalização (0,5 a 1,5).

Imagem 2 – Gradação do Índice de Municipalização da Segurança Pública 
Fonte: Dossiê do 1º Censo sobre Ações Municipais de Segurança Pública  

do Rio Grande do Sul (2013)

O motivo da categoria signiicativo processo de municipalização ter 

maior amplitude (3,5 a 10) é decorrente da natureza de construção do ín-

dice, pois o valor de 3,5 no IMUSP já representa um número de ações locais 

expressivas, ainda mais se consideradas as peculiaridades e especiicidades 

dos municípios de médio e/ou pequeno porte.

A distribuição espacial dos municípios por gradação do IMUSP pode 

ser visualizada no mapa a seguir:
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Mapa 2  – (Todos os municípios estão ideniicados no mapa da página 19)
Fonte: Dossiê do 1º Censo sobre Ações Municipais de  

Segurança Pública do Rio Grande do Sul (2013)



Faculdade de Direito de Santa Maria

28

Os demais municípios considerados sem ação municipal de segurança 
pública, no universo de quatrocentos e noventa e sete, foram preenchidos 
com a cor branca e totalizam quatrocentos e trinta e cinco entes federados 
gaúchos.

Portanto, o IMUSP relete a tendência de cada ente federado em questão 
do Rio Grande do Sul à municipalização da segurança pública, expressando, 
nesses termos, o potencial municipal latente de desenvolvimento de projetos 
e ações no campo da segurança pública, cujo impacto nos indicadores crimi-
nais ou não criminais, relativos à sensação de segurança, denota sua relevância 
e centralidade na esteira da premência da redução de violências e crimes e do 
aumento da sensação de segurança. 

Assim é que, doravante, serão apresentados os dezoito itens que com-
põem o IMUSP, desdobrados nas quatro dimensões já assinaladas (Imagem 1). 

Para cada item será apresentada sua distribuição espacial no território 
do Rio Grande do Sul seguida de uma breve análise da sua repercussão no 
cenário regional da atual tendência à municipalização da segurança pública 
em que se insere. 

Os municípios considerados são os sessenta e dois, já identiicados, 
que possuem algum projeto e/ou ação municipal de segurança pública mais 
consistente e vigoroso. Todos os demais municípios, considerados sem ação 
municipal de segurança pública, foram preenchidos com a cor branca.

Nesse sentido, é importante ressaltar que os percentuais tematizados 
sempre farão referência a esse universo, e não ao total de municípios do Rio 
Grande do Sul.

ESTRUTURA GERENCIAL

1) SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA 
(PESO1)

Distribuição Espacial

Pode-se visualizar, no Mapa 3 do Rio Grande do Sul, a distribuição 

espacial da variável em questão. Destacam-se os vinte e quatro municípios 

com a existência de Secretaria de Segurança Pública, concentrados, em boa 

parte, na Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA), dentre os que têm 

órgãos municipais responsáveis pela segurança pública. Observe-se:
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Mapa 3 
(Todos os municípios estão ideniicados no mapa da página 19)
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Breve Análise

Os resultados indicam que quase um terço dos municípios com ação 

municipal de segurança pública (30,7%) possui Secretaria de Segurança Pú-

blica em conjunto com outra política setorial, como o trânsito, transporte ou 

mobilidade, por exemplo. 

Depois, destacam-se os Gabinetes de Gestão Integrada Municipal (GGI-

-Ms) como “órgãos” responsáveis pela segurança pública do município (29%). 

Também é signiicativo o número 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 segurança 

pública é um fator decisivo, às vezes determinante, para o processo de muni-

cipalização da segurança pública. 

Quadro 1. Órgãos responsáveis pela segurança pública nos municípios

O órgão responsável pela segurança púb_1 Freq. %

Secretaria Municipal em conjunto com outras políicas setoriais
GGI-M
Não possui
Secretaria Municipal Exclusiva
Setor subordinado diretamente à cheia do execuivo
Setor subordinado a outra secretaria
Superintendência de Segurança Pública
Órgão da administração direta

19
18
13

5
3
2
1
1

30,7%
29,0%
21,0%

8,1%
4,8%
3,2%
1,6%
1,6%

TOTAL CIT. 62 100%

2) CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA 
(PESO 0,5)12

Distribuição Espacial

Pode-se visualizar, no Mapa 4, a distribuição espacial da variável em 

questão. Destacam-se os sessenta e dois municípios com ação municipal de 

segurança pública, sendo em vermelho aqueles que não têm Conselho Mu-

nicipal de Segurança Pública e em azul aquelas vinte e seis cidades que o 

possuem. Note-se:

12 Consideramos que o Conselho Municipal de Segurança isolado, sem outra ação, não qua-
liica o município como com processo de municipalização da segurança pública. Por essa 
razão, esses municípios não foram classiicados no IMUSP.
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Mapa 4 
(Todos os municípios estão ideniicados no mapa da página 19)
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Breve Análise

Os resultados mostram que a maioria dos municípios com ação muni-

cipal de segurança pública (58%) não possui Conselho Municipal de Segu-

rança Pública.

Quadro 2. Existência de Conselho Municipal de Segurança Pública nos municípios

O município possui Conselho Municipal _1 Freq. %

Não
Sim

36
26

58,1%
41,9%

TOTAL CIT. 62 100%

Exsurge a necessidade de fortalecimento institucional de instâncias 

de participação social na e para a gestão de políticas locais de segurança, a 

exemplo dos Conselhos, que não se confundem com os GGI-Ms13. 

Com efeito, registre-se a importância de que a experiência da I Con-

ferência Nacional de Segurança Pública ocorrida em 2009 no País não se 

limite a uma mera iniciativa simbólica, no bojo das tradicionais iniciativas 

espasmódicas da área da segurança, como de resto, o Conselho Nacional de 

Segurança Pública (CONASP), que, apesar de estruturado, pouco tem acres-

centado, infelizmente, à cogestão da política nacional de segurança pública.

Vale ressaltar, por oportuno, a despeito de sua natureza diversa, as 

contribuições identiicadas no curso da pesquisa acerca dos chamados Con-

selhos Pró-Segurança Pública (CONSEPRO), provendo apoio material, logísti-

co e tecnológico das políticas de segurança mapeadas, consoante se depre-

ende pelo Mapa 5 a seguir:

13 Vide o mais recente instrumento normaivo editado pela Senasp/MJ a respeito dos GGI-
-Ms: Portaria nº 01, de 16 de janeiro de 2014. Disponível em: <htp://www.lex.com.br/
legis_25237222_PORTARIA_N_1_DE_16_DE_JANEIRO_DE_2014.aspx>.
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Mapa 5 
 (Todos os municípios estão ideniicados no mapa da página 19)
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3) GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA 
MUNICIPAL (GGI-M) – (PESO 0,5)

Distribuição Espacial

Pode-se visualizar, no Mapa 6, a distribuição es-

pacial da variável em questão. Destacam-se os sessenta 

e dois municípios com ação municipal de segurança pú-

blica, sendo em vermelho aqueles que não têm GGI-M e 

em azul aqueles que o possuem, totalizando trinta e nove 

Gabinetes.

No Mapa 7, vislumbram-se os municípios que ins-

talaram o GGI-M com ou sem recursos advindos do PRO-

NASCI, denotando o potencial dessa ferramenta de ges-

tão para a dinamização de projetos e ações municipais 

de segurança pública. 

No mapa posterior (Mapa 8), encontra-se a distri-

buição dos GGI-M nos municípios, destacando sua data 

de criação, a partir de 2007, incentivado pelo menciona-

do programa federal.

A seguir, o Mapa 9 permite visualizar a periodicida-

de das reuniões do GGI-M nos municípios que o possuem. 

Essa variável versa sobre a realização quinzenal, mensal 

ou não periódica (sem prazo deinido entre uma e outra) 

das reuniões ordinárias desse instrumento de gestão, 

considerado um aspecto necessário, embora insuicien-

te, diga-se de passagem, para aferir sua funcionalidade e 

operacionalidade. 

O último mapa (Mapa 10) demonstra o número de 

reuniões realizadas pelos GGI-Ms no período de seis me-

ses até a realização da pesquisa, em que se pode identi-

icar uma oscilação entre “nenhuma reunião” em alguns 

casos e, pelo menos, dez em outros, denotando um maior 

potencial de atuação tática-operacional do Gabinete 

quanto maior for a sua capacidade institucional de gerar 

ações e operações integradas. 
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Mapa 6  
(Todos os municípios estão ideniicados no mapa da página 19)
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Mapa 7 
(Todos os municípios estão ideniicados no mapa da página 19)
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Mapa 8 
(Todos os municípios estão ideniicados no mapa da página 19)
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Mapa 9 
(Todos os municípios estão ideniicados no mapa da página 19)
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Mapa 10 
(Todos os municípios estão ideniicados no mapa da página 19)
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4) PLANO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA 
(PESO 0,5)

Distribuição Espacial

Pode-se visualizar, no Mapa 11, a distribuição espacial da variável em 

questão. Destacam-se os 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. A saber:

Mapa 11 
 (Todos os municípios estão ideniicados no mapa da página 19)
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Breve Análise

Os resultados demonstram que a maioria dos municípios com ação 

municipal de segurança pública (87,1%) não possui Plano Municipal de Se-

gurança.

Está-se, pois, diante de um dos maiores desaios para a compreensão 

da segurança pública como política de Estado, mesmo entre aqueles entes 

federados municipais que desenvolvem projetos e ações no campo da segu-

rança pública.

Quadro 3. Existência de Plano Municipal de Segurança Pública nos municípios

O município tem plano municipal de seg_1 Freq. %

Não
Sim

54
8

87,1%
12,9%

TOTAL CIT. 62 100%

5) ANÁLISE DE ESTATÍSTICAS CRIMINAIS  
(PESO 0,5)14

Distribuição Espacial

Pode-se visualizar, no Mapa 12 do Rio Grande do Sul, a distribuição 

espacial da variável em questão. Destacam-se os sessenta 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. 

Já no Mapa 13, apresenta-se o acesso aos registros criminais oiciais 

em face dos municípios com alguma ação municipal de segurança pública, 

sendo em vermelho aqueles que não possuem acesso, em azul aqueles que 

o possuem e em verde aqueles que, possuindo acesso aos registros criminais 

sistematizam e realizam alguma análise dos dados.

14 No curso da realização desta pesquisa, foi aprovada, no âmbito do Congresso Nacional, a 
Lei nº 12.681/2012, que insitui o Sistema Nacional de Estaísicas de Segurança Pública e 
Jusiça Criminal (SINESPJC), que representará novos contornos para a gestão da informa-
ção no campo da segurança, inclusive junto ao poder local. Deixa-se, todavia, de analisá-
-lo, na medida em que o sistema encontra-se em fase de testes e implantação. 
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Mapa 12 
(Todos os municípios estão ideniicados no mapa da página 19)
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Mapa 13 
 (Todos os municípios estão ideniicados no mapa da página 19)
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BREVE ANÁLISE 

Os resultados demonstram que a maioria dos mu-

nicípios com ação municipal de segurança pública (79%) 

não possui Análise das Estatísticas Criminais, sendo esse 

tema importante desaio para a municipalização da segu-

rança pública.

Quadro 4. Realização de análise das estaísicas criminais nos municípios

O município faz alguma análise/sistema_1 Freq. %

Não
Sim

49
13

79,0%
21,0%

TOTAL CIT. 62 100%

Na mesma direção, percentual expressivo de mu-

nicípios não possui acesso oicial aos registros criminais, 

e mesmo entre aqueles que o possuem, apenas parce-

la residual agrega algum tipo de gestão da informação, 

promovendo sua sistematização ou análise, com vistas a 

qualiicar e aperfeiçoar a gestão das políticas de seguran-

ça pública em nível local, sendo, igualmente, um grande 

obstáculo à consolidação do processo de municipaliza-

ção da segurança pública no Rio Grande do Sul essa ca-

rência constatada.

6) OBSERVATÓRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA  
(PESO 0,5)

Distribuição Espacial

Pode-se visualizar, no Mapa 14, a distribuição es-

pacial da variável em questão. Destacam-se os sessenta 

e dois municípios com ação municipal de segurança pú-

blica, sendo em vermelho aqueles que não têm Observa-

tório de Segurança Pública e em azul aqueles que o pos-

suem. Veja-se:
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Mapa 14 
(Todos os municípios estão ideniicados no mapa da página 19)



Faculdade de Direito de Santa Maria

46

Breve Análise

Os resultados demonstram que a maioria dos mu-

nicípios com ação municipal de segurança pública (89%) 

não possui Observatório de Segurança Pública, sendo 

este, a exemplo dos Planos Municipais de Segurança 

Pública, entrave relevante à atual tendência de munici-

palização da segurança pública, e, ainda, diretamente 

relacionado com as questões anteriores, no pertinente à 

análise das estatísticas criminais e ao acesso aos registros 

criminais oiciais. Há somente cinco Observatórios de Se-

gurança Pública (ou nomes correlatos) no estado do Rio 

Grande do Sul.

ESTRUTURA FINANCEIRA

7) FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA 
(PESO 0,5)15

Distribuição Espacial

Pode-se visualizar, no Mapa 15, a distribuição espa-

cial da variável em questão. Destacam-se os municípios 

com ação municipal de segurança pública, sendo em ver-

melho aqueles que não têm Fundo Municipal de Segu-

rança Pública (FNSP) e em azul aqueles que o possuem. 

Veja-se: 

15 A declaração de existência de Fundo Municipal de Segurança Pública (FNSP) como ação iso-
lada não implica o imediato enquadramento do município entre aqueles entes federados 
que apresentam IMUSP incipiente.
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Mapa 15 
(Todos os municípios estão ideniicados no mapa da página 19)
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Breve Análise

Os resultados demonstram que, mesmo entre os municípios com ação 

municipal de segurança pública, a maioria deles (80,7%) não possui FNSP, 

não sendo raro o completo desconhecimento da importância de tal instru-

mento de gestão entre os entes federados pesquisados.

Quadro 5. Existência de Fundo Municipal de Segurança Pública

O município possui Fundo Municipal oi_1 Freq. %

Não
Sim

50
12

80,6%
19,4%

TOTAL CIT. 62 100%

8) CONVÊNIO COM O PRONASCI (PESO 0,5)16

Distribuição Espacial

Pode-se visualizar no Mapa 16, a distribuição espacial da variável nos 

municípios que conhecem (em azul) e não conhecem (em vermelho) o Pro-

grama Nacional de Segurança Pública com Cidadania PRONASCI, destacan-

do nas áreas hachuradas aqueles que irmaram convênio com o Programa. 

O mapa seguinte, de número 17, apresenta os dados sobre os municí-

pios que assinaram convênio com o PRONASCI e o ano em que isso ocorreu. 

Todos os demais municípios, considerados sem ação municipal de seguran-

ça pública, foram preenchidos com a cor branca. Perceba-se:

16 O PRONASCI foi insituído pela Lei Federal nº 11.530, de 24 de outubro de 2007, alterada 
pela Lei nº 11.707, de 19 de junho de 2008, de tal forma que somente a parir desse 
convênio o município poderia captar recursos do referido programa junto à União, seja 
para qualiicar sua estrutura de gestão com a instalação de um GGI-M, por exemplo, 
seja para aperfeiçoar a regulação do espaço urbano com a implantação de câmeras de 
videomonitoramento. Embora seja um caso isolado, o município de Canoas logrou captar 
recursos do mencionado programa para instalar no Território de Paz Guajuviras, entre 
outros, a inédita tecnologia de detecção de disparos de armas de fogo, um dos maiores 
agenciamentos da violência letal no País, notadamente em cidades situadas em Regiões 
Metropolitanas, como a própria. Essa tecnologia inanciada pelo governo federal icou 
conhecida como sistema de audiomonitoramento ou detector de iros e será temaizada 
posteriormente.
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Mapa 16 
(Todos os municípios estão ideniicados no mapa da página 19)



Faculdade de Direito de Santa Maria

50

Mapa 17 
(Todos os municípios estão ideniicados no mapa da página 19)
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Breve Análise

Os resultados demonstram que a maioria dos muni-

cípios com ação municipal de segurança pública (64,5%) 

irmou convênio com o PRONASCI, dado relevante a justi-

icar o impacto geral do citado programa na organização 

e indução de uma política local de segurança pública.

Quadro 6. Convênio município/PRONASCI

O município assinou convênio com o PRO_1 Freq. %

Sim
Não

40
22

64,5%
35,5%

TOTAL CIT. 62 100%

9) CAPTAÇÃO DE RECURSOS DO PRONASCI  
(PESO 0,5)

Distribuição Espacial

Pode-se visualizar, no Mapa 18 do Rio Grande do 

Sul, a distribuição espacial da variável em questão. Desta-

cam-se os sessenta e dois municípios com ação municipal 

de segurança pública, sendo em vermelho aqueles que 

não têm captação de recursos do PRONASCI e em azul 

aqueles que o possuem. Observe-se:
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Mapa 18 
(Todos os municípios estão ideniicados no mapa da página 19)
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Breve Análise

Pode-se inferir que as cidades situadas na Região Metropolitana de 

Porto Alegre e as demais de porte médio e/ou grande do interior do Esta-

do não só irmaram convênios com o PRONASCI como também captaram 

recursos do referido programa, o que lhes permitiu um maior impulso da 

política municipal de segurança pública, resguardadas suas especiicidades 

e peculiaridades locais.

Dos municípios que irmaram convênio com o PRONASCI, 77,5% cap-

taram recursos por intermédio desse Programa. 

Quadro 7. Captação de recursos junto ao PRONASCI

O município já captou recursos junto a_
O município assinou convênio com o PRO_1

Não Sim TOTAL

Não
Sim

100% (22)
22,5%   (9)

0,0%   (0)
77,5% (31)

100% (22)
100% (40)

TOTAL 50,0%(31) 50% (31) 100% (62)

10) CAPTAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO 
NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA  
(PESO 0,5)17

Distribuição Espacial

Pode-se visualizar, no próximo Mapa 19, a distribuição espacial da va-

riável em questão, com o acréscimo do dado sobre o conhecimento ou não 

da existência do Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP). Destacam-

-se os sessenta e dois municípios com ação municipal de segurança pública, 

sendo em vermelho aqueles que não conhecem o FNSP, em azul aqueles que 

o conhecem e as áreas hachuradas os municípios que captaram recursos jun-

to ao Fundo. Todos os demais municípios, considerados sem ação municipal 

de segurança pública, foram preenchidos com a cor branca.

17 Criado pela Lei nº 11.201, de 14 de fevereiro de 2001, posteriormente alterada pela Lei nº 
10.746, de 10 de outubro de 2003, o Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP) visa apoiar 
projetos na área de segurança pública e de prevenção à violência, enquadrados nas diretrizes 
do plano de segurança pública do governo federal. Para receber recursos do referido Fundo 
o município precisa possuir Plano Municipal de Segurança Pública, manter Guarda Municipal 
ou ações de policiamento comunitário, ou ainda Conselho Comunitário de Segurança. 
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No Mapa 20, tem-se a distribuição dos municípios que possuem Guar-

da Municipal e nos quais houve captação de recursos especíicos junto ao 

FNSP para a sua criação ou estruturação. 

Por im, no Mapa 21, podem-se veriicar os municípios que possuem 

órgão especíico de segurança pública ou não, e quais, dentre o primeiro e 

o segundo grupo, captaram recursos do FNSP. É possível identiicar que a 

maioria dos municípios que conta com um órgão especíico de segurança 

pública não captou recursos do Fundo para suas ações e projetos, dado que 

denota possibilidades de inanciamento dos municípios junto à União não 

utilizadas na sua plenitude.

Mapa 19 
(Todos os municípios estão ideniicados no mapa da página 19)
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Mapa 20 
(Todos os municípios estão ideniicados no mapa da página 19)
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Mapa 21 
(Todos os municípios estão ideniicados no mapa da página 19)
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Breve Análise

Os resultados demonstram que a maioria dos muni-

cípios com ação municipal de segurança pública (80,7%) 

não captou recursos do FNSP, dado extremamente impor-

tante, sobretudo considerando o término do PRONASCI 

como programa, conforme previsto pela legislação que 

o instituiu, a despeito de sua incorporação como rubrica 

própria (segurança pública com cidadania) no orçamento 

da Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministé-

rio da Justiça (SENASP/MJ) a partir de 2012. 

Quadro 8. Captação de recursos junto ao FNSP

O município já captou recursos junto a_1 Freq. %

Não FNSP
Sim FNSP

50
12

80,6%
19,4%

TOTAL CIT. 62 100%

Ato contínuo, o não acesso dos municípios, mesmo 

daqueles que possuem alguma ação na área, ao referido 

Fundo pode decorrer de vários fatores, os quais escapam 

ao propósito desta pesquisa, entre eles o desconheci-

mento do desenho institucional da política nacional de 

segurança pública e a complexiicação-aperfeiçoamento 

dos seus mecanismos de indução federativa (via submis-

são de projetos mediante editais públicos), este último di-

retamente imbricado com a capacidade institucional da 

gestão municipal na área da segurança pública. 

De todo modo, tal fato implica lagrantes riscos de 

descontinuidade do luxo de inanciamento para a sus-

tentabilidade das políticas locais de segurança pública em 

questão, afetando, no limite, sua sustentabilidade, haja vis-

ta que o PRONASCI, de acordo com o que se pode inferir 

dos resultados desta inédita pesquisa empírica, constituiu-

-se em um instrumento fundamental de indução da ten-

dência contemporânea de municipalização nessa área.
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ESTRUTURA TECNOLÓGICA

11) SISTEMA DE ALARMES (PESO 0,5)18

Distribuição Espacial

A alocação de sistema de alarmes monitorados per-

mite uma maior eicientização da gestão do efetivo da 

Guarda Municipal, otimizando e racionalizando, potencial-

mente, o emprego dessa agência municipal para projetos 

e ações voltados à prevenção das violências e à promoção 

dos direitos nas cidades, a exemplo da Ronda Escolar, Ron-

da Comunitária, apoio às operações integradas do GGI-M, 

entre outros.

Desse modo, pode-se visualizar, no Mapa 22, a dis-

tribuição espacial da variável em questão. Destacam-se os 

sessenta e dois municípios com ação municipal de segu-

rança pública, sendo em vermelho aqueles que não têm 

alarmes em próprios públicos municipais e em azul aque-

les que o possuem. 

A seguir, no Mapa 23, veriica-se a distribuição es-

pacial das fontes inanciadoras dos alarmes instalados nos 

próprios públicos municipais com o indicativo da fonte i-

nanciadora (União, divididos entre União, Estado e Municí-

pio, se estão sob responsabilidade do Estado e do Municí-

pio, se apenas do Município, ou ainda se advém de Parce-

rias Público-Privadas – PPPs). 

Posteriormente, no Mapa 24, a localização geográi-

ca dos municípios que, a par do sistema de alarmes moni-

torados,instalaram também sistema de Circuito Interno Fe-

chado de TV (CFTV) para complementar o monitoramento 

dos próprios públicos municipais, na esteira da qualiica-

ção e do aprimoramento da gestão patrimonial local.

18 Considera-se que a instalação isolada de sistemas de alarmes e videomonitoramento não 
qualiica o município a um processo de municipalização da segurança pública, no quadro 
de referência que dá ensejo ao IMUSP.
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Mapa 22 
(Todos os municípios estão ideniicados no mapa da página 19)
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Mapa 23  
(Todos os municípios estão ideniicados no mapa da página 19)
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Mapa 24 
(Todos os municípios estão ideniicados no mapa da página 19)
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Breve Análise

A instalação de alarmes para monitoramento dos próprios públicos 

municipais, a exemplo dos CFTVs, constitui uma tendência contemporânea 

que atende a dois propósitos básicos: o primeiro leva em conta a atribuição 

constitucional, prevista no § 8º do artigo 144, da Constituição Federal, qual 

seja, que imputa aos municípios a responsabilidade pela preservação das 

instalações e dos bens públicos municipais, já em uma segunda interpre-

tação confere virtualmente maior mobilidade e capilaridade ao trabalho 

tático-operacional das Guardas Municipais, como agência municipal de se-

gurança pública, facultando o desempenho de novas funções no contexto 

de novas estratégias de policiamento comunitário e preventivo, como pre-

coniza a novel Lei nº 13.022/2014 (Estatuto Geral das Guardas Municipais). 

Há quarenta e seis municípios (74,2% dos que têm ação municipal de 

segurança pública) com alarmes em próprios municipais, sendo que metade 

deles tem Guarda Municipal. E vale ressaltar que 93,8% dos municípios que 

não têm alarmes também não têm Guarda Municipal – variáveis intimamen-

te atreladas.

Quadro 9. Existência de alarmes em próprios municipais

Alarmes em próprios municipais Freq. %

Sim
Não

46
16

74,2%
25,8%

TOTAL CIT. 62 100%

Quadro 10. Correlação da existência de alarmes em próprios municipais  
e Guarda Municipal

O seu município tem Guarda Municipal 
Alarmes em próprios municipais

Não Sim TOTAL

Não
Sim

93,8% (15)
50,0% (23)

6,3%   (1)
50,0% (23)

100% (16)
100% (46)

TOTAL CIT. 61,3% (38) 38,7% (24) 100% (62)
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12) SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO EM 
VIAS PÚBLICAS (PESO 0,5)19

Distribuição Espacial

Pode-se visualizar, no Mapa 25, a distribuição es-

pacial da variável em questão. Destacam-se os sessenta 

e dois municípios com ação municipal de segurança pú-

blica, sendo em vermelho aqueles que não têm video-

monitoramento em vias públicas e em azul aqueles que 

o possuem. 

O Mapa 26 permite a veriicação dos municípios 

que implantaram essa tecnologia com recursos advindos 

do PRONASCI, a partir do convênio estabelecido, de for-

ma direta, entre os entes federados, municípios e União.

A seguir, no Mapa 27, vislumbram-se as agências de 

segurança pública envolvidas no processo de monitora-

mento das Centrais Integradas de Comando e Controle, 

estruturadas com a inalidade de ensejar maior e melhor 

atenção e resposta à dinâmica das violências e crimes pra-

ticados nas cidades.

O Mapa 28, por seu turno, apresenta os municípios 

que agregaram GPS nas viaturas de suas Guardas Munici-

pais, com vistas a garantir a redução do tempo de respos-

ta entre a demanda monitorada na mencionada Central 

e o atendimento da ocorrência pela agência municipal 

em questão. Tal mecanismo aigura-se fundamental para 

garantir não somente o monitoramento, mas, sobretudo, 

a pronta resposta às situações-problema identiicadas 

com o uso das câmeras de videomonitoramento. Chama 

atenção, todavia, o fato de esse recurso tecnológico ser 

ainda residual, mesmo em face dos municípios que pos-

suem algum projeto e/ou ação de segurança pública es-

tabelecido desde o poder local, a sinalizar a importância 

do aprofundamento da gestão das tecnologias aplicadas 

de controle social, como a aqui tematizada.

19 Vide nota de rodapé anterior.
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Mapa 25 
(Todos os municípios estão ideniicados no mapa da página 19)
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Mapa 26 
(Todos os municípios estão ideniicados no mapa da página 19)



Faculdade de Direito de Santa Maria

66

Mapa 27 
(Todos os municípios estão ideniicados no mapa da página 19)
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Mapa 28 
(Todos os municípios estão ideniicados no mapa da página 19)
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Breve Análise

Os resultados demonstram que a maioria dos municípios com ação 

municipal de segurança pública (69,4%) possui sistema de videomonitora-

mento em vias públicas. 

Quadro 11. Existência de videomonitoramento em vias públicas

Videomonitoramento em vias públicas Freq. %

Sim
Não

43
19

69,3%
30,7%

TOTAL CIT. 62 100%

Não se perquiriu, entretanto, nesta pesquisa, o impacto direto dessa 

ferramenta na área da segurança urbana, apenas do conjunto de indicado-

res, no qual este é um deles, que conformam o IMUSP, posteriormente corre-

lacionado com alguns indicadores criminais afetos à sensação de segurança.

Acredita-se que esta seja uma das maiores carências no campo da pro-

dução de pesquisa social aplicada na segurança pública: a investigação do 

impacto do sistema de videomonitoramento no controle, na prevenção e na 

redução das violências urbanas. Inobstante, não se ignoram os efeitos polí-

tico-institucionais e socioculturais gerados por essa tecnologia nas represen-

tações sociais da população sobre segurança20.

13) SISTEMA DE AUDIOMONITORAMENTO  
(PESO 0,5)

Distribuição Espacial

Pode-se visualizar, no Mapa 29, a distribuição espacial da variável em 

questão localizada no município de Canoas, primeira cidade fora dos Esta-

dos Unidos a implantar essa tecnologia aplicada de controle social e, ainda, 

a única a fazer uso dessa ferramenta no Estado.

20 Nesse paricular, consulte: KERBER, Aline; PAZINATO, Eduardo. Muitas cabeças muitas sen-

tenças: As Representações de Paricipantes e Não Paricipantes dos Projetos Sociais de Ca-
noas/RS. Curiiba: Mulideia, 2013.
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Mapa 29 
(Todos os municípios estão ideniicados no mapa da página 19)
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Breve Análise

O Observatório de Segurança Pública de Canoas produziu análises 

quanti e qualitativas do impacto dessa tecnologia de controle social no cam-

po da segurança urbana, cujos resultados, todavia, extrapolam o objeto da 

presente publicação21.

Há que se registrar, no entanto, que dado o peril das vítimas e a 

dinâmica sociocriminológica da vitimização letal no estado do Rio Grande 

do Sul, notadamente na periferia das cidades médias e grandes gaúchas, 

como Canoas, situada na Região Metropolitana de Porto Alegre, a tecno-

logia em questão incide em um dos maiores agenciamentos da prática de 

crimes violentos contra a vida, a saber: o controle da circulação ilegal de 

arma de fogo. 

Por conta disso, crê-se na importância de um maior debate público 

acerca do potencial dessa ferramenta de gestão no bojo dos esforços polí-

tico-institucionais empreendidos pelo Estado brasileiro, ainda tímidos, em 

prol do controle, da redução e da prevenção dos crimes violentos contra a 

vida com resultado morte, ressalvada a necessidade de que o emprego de 

novas tecnologias de controle social esteja inserido nos marcos de uma polí-

tica de segurança pública mais ampla.

ESTRUTURA LOCAL

14) TERRITÓRIO DE PAZ IMPLANTADO  
(PESO 0,5)

Distribuição Espacial

Pode-se visualizar, no Mapa 30, a distribuição espacial da variável em 

questão. Destacam-se os 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. 

21 Para um aprofundamento a respeito consulte: <htp://www2.forumseguranca.org.br/ 
observatorio-de-seguranca-publica-de-canoas>
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Mapa 30 
(Todos os municípios estão ideniicados no mapa da página 19)
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Breve Análise

Os resultados demonstram que a maioria dos muni-

cípios com ação municipal de segurança pública (81%) não 

possui Território de Paz implantado, a denotar, em se tra-

tando dos chamados municípios-PRONASCI, a lexibiliza-

ção de um dos seus principais critérios originalmente for-

mulados para justiicar sua implantação nessas localidades.

Quadro 12. Implantação de Território de Paz

O município implantou o Território_1 Freq. %

Não
Sim

50
12

80,6%
19,4%

TOTAL CIT. 62 100%

Ademais, resta patente a necessidade de se apro-

fundar a elaboração de diagnósticos técnicos e cientíicos 

mais assertivos para balizar o desenvolvimento de políti-

cas municipais, estaduais e nacional de segurança pública 

direcionadas às regiões com maior incidência de vitimiza-

ção letal, crimes violentos e vulnerabilidades sociais.

A incorporação do critério territorial, a par dos so-

cioeconômicos, étnico-racionais e geracionais, aigura-se 

fundamental para potencializar um monitoramento e 

avaliação mais focados nos principais fatores e agencia-

mentos geradores das violências e crimes nas cidades. 

15) MULHERES DA PAZ (PESO 0,5)

Distribuição Espacial

Pode-se visualizar, no Mapa 31, a distribuição es-

pacial da variável em questão. Destacam-se os sessenta e 

dois municípios com ação municipal de segurança públi-

ca, sendo em vermelho aqueles que não têm Mulheres da 

Paz e em azul aqueles que o possuem. 
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Mapa 31 
(Todos os municípios estão ideniicados no mapa da página 19)
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Breve Análise

Os resultados demonstram que a maioria dos municípios com ação 

municipal de segurança pública (79%) não possui o projeto Mulheres da Paz, 

o que, mais uma vez, pode signiicar a lexibilização dos eixos estruturantes 

do PRONASCI e a carência de projetos de prevenção social das violências fo-

cados no enfrentamento e na prevenção social das violências contra as mu-

lheres e jovens, principais públicos atingidos pelas violências e pelos crimes 

nas cidades pesquisadas e referenciados pelo projeto em questão.

Quadro 13. Implantação do Projeto Mulheres da Paz

Mulheres da Paz Freq. %

Não
Sim

49
13

79,0%
21,0%

TOTAL CIT. 62 100%

Esta pesquisa, por conta do recorte temporal empreendido, deixou de 

analisar projetos desenvolvidos no curso da coleta dos dados, ou posterior-

mente a ela, pelo estado do Rio Grande do Sul, como: a Patrulha Maria da 

Penha (pela Brigada Militar), a ampliação do número de Delegacias Espe-

cializadas de Atendimento à Mulher (pela Polícia Civil) e a Sala Lilás (pelo 

Instituto-Geral de Perícias), entre outros.

Igualmente, não foram contemplados nesta pesquisa outros projetos 

do rol do PRONASCI vocacionados para o mesmo público, porque residual-

mente implantados no Estado, a exemplo do Centro de Referência da Mulher 

e da Casa Abrigo, para mulheres vítimas de violência doméstica e/ou intra-

familiar. 

Insta considerar, todavia, que a estruturação de uma política munici-

pal de segurança pública não pode prescindir da integração sistêmica entre 

projetos de prevenção social das violências (como Mulheres da Paz, Protejo, 

Programa de Esporte e Lazer na Comunidade – PELC, Justiça Comunitária, 

Centro de Referência da Mulher, Casa Abrigo, etc.), prevenção situacional 

(como melhorias urbanas e urbanísticas e implantação de tecnologias de 

controle social aplicada, caso dos sistemas de videomonitoramento) e de 

repressão qualiicada (protagonizados, em regra, pelas forças policiais e de-

mais agências do sistema de justiça).
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16) PROTEJO (PESO 0,5)

Distribuição Espacial

Pode-se visualizar, nos Mapas 32 e 33, a distribuição espacial das vari-

áveis em questão (projetos com foco nas juventudes inanciados pelo PRO-

NASCI: Protejo e PELC). Destacam-se os 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. 

Mapa 32 
(Todos os municípios estão ideniicados no mapa da página 19)
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Mapa 33 
(Todos os municípios estão ideniicados no mapa da página 19)
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Breve Análise

Os resultados demonstram que a maioria dos mu-

nicípios com ação municipal de segurança pública (82%) 

não possui PROTEJO, o que, uma vez mais, pode apontar a 

lexibilização dos eixos estruturantes do PRONASCI e pre-

judicar a atenção e a promoção dos direitos da principal 

parcela da sociedade vítima da violência letal, a saber: as 

juventudes.

Quadro 14. Implantação do Projeto Protejo

Protejo Freq. %

Não
Sim

51
11

82,3%
17,7%

TOTAL CIT. 62 100%

17) JUSTIÇA COMUNITÁRIA (PESO 0,5)

Distribuição Espacial

Pode-se visualizar, no Mapa 34, a distribuição es-

pacial da variável em questão. Destacam-se os sessenta 

e dois municípios com ação municipal de segurança pú-

blica, sendo em vermelho aqueles que não têm Justiça 

Comunitária e em azul aqueles que a possuem.
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Mapa 34 
 (Todos os municípios estão ideniicados no mapa da página 19)
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Breve Análise

Os resultados demonstram que a maioria dos municípios com ação 

municipal de segurança pública (88,7%) não possui o projeto Justiça Comu-

nitária, o que, uma vez mais, aponta a lexibilização dos eixos estruturantes 

do PRONASCI.

Quadro 15. Implantação do Projeto Jusiço Comunitária

Jusiça Comunitária Freq. %

Não
Sim

55
7

88,7%
11,3%

TOTAL CIT. 62 100%

Projetos como o Justiça Comunitária, uma vez encampados pelos mu-

nicípios, de forma sistemática e continuada, têm o potencial de agregar à 

agenda municipal de segurança pública a pauta do acesso à justiça, poten-

cializando a mediação de conlitos interpessoais como estratégia de preven-

ção e redução das violências, inclusive, e no limite, a letal.

Ao mesmo tempo, é necessário consignar que o Justiça Comunitária 

insere-se em uma lógica mais ampla, conhecida como métodos alternati-

vos de resolução de conlitos, em estreita relação com projetos e ações no 

âmbito da chamada justiça restaurativa, que podem, virtualmente, envolver 

também as Guardas Municipais e, gradativamente, reduzir a judicialização 

dos conlitos, ensejando uma distribuição mais equitativa da justiça, desde o 

poder local, entendida em uma perspectiva mais abrangente do que o mero, 

e eventualmente necessário, acesso ao Poder Judiciário.

18) GUARDA MUNICIPAL (PESO 1)

Distribuição Espacial

Pode-se visualizar, no Mapa 35 do Rio Grande do Sul, a distribuição es-

pacial da variável em questão. Destacam-se os sessenta e dois municípios com 

ação municipal de segurança pública, sendo em vermelho aqueles que não 

têm Guarda Municipal e em azul aqueles que a possuem. 

Observe-se que, a contrario sensu, a maioria dos municípios com ação 

municipal de segurança pública (61%) não possui Guarda Municipal.
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Nesse particular, para os efeitos desta pesquisa, notadamente da con-

formação do inédito IMUSP, considera-se a existência da Guarda Municipal 

um elemento fundamental para assegurar um grau mais signiicativo de mu-

nicipalização da segurança pública.

A seguir, no Mapa 36, identiica-se o ano de criação das Guardas Mu-

nicipais existentes no Estado, por meio do qual se pode inferir que a maioria 

das Guardas do Rio Grande do Sul foi criada nos anos de 1990 e 2000, con-

ferindo à corporação renovados desaios para se adaptar à emergência de 

novas identidades socioproissionais e legitimidades sociopolíticas a partir 

da novel Lei nº 13.022/2014 (Estatuto Geral das Guardas Municipais).

O Mapa 37 denota o desempenho das atividades proissionais das 

Guardas Municipais gaúchas, majoritariamente, durante 24h por dia, expli-

citando uma das mais marcantes características organizacionais da corpora-

ção ante os demais serviços e servidores públicos municipais.

Do Mapa 38 ao 47 vislumbram-se os fatores determinantes para nor-

tear o planejamento das ações das Guardas Municipais do estado do Rio 

Grande do Sul. Nota-se que as demandas oriundas da população, dos de-

mais órgãos e secretarias municipais, de outras instituições de segurança 

pública, dos eventos públicos, da distribuição do patrimônio e, obviamen-

te, das políticas estabelecidas pelo Executivo Municipal exercem um papel 

mais destacado nesse processo. De outra parte, possui um impacto residual, 

estando desigualmente distribuídos nas Guardas Municipais do Rio Grande 

do Sul, em termos do seu planejamento, os dados advindos dos registros da 

própria Guarda, das polícias, como também aqueles decorrentes de análises 

das características urbanas e sociodemográicas do município.

As atividades desenvolvidas pelas Guardas Municipais do Rio Grande 

do Sul são diversas e múltiplas, e encontram-se mapeadas nos instrumentos 

georreferenciados de número 48 até 66 doravante. 

Podem ser sintetizadas nas seguintes – a despeito da sua distribui-

ção não equânime, dependentes da dinâmica de atuação de cada uma das 

Guardas Municipais pesquisadas –, a saber: vigilância em próprios públicos, 

atendimento de alarmes, posto de Guarda (nos bairros, entrada e saída das 

cidades), segurança e/ou proteção de Prefeito e/ou autoridades, rondas (co-

munitárias, nas escolas, nas praças e parques, de proteção ambiental e de-

mais localidades a partir de encaminhamentos de outros serviços públicos 

municipais), mediação de conlitos junto à comunidade, durante suas ativi-
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dades ordinárias, de defesa civil, segurança em eventos e comemorações, 

controle e iscalização de comércio ilegal, atendimento de trânsito e, ainda, 

apoio à realização de ações do GGI-M (auxílio ao ordenamento do trânsito, 

apoio à Brigada Militar e/ou à Polícia Civil, auxílio no atendimento ao Conse-

lho Tutelar e, muito localizadamente, assistência ao Poder Judiciário).

Mapa 35 
(Todos os municípios estão ideniicados no mapa da página 19)
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Mapa 36  
 (Todos os municípios estão ideniicados no mapa da página 19)
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Mapa 37  
(Todos os municípios estão ideniicados no mapa da página 19)
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Mapa 38 
 (Todos os municípios estão ideniicados no mapa da página 19)
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Mapa 39  
(Todos os municípios estão ideniicados no mapa da página 19)
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Mapa 40 
 (Todos os municípios estão ideniicados no mapa da página 19)
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Mapa 41 
(Todos os municípios estão ideniicados no mapa da página 19)
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Mapa 42 
(Todos os municípios estão ideniicados no mapa da página 19)
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Mapa 43  
(Todos os municípios estão ideniicados no mapa da página 19)
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Mapa 44 
 (Todos os municípios estão ideniicados no mapa da página 19)
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Mapa 45 
(Todos os municípios estão ideniicados no mapa da página 19)
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Mapa 46  
(Todos os municípios estão ideniicados no mapa da página 19)
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Mapa 47 
(Todos os municípios estão ideniicados no mapa da página 19)
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Mapa 48 
(Todos os municípios estão ideniicados no mapa da página 19)
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Mapa 49 
(Todos os municípios estão ideniicados no mapa da página 19)
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Mapa 50 
(Todos os municípios estão ideniicados no mapa da página 19)
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Mapa 51 
(Todos os municípios estão ideniicados no mapa da página 19)
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Mapa 52 
(Todos os municípios estão ideniicados no mapa da página 19)
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Mapa 53 
(Todos os municípios estão ideniicados no mapa da página 19)
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Mapa 54 
(Todos os municípios estão ideniicados no mapa da página 19)
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Mapa 55 
 (Todos os municípios estão ideniicados no mapa da página 19)
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Mapa 56 
(Todos os municípios estão ideniicados no mapa da página 19)
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Mapa 57 
(Todos os municípios estão ideniicados no mapa da página 19)
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Mapa 58 
(Todos os municípios estão ideniicados no mapa da página 19)
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Mapa 59 
(Todos os municípios estão ideniicados no mapa da página 19)
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Mapa 60 
(Todos os municípios estão ideniicados no mapa da página 19)
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Mapa 61 
(Todos os municípios estão ideniicados no mapa da página 19)
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Mapa 62 
 (Todos os municípios estão ideniicados no mapa da página 19)
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Mapa 63 
(Todos os municípios estão ideniicados no mapa da página 19)
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Mapa 64 
 (Todos os municípios estão ideniicados no mapa da página 19)
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Mapa 65 
(Todos os municípios estão ideniicados no mapa da página 19)
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Mapa 66 
(Todos os municípios estão ideniicados no mapa da página 19)
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Os Mapas 67 e 68 apresentam um dos maiores de-

saios para a consolidação organizacional das Guardas 

Municipais gaúchas: o estabelecimento de instrumentos 

comuns de registro, análise, monitoramento e avaliação 

dos atendimentos e ocorrências alusivos aos serviços 

prestados pela corporação. 

Como se constata a seguir, quando existentes, os 

registros empreendidos pelas Guardas Municipais são, 

em sua maioria, ainda, em meio físico (papel), o que 

diiculta a tabulação, análise e, especialmente, sua utili-

zação como instrumento fundamental para qualiicar e 

aperfeiçoar a gestão da informação da principal agência 

municipal de segurança pública. 

A transição do malfadado livro de registro para 

plataformas informatizadas de coleta e processamento 

de dados e informações, eventualmente com o aporte 

de dispositivos móveis e ferramentas de georreferencia-

mento (estas restritas, à época, às cidades de Canoas, na 

Região Metropolitana de Porto Alegre, e Pelotas, na Meta-

de Sul) tem o condão de induzir uma benfazeja parame-

trização e padronização desses indicadores por parte das 

Guardas Municipais do Estado, fator que pode fortalecer 

institucionalmente a corporação ao dar visibilidade às 

suas inúmeras identidades proissionais, carreando, por 

conseguinte, sua legitimação, social e política, junto ao 

chamado sistema de segurança pública e justiça criminal 

e, no limite, junto à população local.
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Mapa 67 
(Todos os municípios estão ideniicados no mapa da página 19)
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Mapa 68 
(Todos os municípios estão ideniicados no mapa da página 19)
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Pode-se visualizar nos mapas a seguir a distribuição espacial do em-

prego dos equipamentos de prevenção, proteção, controle, contenção e de 

logística (arma de fogo, arma de baixa letalidade, colete, uniforme, bastão/

tonfa e viaturas: veículos leves e motocicletas).

O Mapa 69 identiica nas áreas em azul os municípios que possuem 

arma de fogo e nas áreas em vermelho os que não a detêm. Nesse particular, 

seguindo o que já facultava o chamado Estatuto do Desarmamento22, o arti-

go 16, da Lei nº 13.022/2014, permite o porte de arma de fogo para a Guarda 

Municipal, respeitados os requisitos constantes no denominado diploma le-

gal. É fundamental, pois, que o emprego ou não da arma de fogo seja pre-

cedido da delimitação clara da(s) identidade(s) proissional(is) das Guardas 

Municipais, o que poderá ensejar, gize-se, maior legitimação social, política 

e institucional, ampliicando seu reconhecimento público como instituição 

fundamental no campo da prevenção das violências e da criminalidade, nos 

marcos da airmação de um modelo de segurança cidadã. Constata-se que a 

utilização dessa ferramenta ainda não atinge o universo de Guardas Munici-

pais gaúchas, embora se possa inferir que esta se tornou uma das principais 

demandas da corporação no Estado e no país, mormente após a promulga-

ção da mencionada legislação, implicando, a um só tempo, um risco e uma 

oportunidade para as municipalidades, de modo geral, e para as Guardas 

Municipais, de modo especíico. 

Em seguida, o Mapa 70 indica em azul os municípios que dispõem de 

armamento de baixa letalidade e, em vermelho, os que não possuem.

Posteriormente, o Mapa 71 informa a utilização pela maioria dos muni-

cípios em diferentes regiões do Estado de coletes balísticos, mesmo naque-

les em que não se utiliza arma de fogo ou armamento de baixa letalidade.

Na sequência, no Mapa 72, tem-se, espacializada, a correspondência 

plena da totalidade dos municípios com Guarda Municipal e a disponibiliza-

ção de uniforme.

Depois, os Mapas 73, 74 e 75 dão conta dos equipamentos de bastão/

tonfa e dos veículos que fazem parte do patrimônio das Guardas Municipais 

gaúchas, complementando o rol de equipamentos necessários para garantir 

a proteção do servidor público municipal de segurança.

22 Lei nº 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento) e sua regulamentação (Decreto nº 
5.123/2004).
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Mapa 69 
(Todos os municípios estão ideniicados no mapa da página 19)
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Mapa 70 
 (Todos os municípios estão ideniicados no mapa da página 19)
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Mapa 71 
(Todos os municípios estão ideniicados no mapa da página 19)
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Mapa 72  
(Todos os municípios estão ideniicados no mapa da página 19)
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Mapa 73 
(Todos os municípios estão ideniicados no mapa da página 19)
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Mapa 74  
(Todos os municípios estão ideniicados no mapa da página 19)
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Mapa 75 
(Todos os municípios estão ideniicados no mapa da página 19)
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Os Mapas 76 e 77 do Rio Grande do Sul asseveram o 

efetivo das 24 Guardas Municipais que totalizam dois mil 

novecentos e quarenta e dois proissionais nesses muni-

cípios23, assim como a razão de Guardas Municipais por 

população, segundo dados do Censo IBGE, de 2010.

Em linhas gerais, pode-se airmar que as Guardas 

Municipais gaúchas possuem, majoritariamente, um efe-

tivo de 50 (cinquenta) a 150 (cento e cinquenta) homens 

e mulheres.

A maior parte dos municípios tem até 2.500 habi-

tantes por Guarda Municipal.

Resta também evidente que o critério, seja para a 

criação de Guardas Municipais, seja para a realização de 

novos concursos públicos, não se relaciona diretamente 

com a população de cada município, observando, pelo 

que se depreende, outra lógica, eventualmente menos 

técnica e mais política. 

23 Considerando que a pesquisa empírica ocorreu no ano de 2011, estes números possivel-
mente sofreram alteração para mais (com a realização de novos concursos e/ou a criação 
de novas Guardas Municipais) ou para menos (no caso de aposentadorias, falecimentos, 
entre outros).
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Mapa 76 
 (Todos os municípios estão ideniicados no mapa da página 19)
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Mapa 77 
(Todos os municípios estão ideniicados no mapa da página 19)
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Entre os aspectos considerados pelo 1º Censo sobre 
Ações Municipais de Segurança Pública do Rio Grande do Sul 
como relevantes para conformar a identidade socioproissio-
nal das Guardas Municipais estão aqueles apresentados nos 
Mapas 78, 79 e 80. 

Outrossim, a existência de um número telefônico pró-
prio (153), assegurado junto à Anatel pelo artigo 17, da Lei 
nº 13.022/2014, ainda é utilizado residualmente pelas Guar-
das Municipais do Estado (Mapa 78) ante o número global de 
agências municipais de segurança pública (Guardas Munici-
pais) no Rio Grande do Sul.

Igualmente, a realização de capacitações periódicas 
pelas Guardas Municipais, preconizadas pela Matriz Curricu-
lar Nacional de Guardas Municipais, editada pela Secretaria 
Nacional de Guardas Municipais do Ministério da Justiça (SE-
NASP/MJ), cinge-se a um universo bastante restrito e rare-
feito de Guardas do Rio Grande do Sul, conforme Mapa 79, 
sinalizando o ainda baixo processo de proissionalização da 
corporação24.

Finalmente, outro elemento que se sobressai no Mapa 
80 refere-se ao peril e à formação do comando da corpora-
ção. Número não desprezível de municípios ainda mantém 
no comando de suas Guardas Municipais proissionais egres-
sos da Brigada Militar, sendo aquela prerrogativa dos mem-
bros efetivos do quadro de carreira da Guarda Municipal, res-
salvados os primeiros quatro anos de funcionamento da en-
tidade, em que, segundo o artigo 15, § 1º, da mencionada Lei 
que institui o Estatuto Geral das Guardas Municipais no País, 
o órgão poderá ser dirigido por proissional estranho a seus 

quadros, preferencialmente com experiência ou formação na 

área de segurança pública ou defesa social. 

24 Vale ressaltar, todavia, a relevante contribuição do projeto liderado pelo município de 
Esteio/RS, com o respaldo insitucional da Associação dos Municípios da Região Metro-
politana de Porto Alegre (GRANPAL), da Associação Estadual de Secretários e Gestores 
Públicos Municipais de Segurança Pública do Rio Grande do Sul (ASGMUSP) e da Secreta-
ria Estadual da Segurança Pública do Rio Grande do Sul (SSP/RS), com apoio inanceiro da 
SENASP/MJ, e execução da Faculdade de Direito de Santa Maria (FADISMA) ao longo dos 
anos de 2011 a 2013, o qual formou cerca de oitocentas Guardas Municipais em mais de 
quinze municípios gaúchos.
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Mapa 78 
(Todos os municípios estão ideniicados no mapa da página 19)
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Mapa 79 
(Todos os municípios estão ideniicados no mapa da página 19)
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Mapa 80 
(Todos os municípios estão ideniicados no mapa da página 19)
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O Mapa 81 demonstra que, diferentemente do processo de feminiliza-

ção em curso em outras carreiras da segurança pública e da justiça criminal 

brasileira, as Guardas Municipais gaúchas ainda têm um longo caminho a 

percorrer em se tratando da ocupação mais paritária dos cargos por prois-

sionais do sexo feminino em todos os níveis dessa carreira. 

Mapa 81 
 (Todos os municípios estão ideniicados no mapa da página 19)
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Os Mapas 82 e 83 descortinam uma homologia en-

tre os municípios que possuem ouvidoria especíica para 

a Guarda Municipal e aqueles que armaram suas Guardas 

Municipais.

Indubitavelmente, as ouvidorias são um instrumen-

to importante a potencializar o controle social externo do 

órgão. Todavia, tanto quanto as ouvidorias, demonstra-se 

imprescindível a criação de corregedorias naquelas Guar-

das Municipais com efetivo superior a cinquenta servido-

res e em todas as que utilizam arma de fogo, como meca-

nismo de controle social interno destinado à apuração de 

eventuais infrações disciplinares atribuídas aos integran-

tes de seu quadro funcional, consoante apregoa o artigo 

13, da Lei nº 13.022/2014.

O controle social, seja externo, com as ouvidorias, 

seja interno, com as corregedorias, é condição sine qua 

non para dotar as Guardas Municipais das condições ob-

jetivas para o exercício de suas atividades em prol da pro-

teção municipal preventiva das violências e da promoção 

dos direitos no contexto de uma melhor convivência nas 

cidades.
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Mapa 82 
(Todos os municípios estão ideniicados no mapa da página 19)
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Mapa 83 
 (Todos os municípios estão ideniicados no mapa da página 19)



3

O IMPACTO DO IMUSP NA 
REDUÇÃO DE INDICADORES 

CRIMINAIS ANTE OS DESAFIOS DA 
CONSOLIDAÇÃO DO PROCESSO 

DE MUNICIPALIZAÇÃO DA 
SEGURANÇA PÚBLICA NO  

RIO GRANDE DO SUL 

O inédito Índice de Municipalização da Segurança Pública (IMUSP) tam-

bém aqui apresentado sintetiza em dezoito indicadores, segregados em qua-

tro dimensões, as inovações institucionais atualmente em curso no processo 

de municipalização da segurança pública no estado do Rio Grande do Sul25.

Sem embargo, o referido índice não deve conduzir a um atrelamento 

direto deste à redução de indicadores de criminalidade. Isso porque o IMUSP 

não se confunde como uma medida balizadora da criminalidade.

Ressalvada essa ponderação metodológica e mantidas as inalidades 

teórico-práticas deste 1º Censo sobre Ações Municipais de Segurança Pú-

blica26, pode-se airmar que se está diante de uma medida capaz de aferir

25 Tal airmação não ignora, contudo, os evidentes reluxos desse processo, posteriormente 
ao ano de 2012, notadamente a parir da retração dos invesimentos federais e da eviden-
te baixa capacidade insitucional de gestão dos municípios gaúchos nessa seara.

26 FADISMA – Faculdade de Direito de Santa Maria. Dossiê do 1º Censo sobre Ações Muni-
cipais de Segurança Pública do Rio Grande do Sul. Coordenação da pesquisa de Aline de 
Oliveira Kerber e Eduardo Pazinato. Curiiba: Mulideia, 2013.
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a tendência contemporânea à municipalização da segu-

rança pública. Esta, por sua vez, se e quando bem execu-

tada, pode redundar em impacto positivo nos indicado-

res criminais, especialmente naqueles afetos à sensação 

de segurança, a exemplo dos roubos em geral.

A compreensão desse fenômeno como processo 

leva em conta a constante adequação e adaptação do in-

luxo à municipalização da segurança ante as peculiarida-

des e especiicidades locais e regionais de que é corolário. 

O entendimento dessa tendência no seu devido 

contexto marca um contraponto historicamente recente 

entre políticas públicas de segurança e políticas de segu-

rança pública, aquelas referentes a um conjunto de pro-

jetos e ações de natureza político-institucional e socio-

cultural sob a liderança dos entes federados municipais, 

estas vinculadas ao enfrentamento por parte dos órgãos 

policiais e de persecução criminal, principalmente dos 

crimes violentos com resultado morte, como homicídio 

e latrocínio, e crimes violentos, como roubos em geral e 

roubos de veículos.

Comparando-se estatísticas criminais de 2008 e 

201127, percebe-se que os municípios com maior índice 

de municipalização apresentam também maior redução 

nos crimes cometidos contra o patrimônio, justamente 

aqueles que impactam mais incisivamente na representa-

ção social de segurança.

27 Uilizaram-se como fonte as estaísicas criminais oiciais fornecidas pela SSP/RS.
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Imagem 3 – Comparaivo das estaísicas criminais de 2008 e 2011  
– Roubo de veículos

Fonte: Dossiê do 1º Censo sobre Ações Municipais de Segurança Pública  
do Rio Grande do Sul (2013)

Com relação aos homicídios, na linha do que se 

airmou, constata-se que, conceitual e estatisticamente, o 

IMUSP não guarda relação direta.
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Imagem 4 – Comparaivo das estaísicas criminais de 2008 e 2011 – Homicídios.
Fonte: Dossiê do 1º Censo sobre Ações Municipais de Segurança Pública  

do Rio Grande do Sul (2013).

Relativamente ao porte dos municípios pesquisa-

dos, constatou-se que, se, por um lado, é fato que certas 

políticas de segurança, entre as integrantes do IMUSP, não 

são desenvolvidas em municípios pequenos, também 

parece verdade que municípios maiores nem sempre se 

situam em uma posição de vantagem na gradação do 

IMUSP, o que afasta, per se, a associação direta entre porte 

do município pesquisado e maior IMUSP.

Desse modo, observa-se que nos municípios com 

IMUSP até quatro pontos há de fato uma concentração 

de cidades de menor porte (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 abaixo28.

28 O município de Porto Alegre, capital do Estado, não foi inserido no gráico, visto que possui 
população muito maior do que os demais municípios, o que redundaria em grande distor-
ção estaísica do universo da análise, inviabilizando a visualização gráica preterida.
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Imagem 5 – Relação do IMUSP com o tamanho do município
Fonte: Dossiê do 1º Censo sobre Ações Municipais de Segurança Pública  

do Rio Grande do Sul (2013).

De outra banda, o fato de o município possuir em sua estrutura secre-

taria exclusiva que trate dos assuntos de segurança pública é quesito deter-

minante para compor a política municipal de segurança pública. 

Essa composição compreende desde a articulação política e institucio-

nal com os atores responsáveis pela área da segurança e da justiça em nível es-

tadual e federal, passando pelo aparato tecnológico de controle social e pelos 

projetos com foco na prevenção social e situacional das violências e crimes e 

atingindo uma maior capacidade institucional de captação de recursos. 

Nesse toar, todos os municípios (100%) que possuem secretaria exclu-

siva já constituíram o seu GGI-M. Nos municípios cuja secretaria é compar-

tilhada com outras políticas setoriais esse percentual é reduzido para 74%. 

Naqueles em que não há estrutura municipal de segurança também não há 

GGI-M, em regra. 

Já para a captação de recursos por fontes “externas”, leia-se FNSP 

e PRONASCI, à época, o percentual mais elevado é para municípios com 

secretaria exclusiva, seguido dos municípios com secretaria em conjun-

to com outras políticas setoriais, indando nos municípios sem estrutura  

municipal. 
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Assim, tem-se que, para captação de recursos junto ao FNSP, os per-

centuais são de 60% nos municípios com secretaria exclusiva, 42% naque-

les com secretaria compartilhada com outras políticas setoriais e 0% para os 

municípios sem estrutura municipal. 

Outro exemplo do impacto da estrutura municipal encontra-se na 

implementação de tecnologias de controle social. O videomonitoramento 

urbano está presente em 100% dos municípios com secretaria exclusiva, 

84% dos municípios com secretaria conjunta com outras políticas seto-

riais e em 69% daqueles municípios sem estrutura municipal de segurança  

pública. 

Já o sistema de alarmes em prédios públicos igura em 100% dos mu-

nicípios com secretaria exclusiva, em 89,5% dos municípios com secretaria 

conjunta com outras políticas setoriais e em 69% dos municípios sem estru-

tura municipal de segurança pública. 

Por im, o sistema de detecção de tiros foi implantado pioneiramente 

no Brasil, no município de Canoas, que possui secretaria exclusiva. 

Também no que se referem às tecnologias, pode-se concluir que as co-

munidades com estrutura municipal exclusiva possuem aparato tecnológico 

mais amplo e completo.

Quando são focalizados os “Territórios de Paz”, a situação não diverge, 

na medida em que, dentre os municípios com secretaria exclusiva, 80% pos-

sui tal iniciativa, percentual que diminui para 32% naqueles cuja secretaria 

existe em conjunto com outras políticas setoriais e 0% naqueles sem estru-

tura municipal de segurança. 

Esses percentuais são os mesmos para a existência dos projetos de 

prevenção social das violências, notadamente o “Mulheres da Paz” e o “Pro-

tejo”. Com relação ao projeto que versa sobre a mediação de conlitos, o “Jus-

tiça Comunitária” existe em 40% dos municípios com secretaria exclusiva e 

em 21% dos municípios cuja secretaria é compartilhada com outras políticas 

setoriais.

No que se refere à Guarda Municipal, a mais importante agência mu-

nicipal de segurança pública, revigorada, em tese, com o advento da men-

cionada Lei nº 13.022/2014 (Estatuto Geral das Guardas Municipais), tem-se 

que todos os municípios com secretaria exclusiva já instituíram suas Guar-

das; 47% daqueles cuja secretaria é conjunta com outras políticas também 
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as izeram; e 31% daqueles municípios sem estrutura municipal de seguran-

ça pública as concretizaram. 

Em síntese, a importância estratégica da secretaria exclusiva também 

resta reairmada quando se veriica que os municípios que a possuem têm, 

em média, IMUSP de 6,4 pontos, bem superior aos demais casos.

A espacialização dos principais indicadores que compõem o IMUSP 

neste Atlas torna mais visíveis dois dos principais desaios à estruturação e 

à consolidação de uma política municipal de segurança pública: a carência 

de Planos Municipais de Segurança Pública e os parcos investimentos em 

prol da Gestão da Informação, sendo necessária da estruturação de novas 

ferramentas de registros dos atendimentos e ocorrências pelas Guardas Mu-

nicipais à implantação de Observatórios Municipais de Segurança Pública.

Nos municípios com secretaria exclusiva, apenas 40% possuem Plano 

Municipal de Segurança Pública e 20% têm algum órgão externo 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. Nos sem estrutura administrativa local, esses valores 

são de 8% para o Plano Municipal de Segurança Pública e zero (0%) para 

análise de estatísticas criminais, por exemplo.

Tais fatores encerram um grande obstáculo ao aperfeiçoamento da ca-

pacidade institucional de gestão das políticas de segurança pública em nível 

local. A ausência de diagnósticos mais assertivos, técnicos e cientiicamen-

te embasados, para subsidiar o planejamento, a implementação, o monito-

ramento e a avaliação, em caráter permanente e continuado, das políticas 

públicas de segurança levadas a efeito pelas municipalidades, assim como 

maiores esforços político-institucionais em prol da gestão da informação 

prejudicam a transparência (accountability) e o controle público dos proje-

tos e ações desenvolvidos e, não raro, encapsulando os gestores à deletéria 

política da gestão por espasmos (PAZINATO, 2012).





CONSIDERAÇÕES FINAIS

As múltiplas e diversas experiências de gestão municipal de políticas 

públicas de segurança no território gaúcho apontam um potencial ainda 

inexplorado no campo dos estudos e análises sociojurídicas e criminológi-

cas acerca da atual tendência de municipalização da segurança pública no 

País, motivada, sobretudo, pela indução do governo federal, por meio do SE-

NASP/MJ, e pela liderança política de Prefeitos(as) e Gestores(as) Municipais 

de Segurança Pública. 

O 1º Censo sobre Ações Municipais de Segurança Pública do Rio 

Grande do Sul – realizado pelo Núcleo de Segurança Cidadã da FADISMA, 

em parceria com o Instituto Fidedigna, ao promover uma pesquisa de 

caráter censitário, em todos os municípios do Estado, servindo-se de um 

conjunto de técnicas de pesquisa da área das Ciências Sociais Aplicadas 

– faculta perscrutar novos cenários de atuação das municipalidades na se-

gurança urbana, sobretudo sob os auspícios do novel Estatuto Geral das 

Guardas Municipais, materializado pela Lei nº 13.022/2014.

A existência de sessenta e dois municípios no Rio Grande do Sul iden-

tiicados com alguma ação municipal na segurança pública, aqui apresen-

tados privilegiando-se a espacialização e o georreferenciamento dos prin-

cipais indicadores constitutivos do inédito IMUSP, corrobora o fenômeno da 

participação cada vez mais ativa das cidades na prevenção, social e situacio-

nal das violências e na promoção dos direitos, a despeito dos riscos, sempre 

presentes, de (re)produção de um modelo tradicional de segurança, histo-

ricamente afeto a uma integração meramente instrumental com as forças 

policiais e demais agências do sistema de justiça criminal. 
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Decerto, a redeinição federativa do inanciamento de projetos e 
ações municipais de segurança pública pelo Fundo Nacional de Segurança 
Pública (FNSP), incorporando, mesmo que parcialmente, a potência contida 
no PRONASCI, no seu bojo, se bem aproveitado pelas Administrações Muni-
cipais, pode concorrer para uma mudança, gradativa e processual da cultura 
organizacional do sistema de segurança pública e justiça criminal no Estado 
do Rio Grande do Sul e no Brasil.

O desvelamento do IMUSP constitui, nessa senda, uma das contribui-
ções mais profícuas dessa pesquisa social aplicada. Pela primeira vez, no País, 
por meio do referido índice, logrou-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 insegurança 
nas cidades29. 

Tal inferência, somente possível devido ao alcance metodológico e 
epistemológico do enfoque deste Censo, ratiica o impacto positivo, a médio 
prazo, de políticas públicas municipais de segurança, como também sinaliza 
a necessidade premente de reorientar o luxo federativo de inanciamentos, 
incluindo, para além da União, os Estados.

Igualmente, há que se destacar a preponderância de dois indicadores 
que conformam o IMUSP para o fortalecimento da segurança pública desde 
o poder local, a saber: a existência de um órgão municipal com foco nessa 
área, em especial uma Secretaria Municipal de Segurança Pública (ou deno-
minação aim), e a criação e capacitação periódica de uma Guarda Municipal. 
Não por outra razão essas duas variáveis, estatisticamente relevantes, inclu-
sive, foram objeto de uma ponderação mais ampla na gradação dos critérios 
classiicatórios do potencial de municipalização dos entes federados que 
possuem alguma ação na área da segurança.

Esses resultados positivos, vale dizer, pela natureza das atribuições 
e responsabilidades conferidas às municipalidades, não podem olvidar os 
maiúsculos desaios que a segurança pública brasileira ainda encerra em 
virtude, entre outros, dos altos indicadores de violência letal e da baixa le-
gitimidade das instituições que compõem o chamado sistema de segurança 
pública e justiça criminal nacional, mesmo em territórios urbanizados e com 
níveis elevados de desenvolvimento.

29 Reitera-se que, do ponto de vista estaísico, não guarda relevância a correlação entre atua- 
ção municipal da área da segurança (considerando o IMUSP) e o controle e a redução de 
homicídios, como se veriicou em relação aos furtos e roubos em geral, sobretudo.
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Por conta disso, nessa primeira edição do Censo, optou-se por con-

substanciar um quadro mais geral, embora analítico, das ações municipais 

de segurança pública no Estado, reservando-se para uma eventual segunda 

edição outras correlações possíveis com indicadores socioeconômicos, de-

mográicos e urbanístico-ambientais, para os quais, potencialmente, os pro-

cessos de municipalização podem afetar e ser afetados, a exemplo do Índice 

de Desenvolvimento Humano (IDH).

Para tanto, ainda se constitui um desaio fundamental a disseminação 

da gestão da informação na segurança pública tanto para o planejamento 

quanto para o monitoramento e a avaliação dessas políticas públicas, assim 

como a instituição de planos municipais que possam garantir a sobrevida de 

programas, projetos e ações para além da famigerada, e já referida, gestão 

por espasmos (PAZINATO, 2012).

Decerto, a identiicação de trinta e nove GGI-Ms como instâncias de 

tomada de decisão tático-operacional das políticas municipais de seguran-

ça conigura notícia alvissareira a sinalizar novas possibilidades de os entes 

federados municipais concorrerem 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 um manancial de dados e informações pas-

síveis de concretizarem, a um só tempo, um campo de pesquisa-ação pro-

missor, interdisciplinar e multifacetado, seja para proissionais que atuam 

na gestão pública, seja para pesquisadores do Direito e das Ciências Sociais 

Aplicadas. 

Com isso, a FADISMA e o Instituto Fidedigna renovam sua crença de 

que a assunção da segurança pública como uma agenda também afeta aos 

municípios e já assevera renovadas possibilidades de pesquisa-ação30 do e 

junto ao poder local em face da redução das violências, do aumento da sen-

sação de segurança e do sentimento de pertencimento às cidades. 

Portanto, espera-se que o IMUSP, doravante, possa se constituir como 

um índice de balizamento e de monitoramento e avaliação processual e 

de impacto da gestão municipal de políticas públicas de segurança no Rio 

Grande do Sul e no País. 

30 Vide nota de rodapé nº 5.
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ANEXO I 

ANÁLISE DAS LEGISLAÇÕES –  
MUNICÍPIOS COM GUARDA MUNICIPAL

Foram encontradas as legislações de 23 Guardas Municipais do univer-

so pesquisado de 24 instituições em pesquisa com dados secundários dis-

poníveis nos sites dos respectivos municípios, a exemplo de: Características, 

Patrimônio, Trânsito, População, Atuação Comunitária, Integração com Ór-

gãos de Segurança Pública, Integração com Outros Órgãos e Fundamentos 

Legais:

1. ALVORADA

CARACTERÍSTICAS DAS GMS

 Alvorada

Insituições corporação

Uniformizadas uniformizada

Equipada equipadas

PATRIMÔNIO

 Alvorada

Proteção de bens, serviços, logradou-
ros públicos municipais e instalações 
do município

* Proteger bens, serviços e instalações do municí-
pio; * prevenir, proibir, inibir e restringir ações ne-
fastas de pessoas que atentem contra bens, servi-
ços e instalações.

Proteção do patrimônio ecológico, 
histórico, cul-tural, arquitetônico e 
ambiental do município 

* Vigiar e proteger o patrimônio ecológico, cultural, 
arquitetônico e ambiental do município, adotando 
medidas prevenivas e educaivas.
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INTEGRAÇÃO COM ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA

 Alvorada

Atuação integrada com os órgãos de 
segurança pública para contribuir com 
a paz social

* Colaborar com os órgãos estaduais para o de-
senvolvimento e o provimento da segurança pú-
blica do município, visando cessar aividades que 
violarem as normas da saúde, higiene, segurança, 
funcionalidade, moralidade e quaisquer outros de 
interesse público.

INTEGRAÇÃO COM OUTROS ÓRGÃOS

 Alvorada

Execução de aividades de defesa civil 
municipal ou colaboração com os ór-
gãos de defesa civil

* Paricipar das aividades da defesa civil.

FUNDAMENTOS LEGAIS:

Artigo 1º da Lei nº 2.049/2009, que cria a Guarda Municipal de Alvora-

da e dá outras providências:

Art. 1º Fica criada a Guarda Municipal, caracterizada como uma corpora-
ção uniformizada e equipada, a qual caberá a proteção dos bens, serviços 
e instalações do município, em colaboração com os órgãos de iscalização 
municipal, além de outras atribuições, que poderão ser estendidas através 
de lei ou convênio, dentre elas:

I – Prevenir, proibir, inibir e restringir ações nefastas de pessoas que aten-
tem contra bens, serviços e instalações;

II – Vigiar e proteger o patrimônio ecológico, cultural, arquitetônico e am-
biental do município, adotando medidas preventivas e educativas;

III – Colaborar com os órgãos estaduais para o desenvolvimento e o provi-
mento da segurança pública do município, visando cessar atividades que 
violarem as normas da saúde, higiene, segurança, funcionalidade, morali-
dade e quaisquer outros de interesse público;

IV – Participar das atividades da defesa civil.
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2. ALEGRETE

CARACTERÍSTICAS DAS GMS

 Alegrete

Insituições corporação

Uniformizadas uniformizada

Podem ser armadas armada

Equipadas aparelhada

PATRIMÔNIO

 Alegrete

Proteção de bens, serviços, logradou-
ros públicos municipais e instalações 
do município

* Proteção do patrimônio, bens, serviços e insta-
lações públicas municipais; * exercer vigilância 
em locais previamente determinados, anotando 
e levando ao conhecimento de autoridades, qual-
quer irregularidade; * exercer vigilância em seto-
res móveis ou ixos; * realizar ronda de inspeção 
em intervalos pré-ixados, adotando providências 
tendentes a evitar roubos, furtos, incêndios e da-
niicações nos ediícios, jardins, praças, parques, 
materiais e equipamentos sob sua guarda; * con-
trolar entrada, circulação e saída de pessoas nos 
próprios municipais sob sua guarda, invesigando 
qualquer condição anormal que venha a observar; 
* iscalizar a entrada e saída de veículos e pessoas  
dos próprios municipais; * vedar a entrada de 
pessoas estranhas e não autorizadas nos próprios 
municipais; * zelar pela manutenção das condições 
ordem e asseio das áreas sob sua responsabilidade; 
* veriicar o fechamento dos locais de acesso aos 
próprios municipais.

Proteção do patrimônio ecológico, 
histórico, cultural, arquitetônico e am-
biental do município 

* Proteção do meio ambiente; * exercer atenciosa 
vigilância de próprios municipais de excepcional 
valor arísico, cultural, arquitetônico e funcional.

POPULAÇÃO/ATUAÇÃO COMUNITÁRIA

 Alegrete

Orientação aos cidadãos/ações edu-
caivas * Prestar informações solicitadas.
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TRÂNSITO

 Alegrete

Exercício de competências de trânsito 
que lhes forem conferidas

* Organizar o tráfego no perímetro urbano do mu-
nicípio, na forma prevista no CTB; * executar a isca-
lização de trânsito nos termos da legislação federal 
perinente, orientando pedestres e condutores de 
veículos; * noiicar infratores; * receber reclama-
ções e sugestões relaivas ao sistema de trânsito e 
transporte municipais; * conduzir veículos dos ser-
viços de trânsito; * operar sistema de comunicação 
e informações uilizados no exercício da função;  
* iscalizar o cumprimento em relação a sinalização 
de trânsito; * auxiliar na coleta de dados estaís-
icos e em estudos sobre a circulação de veículos 
e pedestres; * lavrar as ocorrências de trânsito e, 
quando for o caso, providenciar a remoção dos 
veículos infratores; * iscalizar o cumprimento das 
normas gerais de trânsito e relacionadas aos esta-
cionamentos e parada de ônibus, táxis, ambulân-
cias e veículos especiais; * vistoriar veículos, em 
questão de segurança, higiene, manutenção, carga, 
etc.; * providenciar a segurança e o atendimento 
nas situações de acidente e de riscos ao trânsito em 
via pública.

Educação no trânsito * Noiicar infratores, sugerir medidas de seguran-
ça relaivas à circulação de veículos e de pedestres, 
bem como a concernente à sinalização de trânsito 
nas vias urbanas municipais; * orientar ciclistas e 
condutores de animais; * auxiliar no planejamen-
to, na regulamentação e na operacionalização do 
trânsito, com ênfase à segurança; * Paricipar de 
projetos de orientação, educação e segurança de 
trânsito.

INTEGRAÇÃO COM ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA

 Alegrete

Atuação integrada com os órgãos de 
segurança pública para contribuir com 
a paz social

* Atuar em colaboração com órgãos estaduais e fe-
derais, mediante solicitação, assim como atender 
situações excepcionais.

Auxílio na segurança de eventos e pro-
teção/escolta de autoridades

* Paricipar de maneira aiva nas comemorações 
cívicas, pelo município, programadas na realização 
de eventos culturais e esporivos.
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Atuação como agente de segurança no 
exercício de poder de polícia adminis-
traivo e, diante de lagrante delito, 
encaminhar à autoridade policial, pre-
servando o local do crime, se possível

* Invesigar situações anormais observadas; * levar 
ao conhecimento das autoridades competentes 
quaisquer irregularidades veriicadas.

INTEGRAÇÃO COM OUTROS ÓRGÃOS

 Alegrete

Execução de aividades de defesa civil 
municipal ou colaboração com os ór-
gãos de defesa civil

* Atender à população em eventos diversos, em 
auxílio ao Conselho de Defesa Civil e autoridades 
competentes do município.

Integração com órgãos de polícia ad-
ministraiva: contribuição para nor-
maização e iscalização das posturas 
e ordenamento urbanos municipal

* Acompanhar funcionários, quando necessário, no 
exercício de suas funções.

FUNDAMENTOS LEGAIS:

Artigos 1º e 3º da Lei nº 3.611/2004, que institui a Guarda Municipal de 

Alegrete e dá outras providências:

Art. 1º Fica instituída e subordinada à Secretaria de Governo, a Guarda 
Municipal de Alegrete, corporação uniformizada, armada e devidamente 
aparelhada, destinada a proteger o patrimônio, bens, serviços e instala-
ções públicas municipais e do meio ambiente, bem como a organização 
do tráfego no perímetro urbano do município, na forma prevista no Códi-
go de Trânsito Brasileiro.

Art. 3º A Guarda Municipal de Alegrete, além das atribuições deinidas no 
artigo anterior poderá:

I – Atuar em colaboração com órgãos estaduais e federais, mediante soli-
citação, assim como atender situações excepcionais;

II – Atender a população em eventos diversos, em auxílio ao Conselho de 
Defesa Civil e autoridades competentes do Município;

III – Participar de maneira ativa nas comemorações cívicas, pelo Município, 
programadas na realização de eventos culturais e esportivos.

Especiicação do cargo, constante na Lei nº 3.608/2004, que institui a 

Guarda Municipal de Alegrete e dá outras providências:
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DESCRIÇÃO SINTÉTICA:

– Exercer vigilância em logradouros e próprios municipais;

– Vigiar os próprios municipais, parques, praças, jardins públicos, monumen-
tos, pontos de estacionamento privativos da municipalidade e instalações;

– Auxiliar a iscalização e outros serviços municipais;

– Cooperar, no exercício de suas atribuições, com os serviços de compe-
tência da Brigada Militar e Polícia Civil;

– Exercer a iscalização de trânsito nos termos legais, orientando, sugerin-
do e autuando pedestres e condutores de veículos, no âmbito municipal, 
de acordo com as normas do Código de Trânsito Brasileiro e legislação 
municipal, estadual e federal.

DESCRIÇÃO ANALÍTICA

* Exercer vigilância em locais previamente determinados, anotando e le-
vando ao conhecimento de autoridades, qualquer irregularidade;

* Controlar entrada, circulação e saída de pessoas nos próprios munici-
pais sob sua guarda, investigando qualquer condição anormal que venha 
a observar;

* Exercer atenciosa vigilância de próprios municipais de excepcional valor 
artístico, cultural, arquitetônico e funcional;

– Exercer vigilância em setores móveis ou ixos;

* Prestar informações solicitadas;

* Realizar ronda de inspeção em intervalos pré-ixados, adotando provi-
dências tendentes a evitar roubos, furtos, incêndios e daniicações nos 
edifícios, jardins, praças, parques, materiais e equipamentos sob sua guar-
da;

* Fiscalizar a entrada e saída de veículos e pessoas dos próprios munici-
pais;

* Vedar a entrada de pessoas estranhas e não autorizadas nos próprios 
municipais;

* Zelar pela manutenção das condições ordem e asseio das áreas sob sua 
responsabilidade;

* Veriicar o fechamento dos locais de acesso aos próprios municipais;

* Investigar situações anormais observadas;

* Levar ao conhecimento das autoridades competentes quaisquer irregu-
laridades veriicadas;

* Acompanhar funcionários, quando necessário, no exercício de suas fun-
ções;
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* Executar a iscalização de trânsito nos termos da legislação federal perti-
nente, orientando pedestres e condutores de veículos;

* Notiicar infratores, sugerir medidas de segurança relativas a circulação 
de veículos e de pedestres, bem como a concernente a sinalização de trân-
sito nas vias urbanas municipais;

* Orientar ciclistas e condutores de animais;

* Auxiliar no planejamento, na regulamentação e na operacionalização do 
trânsito, com ênfase à segurança;

* Receber reclamações e sugestões relativas ao sistema de trânsito e trans-
porte municipais;

* Conduzir veículos dos serviços de trânsito;

* Providenciar a segurança e o atendimento nas situações de acidente e 
de riscos ao trânsito em via pública;

* Operar sistema de comunicação e informações utilizado no exercício da 
função;

* Fiscalizar o cumprimento em relação à sinalização de trânsito;

* Auxiliar na coleta de dados estatísticos e em estudos sobre a circulação 
de veículos e pedestres;

* Lavrar as ocorrências de trânsito e, quando for o caso, providenciar a 
remoção dos veículos infratores;

* Fiscalizar o cumprimento das normas gerais de trânsito e relacionadas 
aos estacionamentos e parada de ônibus, táxis, ambulâncias e veículos 
especiais;

* Participar de projetos de orientação, educação e segurança de trânsito;

* Vistoriar veículos, em questão de segurança, higiene, manutenção, car-
ga, etc.;

* Demais atividades ains, especialmente as contidas no artigo 24, do 
Código de Trânsito Brasileiro, Lei Federal nº 9.503, de 23 de setembro de 
1997, pertinentes à Fiscalização de Trânsito.
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3. CACHOEIRINHA

CARACTERÍSTICAS DAS GMS

 Cachoeirinha

Insituições corporação

Uniformizadas uniformizada

Podem ser armadas pode ser armada

PATRIMÔNIO

 Cachoeirinha

Proteção de bens, serviços, logradou-
ros públicos municipais e instalações 
do município

* Proteger os bens, serviços e instalações munici-
pais, de forma ostensiva e preveniva; * garanir o 
funcionamento dos serviços de responsabilidade 
do município; * desempenhar aividades de pro-
teção do patrimônio público nos próprios munici-
pais, guardando-os e vigiando-os contra os danos, 
ações criminosas e outros atos de vandalismo;  
* conduzir veículos oiciais quando na aividade 
de vigilância; * veriicar o fechamento dos locais 
de acesso aos próprios municipais; * prevenir e 
inibir atos delituosos que atentem contra os bens, 
serviços e instalações públicas municipais, priori-
zando a segurança escolar; * fazer rondas nos pe-
ríodos diurno e noturno.

Proteção do patrimônio ecológico, 
histórico, cultural, arquitetônico e 
ambiental do município 

* Promover a proteção do meio ambiente, do pa-
trimônio histórico, cultural, ecológico e paisagísi-
co do município.

POPULAÇÃO/ATUAÇÃO COMUNITÁRIA

 Cachoeirinha

Função de proteção municipal preven-
iva e comunitária

* Atuar comunitariamente com objeivo de dimi-
nuir a violência e a criminalidade.

Mediação de conlitos presenciados 
ou encaminhados à GM

* Promover mediação de conlitos.

Interação com a comunidade para 
discussão de soluções de problemas 
e projetos locais voltados à melhoria 
das condições de segurança nas comu-
nidades

* Estabelecer mecanismos de interação com a so-
ciedade civil para discussão de soluções de proble-
mas e projetos locais voltados à melhoria das con-
dições de segurança nas comunidades.
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Orientação aos cidadãos/ações edu-
caivas

* Paricipar de campanhas educacionais relaciona-
das à segurança pública; * prestar colaboração e 
orientação ao público em geral.

Garania do respeito dos direitos fun-
damentais do cidadão na vida coidia-
na, atuando como agentes de cidada-
nia e de transformação social

* Auxiliar na defesa da cidadania e da dignidade da 
pessoa humana; *defender a inviolabilidade dos di-
reitos e garanias individuais fundamentais da pes-
soa humana; * prestar assistência ao cidadão em 
defesa da vida humana.

TRÂNSITO

 Cachoeirinha

Exercício de competências de trânsito 
que lhes forem conferidas

* Auxiliar na travessia de pedestres e também em 
casos de acidentes no trânsito, em frente aos pró-
prios do Município, Estado e União, até a chegada 
da Guarda Municipal de Trânsito no local; * sugerir 
medidas de segurança relaivas à circulação de veí-
culos e pedestres, bem como concernente a sinali-
zação de trânsito nas vias urbanas municipais, com 
ênfase a segurança.

INTEGRAÇÃO COM ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA

 Cachoeirinha

Atuação integrada com os órgãos de 
segurança pública para contribuir com 
a paz social

* Acionar os órgãos de segurança pública; * atuar 
em colaboração com órgãos estaduais e federais, 
mediante solicitação, assim como atender situa- 
ções excepcionais; * executar ações integradas 
com a Brigada Militar no senido de obter e ofe-
recer auxílio recíproco; * colaborar com os órgãos 
federais e estaduais competentes para a preserva-
ção da segurança interna, quando solicitada, ob-
servada a legislação aplicável.

Auxílio na segurança de eventos e pro-
teção/escolta de autoridades

* Paricipar de maneira aiva nas aividades pro-
gramadas pelo município, tais como comemora-
ções cívicas, eventos culturais e esporivos.

Atuação preveniva na segurança es-
colar: zelar o entorno, ações educai-
vas junto ao corpo discente e docente 
das unidades de ensino municipais

* Prevenir e inibir atos delituosos que atentem 
contra bens, serviços e instalações públicas muni-
cipais, priorizando a segurança escolar.
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INTEGRAÇÃO COM OUTROS ÓRGÃOS

 Cachoeirinha

Ariculação com órgãos municipais 
de políicas sociais para execução de 
ações interdisciplinares de segurança

* Colaborar com campanhas e demais aividades 
de outros Órgãos Municipais, Estaduais ou Federais 
que desenvolvam trabalhos correlatos com as mis-
sões da Guarda Municipal de Cachoeirinha.

Execução de aividades de defesa civil 
municipal ou colaboração com os ór-
gãos de defesa civil

* Atuar em conjunto com a Comissão Municipal 
de Defesa Civil, nos casos de calamidade pública; 
* executar aividades de socorro e proteção às ví-
imas de calamidades, paricipando de ações de 
defesa civil, colaborando também na prevenção e 
controle de incêndios e inundações, quando neces-
sário.

Integração com órgãos de polícia ad-
ministraiva: contribuição para nor-
maização e iscalização das posturas 
e ordenamento urbanos municipal

* Apoiar os agentes municipais no exercício do po-
der de polícia administraiva; * apoiar e garanir as 
ações iscalizadoras e o serviço de responsabilidade 
do Município.

FUNDAMENTOS LEGAIS:

Artigos 2º, 3º, 4º e 7º da Lei nº 2.617/2006, que dispõe sobre a institucio-

nalização, organização e funcionamento da Guarda Municipal de Cachoeirinha 

e dá outras providências.

Art. 2º Fica institucionalizada a Guarda Municipal de Cachoeirinha, su-
bordinada à Secretaria Municipal de Segurança Urbana, consistindo em 
corporação uniformizada, podendo ser armada, regida sob a égide da hie-
rarquia e disciplina, com princípios, inalidades, competências, atribuições 
e estrutura deinidas nesta Lei.

Seção I

Dos Princípios

Art. 3º A Guarda Municipal de Cachoeirinha, ao exercer suas atribuições, 
competências e inalidades, além do disposto na presente Lei, observará 
os seguintes princípios:

I – defesa da cidadania e dignidade da pessoa humana;

II – inviolabilidade dos direitos e garantias individuais fundamentais da 
pessoa humana;
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III – assistência ao cidadão em defesa da vida humana;

IV – proteção ao patrimônio público;

V – segurança da coletividade;

VI – respeito à disciplina, à hierarquia e às autoridades constituídas.

Art. 4º A Guarda Municipal de Cachoeirinha, em consonância com o art. 
144, 8º, da Constituição Federal, art. 128 da Constituição do Estado do Rio 
Grande do Sul, art. 9°, XVII, art. 133 da Lei Orgânica do Município combi-
nado com a Lei Municipal nº 2075, de 16 de agosto de 2002, Lei Federal 
nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003 e Decreto Federal nº 5.123, de 1º 
de julho de 2004, será composta por efetivo deinido no âmbito desta Lei, 
com as seguintes inalidades:

I – proteger os bens, serviços e instalações municipais;

II – atuar em conjunto com a Comissão Municipal de Defesa Civil, nos ca-
sos de calamidade pública;

III – interagir com os agentes de proteção ao meio ambiente;

IV – apoiar os agentes municipais no exercício do poder de polícia admi-
nistrativa;

V – garantir o funcionamento dos serviços de responsabilidade do Muni-
cípio;

VI – acionar os órgãos de Segurança Pública;

VII – atuar em colaboração com órgãos estaduais e federais, mediante so-
licitação, assim como atender situações excepcionais;

VIII – participar de maneira ativa nas atividades programadas pelo Municí-
pio, tais como comemorações cívicas, eventos culturais e esportivos;

IX – exercer atividades ains que lhe venham a ser coniadas por legislação 
própria.

Art. 7º São atribuições da Guarda Municipal de Cachoeirinha: 

I – desempenhar atividades de proteção do patrimônio público nos pró-
prios municipais, guardando-os e vigiando-os contra os danos, ações cri-
minosas e outros atos de vandalismo;

II – conduzir veículos oiciais quando na atividade de vigilância;

III – veriicar o fechamento dos locais de acesso aos próprios municipais;

IV – promover a proteção do meio ambiente, do patrimônio histórico, cul-
tural, ecológico e paisagístico do Município;

V – prevenir e inibir atos delituosos que atentem contra os bens, serviços e 
instalações públicas municipais, priorizando a segurança escolar;

VI – executar atividade ostensiva, preventiva e uniformizada, armada ou 
não, na proteção da população, dos bens, serviços e instalações do Muni-
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cípio, agindo junto à comunidade, com o objetivo de diminuir a violência 
e a criminalidade e promovendo a mediação dos conlitos e o respeito aos 
direitos fundamentais dos cidadãos;

VII – participar das campanhas educacionais relacionadas à Segurança Pú-
blica;

VIII – colaborar com campanhas e demais atividades de outros Órgãos Mu-
nicipais, Estaduais ou Federais que desenvolvam trabalhos correlatos com 
as missões da Guarda Municipal de Cachoeirinha;

IX – estabelecer mecanismos de interação com a sociedade civil para dis-
cussão de soluções de problemas e projetos locais voltados à melhoria das 
condições de segurança nas comunidades;

X – prestar colaboração e orientação ao público em geral;

XI – apoiar e garantir as ações iscalizadoras e o serviço de responsabilida-
de do Município;

XII – executar atividades de socorro e proteção às vítimas de calamidades, 
participando de ações de defesa civil, colaborando também na prevenção 
e controle de incêndios e inundações quando necessário; 

XIII – auxiliar na travessia de pedestres e também em casos de acidentes 
no trânsito, em frente aos próprios do Município, Estado e União, até a 
chegada da Guarda Municipal de Trânsito no local;

XIV – sugerir medidas de segurança relativas à circulação de veículos e pe-
destres, bem como concernente a sinalização de trânsito nas vias urbanas 
municipais, com ênfase a segurança;

XV – fazer rondas nos períodos diurno e noturno;

XVI – executar ações integradas com a Brigada Militar no sentido de obter 
e oferecer auxílio recíproco;

XVII – colaborar com os órgãos federais e estaduais competentes para a 
preservação da segurança interna, quando solicitada, observada a legis-
lação aplicável;

XVIII – desempenhar outras atividades correlatas.
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4. Canoas

PATRIMÔNIO

 Canoas

Proteção de bens, serviços, logradou-
ros públicos municipais e instalações 
do município

* Executar serviços de vigilância sobre portões e 
portas de acesso aos estabelecimentos, páio, de-
pósitos, jardins e ediícios, onde funcionem repar-
ições públicas municipais; * fazer ronda de inspe-
ção em intervalos ixados, adotando providencias 
tendentes a evitar roubos, incêndios e daniicações 
nos ediícios e materiais sob sua guarda; * iscalizar 
a entrada e saída de pessoas e veículos; * Veriicar 
as autorizações para o ingresso nos referidos locais 
e vedar a entrada das pessoas não autorizadas;  
* veriicar se as portas e janelas estão devidamente 
fechadas.

POPULAÇÃO/ATUAÇÃO COMUNITÁRIA

 Canoas

Função de proteção municipal preven-
iva e comunitária

* Fazer patrulhamento da guarda comunitária.

Mediação de conlitos presenciados 
ou encaminhados à GM

* Atuar na resolução de conlitos por meio da me-
diação.

Orientação aos cidadãos/ações educa- 
ivas

* Prestar atendimento aos cidadãos, escolas e de-
mais órgãos municipais, registrados em formulário 
especíico.

INTEGRAÇÃO COM ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA

 Canoas

Atuação preveniva na segurança es-
colar: zelar o entorno, e promover 
ações educaivas junto ao corpo dis-
cente e docente das unidades de en-
sino municipais

* Paricipar, quando convocada, nas aividades das 
Comissões Internas de Prevenção de Acidentes e 
Violência Escolar (Cipaves); * realizar ronda esco-
lar; * paricipar no Fórum Municipal de Prevenção 
à Violência Escolar; * paricipar no Comitê Munici-
pal de Prevenção à Violência Escolar.

Atuação como agente de segurança no 
exercício de poder de polícia adminis-
traivo e, diante de lagrante delito, 
encaminhar à autoridade policial, pre-
servando o local do crime, se possível

* Operar a Sala Integrada de Monitoramento.
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FUNDAMENTOS LEGAIS:

Artigos 2º e 3º da Lei nº 5.569/2011, que cria a gratiicação por atividade 

desempenhada aos guardas do quadro de servidores municipal:

Art. 2º A GAD será concedida, observando-se os limites estabelecidos no 
Anexo desta Lei, aos guardas:

I – que desempenharem as atividades de operador da Sala Integrada de 
Monitoramento, de apoio de patrulhamento da Ronda Escolar e apoio de 
atendimento de alarmes, no valor de 80% (oitenta por cento) do venci-
mento básico do cargo;

II – que desempenharem as atividades de motorista e motociclista no Pa-
trulhamento da Guarda Comunitária junto às unidades da Administração 
Municipal, Fiscais, Líderes de Sala de Monitoramento, no valor de 120% 
(cento e vinte por cento) do vencimento básico do cargo.

§ 1º Os guardas que receberem a gratiicação prevista no inciso II deste 
artigo poderão desempenhar, conforme a necessidade do serviço, as ati-
vidades de operador da Sala Integrada de Monitoramento, de apoio de 
patrulhamento da Ronda Escolar e apoio de atendimento de alarmes, sem 
o recebimento do valor previsto no inciso I, deste artigo.

§ 2º A GAD poderá ser cumulada com a gratiicação pela prestação de 
serviço extraordinário e concedida aos guardas que exercem funções gra-
tiicadas.

Art. 3º Para receber a GAD, o servidor deverá atender aos seguintes crité-
rios de avaliação:

I – desempenho satisfatório com presteza e celeridade no cumprimento 
das atividades solicitadas pelas cheias;

II – participação quando convocado, nas atividades das Comissões Inter-
nas de Prevenção de Acidentes e Violência Escolar;

III – responsabilidade proissional diferenciada;

IV – participação quando convocado, em palestras, fóruns e cursos de 
qualiicação proissional solicitados pela Coordenadoria de Formação e 
Valorização;

V – média e qualidade dos relatórios de Atendimentos ao Cidadão (B.A.), 
atendimentos a escolas e aos demais próprios públicos municipais;

VI – assiduidade, pontualidade e disciplina;

VII – disponibilidade para execução das atividades além do seu expedien-
te normal;
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VIII – idoneidade pessoal e funcional;

IX – proceder com respeito em relação a colegas e cheias, lexíveis às cri-
ticas e percepções diferentes;

X – dar atenção especial e zelo pelo equipamento e materiais de trabalho;

XI – resolver, independentemente de orientação e com rapidez, os proble-
mas diários de maneira satisfatória;

XII – capacidade de resolução de conlitos por meio de técnicas de me-
diação;

XIII – observância dos procedimentos previstos no Protocolo Operacional 
Integrado.

Lei nº 5.505/2010 – Cria as comissões internas de prevenção à violência 

escolar (CIPAVES), o fórum municipal de prevenção à violência escolar e o comitê 

municipal de prevenção à violência escolar.

Lei nº 5.497/2010 – Cria o programa Bolsa-formação Municipal destinado 

à guarda civil do município de Canoas.

Decreto nº 414/2010 – Regulamenta a Lei nº  5.497/2010, que cria o Progra-

ma Bolsa-formação Municipal destinado à guarda civil do município de Canoas;

Anexo III da Lei nº 2.213/1984, que dá normas sobre a classiicação de 

cargos no serviço público municipal e dispõe sobre a uniicação do regime (traz 

as atribuições dos GMs):

DÁ NORMAS SOBRE A CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS NO SERVIÇO PÚBLICO 
MUNICIPAL E DISPÕE SOBRE A UNIFICAÇÃO DO REGIME. 

[...]

ANEXO III 

CARGO: GUARDA

NÍVEL: SIMPLES

CÓDIGO: 1.2

DEFINIÇÃO DO TRABALHO

1 – Executar serviços de vigilância sobre portões e portas de acesso aos 
estabelecimentos, pátio, depósitos, jardins e edifícios, onde funcionem re-
partições públicas municipais.
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2 – Fazer ronda de inspeção em intervalos ixados, adotando providencias 
tendentes a evitar roubos, incêndios e daniicações nos edifícios e mate-
riais sob sua guarda.

3 – Fiscalizar a entrada e saída de pessoas e veículos.

4 – Veriicar as autorizações para o ingresso nos referidos locais e vedar a 
entrada das pessoas não autorizadas.

5 – Veriicar se as portas e janelas estão devidamente fechadas.

6 – Responder as chamadas telefônicas e anotar recados.

7 – Levar ao conhecimento da autoridade competente, quaisquer irregu-
laridades veriicadas.

8 – Executar outras tarefas ains.

9 – Dirigir veículo automotor (Redação acrescida pela Lei nº 5.057/2006)

HORÁRIO: A jornada de trabalho dos funcionários municipais, de 48 horas 
semanais, passa a ser de 40 horas semanais. (Redação dada pela Lei nº 

2.545/1987)
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5. CAXIAS DO SUL

CARACTERÍSTICAS DAS GMS

 Caxias do Sul

Insituições corporação

Uniformizadas uniformizada

Podem ser armadas armada

PATRIMÔNIO

 Caxias do Sul

Proteção de bens, serviços, logradou-
ros públicos municipais e instalações 
do município

* Proteger bens, serviços e instalações do Municí-
pio.

INTEGRAÇÃO COM OUTROS ÓRGÃOS

 Caxias do Sul

Integração com órgãos de polícia ad-
ministraiva: contribuição para nor-
maização e iscalização das posturas 
e ordenamento urbanos municipal

* Colaborar com órgãos de iscalização municipal.

FUNDAMENTOS LEGAIS:

Artigo 1º da Lei Complementar nº 48/1997, que cria a Guarda Municipal 

de Caxias do Sul e dá outras providências:

Art. 1º Fica criada corporação uniformizada e armada, à qual caberá a pro-
teção dos bens, serviços e instalações do Município e a colaboração com o 
órgão de iscalização municipal, além de outras, que poderão ser estendi-
das através de lei ou convênio.
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6. CHARQUEADAS

CARACTERÍSTICAS DAS GMS

 Charqueadas

Insituições corporação

Uniformizadas uniformizada

Equipadas equipada

PATRIMÔNIO

 Charqueadas

Proteção de bens, serviços, logradou-
ros públicos municipais e instalações 
do município

* Proteger bens, serviços, instalações e logradouros 
do Município; * fazer vigilância dos próprios, logra-
douros públicos e locais previamente determinados; 
* realizar rondas de inspeção, a im de evitar ocor-
rências nos próprios, serviço de vigilância (entrada e 
saída de veículos, fechamento de portas e janelas).

Proteção do patrimônio ecológico, 
histórico, cultural, arquitetônico e am-
biental do município 

* Fiscalizar a uilização adequada dos parques, jar-
dins praças e outros bens de domínio público; * fazer 
vigilância das áreas de preservação do patrimônio 
natural e cultural do município.

INTEGRAÇÃO COM ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA

 Charqueadas

Atuação como agente de segurança no 
exercício de poder de polícia administra-
ivo e, diante de lagrante delito, enca-
minhar o caso à autoridade policial, pre-
servando o local do crime, se possível

* Isolar local de crime e preservar provas e indícios.

INTEGRAÇÃO COM OUTROS ÓRGÃOS

 Charqueadas

Execução de aividades de defesa civil 
municipal ou colaboração com os ór-
gãos de defesa civil

* Colaborar com a defesa civil, em casos de calami-
dade pública.

Integração com órgãos de polícia ad-
ministraiva: contribuição para nor-
maização e iscalização das posturas 
e ordenamento urbanos municipal

* Colaborar com os órgãos de iscalização munici-
pal na aplicação da legislação relaiva ao poder de 
polícia do município.
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FUNDAMENTOS LEGAIS:

Artigos 1º e 3º e Anexo da Lei 1.908/2006:

Art. 1º Fica criada a Guarda Municipal de Charqueadas, corporação uni-
formizada e equipada, a qual caberá a proteção dos bens, serviços, ins-
talações e logradouros do Município e a colaboração com os órgãos de 
iscalização municipal.

Art. 3º Compete à Guarda Municipal de Charqueadas:

I – a vigilância dos próprios do Município;

II – a vigilância dos logradouros públicos;

III – a iscalização da utilização adequada dos parques, jardins, praças e 
outros bens de domínio público;

IV – a vigilância das áreas de preservação do patrimônio natural e cultural 
do Município;

V – colaborar com os órgãos de iscalização na aplicação da legislação rela-
tiva ao exercício do poder de polícia administrativa do Município.

ANEXO – Lei 1.908/2006

CATEGORIA FUNCIONAL: Guarda Municipal 

PADRÃO DE VENCIMENTO: 2

ATRIBUIÇÕES: 

a) Descrição Sintética: Exercer atividades de proteção dos bens, serviços, 
instalações, equipamentos urbanos de valor histórico, artístico, estético, 
turístico, paisagístico ou ambiental do Município, colaborar com o órgão 
de iscalização municipal, além de outras que poderão ser estendidas atra-
vés de lei ou convênio.

b) Descrição Analítica: Exercer vigilância em locais previamente determi-
nados; conduzir veículos oiciais quando em serviços de vigilância; realizar 
ronda de inspeção em intervalos ixados, adotando providências atinen-
tes a evitar roubos, incêndios, daniicações nos edifícios, praças, jardins, 
materiais sob sua guarda; controlar a entrada e saída de pessoas e veículos 
pelos portões de acesso sob sua vigilância, veriicando, quando necessá-
rio, as autorizações de ingresso; veriicar se as portas e janelas e demais 
vias de acesso estão devidamente fechadas; investigar quaisquer condi-
ções anormais que tenha observado; responder às chamadas telefônicas e 
anotar recados; levar ao imediato conhecimento das autoridades compe-
tentes qualquer irregularidade veriicada; isolar local de crime e preservar 
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as provas e os indícios; acompanhar funcionários, quando necessário, no 
exercício de suas funções; colaborar com o órgão de iscalização munici-
pal; comparecer a treinamentos e cursos, quando convocado, ingressar no 
posto na área determinada, ali permanecendo atento e vigilante, dele só 
se afastando no inal de seu expediente ou por ordem superior, ou ainda, 
quando seu substituto não comparecer para substituí-lo, comunicando à 
sua cheia; não portar equipamento da Guarda Municipal, nem usar uni-
forme fora do horário de serviço, salvo em deslocamento; colaborar com 
a defesa civil na ocorrência de calamidade pública e de sinistros, quando 
solicitado; apresentar-se sempre uniformizado, munido de carteira funcio-
nal e insígnias.
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7. ESTÂNCIA VELHA

CARACTERÍSTICAS DAS GMS

Estância Velha

Insituições corporação

Uniformizadas uniformizada

Podem ser armadas armada

PATRIMÔNIO

Estância Velha

Proteção de bens, serviços, logradou-
ros públicos municipais e instalações 
do município

* Efetuar a proteção dos bens, serviços e instala-
ções, em colaboração na segurança pública, no 
exercício regular do poder de polícia administraiva, 
bem como trabalho prevenivo excepcional.

Proteção do patrimônio ecológico, 
histórico, cultural, arquitetônico e am-
biental do município 

* Auxiliar na proteção ao meio ambiente, ao patri-
mônio histórico, cultural, ecológico e paisagísico 
do município, no exercício regular do poder de po-
lícia ambiental.

POPULAÇÃO/ATUAÇÃO COMUNITÁRIA

Estância Velha

Função de proteção municipal preven-
iva e comunitária

* Auxiliar no Sistema Único de Segurança Publica no 
policiamento comunitário, assisindo as comunida-
des em seus conlitos de pequeno porte; * colaborar 
nas aividades dos Postos de Polícia Comunitária.

Interação com a comunidade para dis-
cussão de soluções de problemas e pro-
-jetos locais voltados à melhoria das con- 
dições de segurança nas comunidades

* Estabelecer mecanismos de interação com a socie-
dade civil para discussões de soluções de problemas 
e projetos locais voltados à melhoria das condições 
de segurança da comunidade.

TRÂNSITO

 Estância Velha

Exercício de competências de trânsito 
que lhes forem conferidas

* Efetuar a iscalização de trânsito, atuar e aplicar 
medidas administraivas cabíveis por infração de 
trânsito previstas no CTB, em especial a competên-
cia prevista no arigo 24, no exercício regular do po-
der de polícia de trânsito.

Educação no trânsito * Orientar pedestres, ciclistas e condutores de veí- 
culos.
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INTEGRAÇÃO COM ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA

 Estância Velha

Celebração de parcerias (convênios 
ou consórcios) com órgãos estaduais 
e federais para o desenvolvimento de 
ações prevenivas integradas

* Estabelecer parcerias com os órgãos Estaduais e 
Federais, com visitas a implementação de ações po-
liciais integradas prevenivas.

Auxílio na segurança de eventos e pro-
teção/escolta de autoridades

* Paricipar de solenidades cívicas no intuito de de-
senvolver o espírito patrióico e culto às tradições e 
valores históricos.

Garania do atendimento de ocorrên-
cias emergenciais

* Auxiliar na prestação de socorro e salvamento.

Atuação preveniva na segurança esco-
lar: zelar o entorno, ações educaivas 
junto ao corpo discente e docente das 
unidades de ensino municipais

* Atuar na segurança escolar pública.

INTEGRAÇÃO COM OUTROS ÓRGÃOS

Estância Velha

Execução de aividades de defesa civil 
municipal ou colaboração com os ór-
gãos de defesa civil

* Auxiliar, em caráter excepcional, em operações de 
defesa civil do município.

Integração com órgãos de polícia ad-
ministraiva: contribuição para nor-
maização e iscalização das posturas e 
ordenamento urbanos municipal

* Colaborar com as demais unidades da administra-
ção, na iscalização quanto à aplicação de legislação 
municipal, relaiva ao exercício do poder de polícia 
administraiva do município.

FUNDAMENTOS LEGAIS:

Artigos 1º e 2º e Anexo I da Lei Complementar nº 050/2007, que cria a 

guarda municipal:

Art. 1º Fica criada a Guarda Municipal de Trânsito e Segurança de Estância 
Velha, corporação uniformizada e armada instituída com base na hierar-
quia e disciplina.

Art. 2º Compete à Guarda Municipal de Trânsito e Segurança de Estância 
Velha:
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I – efetuar a proteção dos bens, serviços e instalações de acordo com que 
prescreve o artigo 144 § 8º da Constituição Federal, em colaboração na se-
gurança pública, no exercício regular do poder de polícia administrativa, 
bem como trabalho preventivo excepcional, com fulcro no artigo 301 do 
Código de Processo Penal Brasileiro;

II – efetuar a iscalização de trânsito, atuar e aplicar medidas administra-
tivas cabíveis por infração de trânsito previstas na Lei nº 9.503, de 23 de 
setembro de 1997 – CTB, em especial a competência prevista no artigo 24, 
no exercício regular do poder de polícia de trânsito;

III – auxiliar na proteção ao meio ambiente, ao patrimônio histórico, cul-
tural, ecológico e paisagístico do Município, no exercício regular do poder 
de polícia ambiental;

IV – auxiliar, em caráter excepcional, em operações de defesa civil do Mu-
nicípio;

V – estabelecer mecanismos de interação com a sociedade civil para dis-
cussões de soluções de problemas e projetos locais voltados à melhoria 
das condições de segurança da comunidade;

VI – estabelecer parcerias com os órgãos Estaduais e Federais, com visitas 
a implementação de ações policiais integradas preventivas;

VII – colaborar com as demais unidades da administração, na iscalização 
quanto à aplicação de legislação municipal, relativa ao exercício do poder 
de polícia administrativa do Município;

VIII – participar de solenidades cívicas no intuito de desenvolver o espírito 
patriótico e culto às tradições e valores históricos.

IX – auxiliar no Sistema Único de Segurança Publica no policiamento co-
munitário, assistindo as comunidades em seus conlitos de pequeno por-
te;

X – colaborar nas atividades dos Postos de Polícia Comunitária;

XI – atuar na segurança escolar pública;

XII – auxiliar na prestação de socorro e de salvamento.

ANEXO I, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 050, DE 09/08/2007. 

DENOMINAÇÃO DO CARGO: GUARDA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E SEGU-
RANÇA

NÚMERO DE CARGOS: 40 (quarenta)

NÍVEL DE ACESSO III
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PADRÃO BÁSICO DE VENCIMENTO: R$ 1.021,53 mensal

ATRIBUIÇÕES: Efetuar a proteção dos bens, serviços e instituições de acor-
do com que prescreve o artigo 144, parágrafo 8º, da Constituição Federal 
em colaboração na segurança pública, no exercício regular do poder de 
polícia administrativa, bem como trabalho preventivo excepcional, com 
fulcro no artigo 301 do Código de Processo Penal Brasileiro; Velar pela se-
gurança dos bens municipais, especialmente os de uso comum do povo, 
como praças, vias públicas, jardins, praças, reservas lorestais, etc., empre-
endendo todos os esforços possíveis no sentido de coibir danos de qual-
quer espécie. Comunicar de imediato à seu superior hierarquia suspeitas 
de prováveis danos ou agressões à qualquer patrimônio público, assim 
como sugerir medidas acauteladoras, e tudo o mais for pertinente; efetuar 
a iscalização de trânsito, atuar e aplicar medidas administrativas cabíveis 
por infração de trânsito previstas no Código de Trânsito Brasileiro de acor-
do com a legislação vigente, no exercício regular de polícia de trânsito de 
acordo com a lei Federal 9.503, de 23 de setembro de 1997, pertinentes 
à iscalização contidas no artigo 24; orientar pedestres e condutores de 
veículos; notiicar os infratores; sugerir medidas de segurança relativas à 
circulação de veículos e de pedestres, bem como a concernente à sinaliza-
ção de trânsito nas vias urbanas municipais; orientar ciclistas e condutores 
de animais; auxiliar no planejamento, na regulamentação e na operacio-
nalidade do trânsito, com ênfase à segurança; iscalizar o cumprimento 
da lei em relação à sinalização de trânsito; auxiliar na coleta de dados 
estatísticos e em estudos sobre circulação de veículos e pedestres; lavrar 
ocorrências de acidente de trânsito e quando for o caso, providenciar a re-
moção dos veículos infratores; iscalizar o cumprimento das normas gerais 
de trânsito e relacionadas aos estacionamentos e paradas de ônibus, táxi, 
ambulâncias, veículos especiais, particulares e etc.; participar de projetos 
de orientação, educação e segurança de trânsito, vistoriar
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8. ESTEIO

CARACTERÍSTICAS DAS GMS

Esteio

Insituições corporação

Caráter civil de natureza civil

Uniformizadas uniformizada

Podem ser armadas armada

Equipadas equipada

PATRIMÔNIO

Esteio

Proteção de bens, serviços, logradou-
ros públicos municipais e instalações 
do município

* Proteger os próprios públicos, nos bairros com 
maior índice de violência do município, no âmbito 
da administração direta e indireta; * realizar vigi-
lância dos próprios e dos logradouros públicos, rea-
lizando guarda diurna e noturna.

Proteção do patrimônio ecológico, 
histórico, cultural, arquitetônico e am-
biental do município 

* Promover a iscalização da uilização adequada 
dos parques, jardins, praças e outros bens do domí-
nio público, evitando sua depredação; * promover 
a vigilância das áreas de preservação do patrimônio 
natural e cultural do Município, bem como preser-
var mananciais e a defesa da fauna, lora e meio 
ambiente.

POPULAÇÃO/ATUAÇÃO COMUNITÁRIA

Esteio

Função de proteção municipal preven- 
iva e comunitária

* A Guarda Municipal priorizará também os chama-
dos conlitos de baixa intensidade e de prevenção à 
violência, mediante a implementação de programas 
em rede de proteção à vida, que possibilitem a redu-
ção da violência, criando uma cultura de paz.

Garania do respeito dos direitos fun- 
damentais do cidadão na vida coidia-
na, atuando como agentes de cidada-
nia e de transformação social

* O objeivo é a implantação de uma guarda muni-
cipal comunitária cidadã, ou seja, que o proissional 
que realiza a função seja um agente de educação 
para a cidadania.
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INTEGRAÇÃO COM ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA

Esteio

Atuação integrada com os órgãos de se- 
gurança pública para contribuir com 
a paz social

* Colaborar com as polícias civil e militar e corpo 
de bombeiros do Estado para políicas de segurança 
pública.

Celebração de parcerias (convênios 
ou consórcios) com órgãos estaduais 
e federais para o desenvolvimento de 
ações prevenivas integradas

* A colaboração na segurança pública será exerci-
da sempre que necessário e conveniente, mediante 
convênio com os órgãos públicos, formando com 
elas um sistema de tarefas comparilhadas.

INTEGRAÇÃO COM OUTROS ÓRGÃOS

Esteio

Execução de aividades de defesa civil 
municipal ou colaboração com os ór-
gãos de defesa civil

* Coordenar as aividades com as ações de defesa 
civil, no senido de prevenir sinistros.

FUNDAMENTOS LEGAIS:

Artigos 1º e 2º da Lei nº 3.921/2005, que cria a Guarda Municipal:

Art. 1º Fica criada, junto ao Gabinete do Vice-Prefeito, a Guarda Municipal 
de Esteio, corporação de natureza civil uniformizada, equipada e armada, 
à qual caberá a proteção dos próprios públicos, nos bairros com maior ín-
dice de violência do Município, no âmbito da administração pública direta 
e indireta, bem como a colaboração às polícias civil e militar e corpo de 
bombeiros do Estado para políticas de segurança pública.

I – A Guarda Municipal priorizará também os chamados conlitos de bai-
xa intensidade, e de prevenção à violência, através da implementação de 
programas em rede de proteção à vida, que possibilitem a redução da vio-
lência, criando uma cultura de paz.

II – O objetivo é a implantação de uma guarda municipal comunitária ci-
dadã, ou seja, que o proissional que realiza a função seja um agente de 
educação para a cidadania.

Art. 2º Compete à Guarda Municipal:

I – promover a vigilância dos logradouros públicos, realizando a guarda 
diurna e noturna;
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II – promover a vigilância dos próprios do Município;

III – promover a iscalização da utilização adequada dos parques, jardins, 
praças e outros bens do domínio público, evitando sua depredação;

IV – promover a vigilância das áreas de preservação do patrimônio natural 
e cultural do Município, bem como preservar mananciais e a defesa da 
fauna, lora e meio ambiente;

V – coordenar as atividades com as ações de defesa civil, no sentido de 
prevenir sinistros;

VI – zelar pelo sossego público.

Parágrafo único. A colaboração na segurança pública, de acordo com as 
normas constitucionais, em especial observado o disposto no art. 174 e 
175 da Lei Orgânica Municipal e nos arts. 122 a 126 da Constituição Esta-
dual, será exercida sempre que necessário e conveniente mediante convê-
nios com os órgãos públicos enunciados no artigo 1º, formando com elas 
um sistema de tarefas compartilhadas.
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9. FLORES DA CUNHA

PATRIMÔNIO

Flores da Cunha

Proteção de bens, serviços, logradou-
ros públicos municipais e instalações 
do município

* Prevenir, proibir, inibir e restringir ações de pes-
soas que atentem contra bens e instalações muni-
cipais.

Proteção do patrimônio ecológico, his- 
tórico, cultural, arquitetônico e am-
biental do município 

* Vigiar e proteger o patrimônio ecológico, cultural, 
arquitetônico e ambientar adotando medidas edu-
caivas e prevenivas.

TRÂNSITO

 Flores da Cunha

Exercício de competências de trânsito 
que lhes forem conferidas

* Educar, orientar, iscalizar, controlar, monitorar e 
policiar o trânsito nas vias e logradouros, visando 
segurança e luidez no tráfego; * proceder à sinali-
zação das ruas e colocação de placas de sinalização 
e advertência; * cumprir e fazer cumprir as normas 
do CTB; * realizar operações no trânsito; * aplicação 
de autuações/infrações de competência do municí-
pio.

Educação no trânsito * Promover a educação no trânsito, visando segu-
rança e luidez no tráfego.

INTEGRAÇÃO COM ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA

Flores da Cunha

Atuação integrada com os órgãos de 
segurança pública para contribuir com 
a paz social

* Realizar e desenvolver ações em conjunto com au-
toridades estaduais, como a Polícia Militar e a Polícia 
Civil, no senido de auxiliar na cadeia pública local;  
* colaborar com órgãos estaduais para o desenvol-
vimento e o provimento da segurança pública, vi-
sando cessar as aividades que violarem as normas 
de sua segurança, funcionabilidade, moralidade e 
qualquer outra do interesse do município.



Atlas da Municipalização da Segurança Pública do Rio Grande do Sul

185

FUNDAMENTOS LEGAIS:

Lei Complementar nº 022/2005, que altera a Lei 
Municipal nº 1.502/91, de 14 de novembro de 1991, crian-
do dez cargos de Agente de Serviços Complementares 
(incluindo GM).

Descrição analítica das atividades

– Educar, orientar, iscalizar, controlar, monitorar e 
policiar o trânsito nas vias e logradouros visando seguran-
ça e luidez no tráfego;

– Exercer sua função com o objetivo de proteger a 
tranquilidade e a segurança dos munícipes;

– Realizar e desenvolver ações em conjunto com 
autoridades estaduais, com a Polícia Militar e Polícia Civil, 
no sentido de auxiliar na Cadeia Pública Local;

– Proceder à sinalização das ruas e colocação de 
placas de sinalização e advertência;

– Prevenir, proibir, inibir e restringir ações de pes-
soas que atentem contra bens e instalações municipais;

– Vigiar e proteger o patrimônio ecológico, cultural, 
arquitetônico e ambiental, adotando medidas educativas 
e preventivas;

– Colaborar com órgãos estaduais para o desenvol-
vimento e o provimento da segurança pública, visando 
cessar as atividades que violarem as normas de seguran-
ça, funcionabilidade, moralidade e qualquer outra de in-
teresse do município;

– Cumprir e fazer cumprir as normas preconizadas 
pelo Código de Trânsito – CTB;

– Obter noções de direitos humanos, conhecimen-
tos jurídicos, ética proissional como público;

– Realizar operações no trânsito;

– Aplicar autuações/infrações de competência do 
município;

– Realizar outras atividades ains.
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10. GRAVATAÍ 

CARACTERÍSTICAS DAS GMS

Gravataí

Insituições corporação

Caráter civil civil

Uniformizadas uniformizada

Podem ser armadas armada

PATRIMÔNIO

Gravataí

Proteção de bens, serviços, logradou-
ros públicos municipais e instalações 
do município

* Proteger e guardar bens móveis e imóveis, ser-
viços e instalações públicas; * manter cooperação 
dentre as guardas municipais, por meio de convê-
nio, no planejamento, instrução, nas comunicações 
e nas ações destas, de forma a conjugar a proteção 
dos bens, serviços e instalações dos municípios con-
veniados; * receber o prévio aviso da realização de 
reunião em local aberto ao público, para ins de pla-
nejamento e execução das ações de coordenação, 
bem como de proteção aos bens, serviços e insta-
lações públicas municipais; * emiir normas, pare-
ceres e relatórios técnicos, relaivos à proteção aos 
bens, serviços e instalações públicas municipais; * 
executar, com exclusividade, ressalvadas as mis-
sões peculiares das Forças Armadas e das demais 
polícias, a diligência ostensiva uniformizada dos 
logradouros públicos municipais, a qual deve ser 
desenvolvida para assegurar a preservação da vida 
humana e a proteção dos bens, serviços e instala-
ções públicas municipais, o cumprimento da lei e o 
exercício dos poderes administraivos municipais.

Proteção do patrimônio ecológico, 
histórico, cultural, arquitetônico e am-
biental do município 

* Auxiliar na proteção ao meio ambiente, aos patri-
mônios históricos, culturais, ecológicos e paisagísi-
cos do Município, no exercício regular do poder de 
polícia ambiental.
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POPULAÇÃO/ATUAÇÃO COMUNITÁRIA

Gravataí

Função de proteção municipal preven-
iva e comunitária

* Atuar, de maneira preveniva comunitária, como 
força de dissuasão, em locais ou áreas especíicas 
de execução de serviço prestado pelo município 
onde se presuma, se for possível, a perturbação ou 
inconveniência, que possam prejudicar a execução 
de tais trabalhos.

Interação com a comunidade para 
discussão de soluções de problemas 
e projetos locais voltados à melhoria 
das condições de segurança nas comu-
nidades

* Estabelecer mecanismos de interação com a so-
ciedade civil, para discussão de soluções de proble-
mas e projetos municipais voltados à melhoria das 
condições de segurança do município.

TRÂNSITO

Gravataí

Exercício de competências de trânsito 
que lhes forem conferidas

* Promover a iscalização das vias públicas munici-
pais, bem como a organização do tráfego de veícu-
los urbano do município.

INTEGRAÇÃO COM ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA

 Gravataí

Atuação integrada com os órgãos de 
segurança pública para contribuir com 
a paz social

* Estabelecer parceria com o Poder Judiciário e o 
Ministério Público, bem como com os órgãos esta-
duais e federais, com vistas à implementação de 
ações de segurança pública integrada e prevenivas.

Auxilio na segurança de eventos e pro-
teção/escolta de autoridades

* Paricipar de solenidades cívicas no intuito de de-
senvolver o espírito patrióico e o culto às tradições 
e valores históricos.

Atuação como agente de segurança no 
exercício de poder de polícia adminis-
traivo e, diante de lagrante delito, 
encaminhar à autoridade policial, pre-
servando o local do crime, se possível

* Realizar ações de prevenção e repressão imediata 
dos ilícitos penais e das infrações administraivas 
deinidas em Lei no âmbito do serviço público pres-
tado pelo município.

Rondas ostensivas * Planejar, coordenar, dirigir e executar as ações de 
diligência ostensiva, escolta e guarda, no âmbito de 
sua competência. 
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INTEGRAÇÃO COM OUTROS ÓRGÃOS

Gravataí

Execução de aividades de defesa civil 
municipal ou colaboração com os ór-
gãos de defesa civil

* Paricipar de operações da defesa civil.

Integração com órgãos de polícia ad-
ministraiva: contribuição para nor-
maização e iscalização das posturas e 
ordenamento urbanos municipal

* Colaborar na segurança pública, no exercício re-
gular de polícia administraiva; * colaborar com as 
demais unidades da administração, na iscalização 
quanto à aplicação da legislação municipal, relaiva 
ao exercício do poder de polícia administraiva no 
âmbito do município.

FUNDAMENTOS LEGAIS:

Artigos 2º, 3º, 4º, 5º e 50, da Lei nº 2.750/07, que dispõe sobre o Estatuto 
dos Servidores da Guarda Municipal de Gravataí e dá outras providências:

Art. 2º A Guarda Municipal, corporação civil, uniformizada e armada, é 
uma instituição permanente e regular, organizada com base na hierarquia, 
na disciplina e nos direitos da pessoa humana, destinada a efetuar a prote-
ção e a guarda dos bens móveis e imóveis, serviços e instalações públicas, 
conforme previsão do artigo 144, § 8º, da Constituição Federal, e a cola-
borar na Segurança Pública, no exercício regular de polícia administrativa, 
sob a autoridade suprema do Prefeito Municipal. 

Art. 3º À Guarda Municipal incumbe a preservação da vida humana, a pro-
teção dos logradouros públicos, dos bens, instalações e serviços públicos 
municipais, bem como a vigilância rural e a participação, em caráter ex-
cepcional, nas operações de Defesa Civil no âmbito de suas competências, 
além de outras atribuições deinidas em lei. 

Parágrafo único. A Guarda Municipal constituí carreira única provida por 
concurso público de provas e títulos. 

Art. 4º O exercício das atividades da Guarda Municipal compreende, den-
tre outras atribuições: 

I – planejar, coordenar, dirigir e executar as ações de diligência ostensiva, 
escolta e guarda, no âmbito de sua competência; 

II – executar, com exclusividade, ressalvadas as missões peculiares das 
Forças Armadas e das demais polícias, a diligência ostensiva uniformizada 
dos logradouros públicos municipais, a qual deve ser desenvolvida para 
assegurar a preservação da vida humana e a proteção dos bens, serviços 
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e instalações públicas municipais, o cumprimento da lei e o exercício dos 
poderes administrativos municipais; 

III – realizar ações de prevenção e repressão imediata dos ilícitos penais e 
das infrações administrativas deinidas em Lei no âmbito do serviço públi-
co prestado pelo Município; 

IV – atuar, de maneira preventiva comunitária, como força de dissuasão, 
em locais ou áreas especíicas de execução de serviço prestado pelo Mu-
nicípio onde se presuma, se for possível, a perturbação ou inconveniência, 
que possam prejudicar a execução de tais trabalhos; 

V – auxiliar na proteção ao meio ambiente, aos patrimônios históricos, 
culturais, ecológicos e paisagísticos do Município, no exercício regular do 
poder de polícia ambiental; 

VI – manter cooperação dentre as guardas municipais, por meio de con-
vênio, no planejamento, instrução, nas comunicações e nas ações destas, 
de forma a conjugar a proteção dos bens, serviços e instalações dos Mu-
nicípios conveniados; 

VII – realizar coleta, busca e análise de dados sobre a violência e a crimina-
lidade no Município, e as infrações administrativas de interesse da Guar-
da Municipal, destinados a orientar o planejamento e a execução de suas 
atribuições; 

VIII – realizar permanente diligência ostensiva uniformizada na prestação 
da segurança dos munícipes e dos logradouros e bens patrimoniais, histó-
ricos e naturais do Município; 

IX – receber o prévio aviso da realização de reunião em local aberto ao 
público, para ins de planejamento e execução das ações de coordenação, 
bem como de proteção aos bens, serviços e instalações públicas munici-
pais; 

X – emitir normas, pareceres e relatórios técnicos, relativos à proteção aos 
bens, serviços e instalações públicas municipais; 

XI – iscalizar o cumprimento dos dispositivos legais e normativos de com-
petência da administração pública municipal, no âmbito das atividades da 
Guarda Municipal; 

XII – estabelecer parceria com o Poder Judiciário e o Ministério Público, 
bem como com os órgãos estaduais e federais, com vistas à implementa-
ção de ações de segurança pública integrada e preventivas; 

XIII – estabelecer mecanismos de interação com a sociedade civil, para dis-
cussões de soluções de problemas e projetos municipais voltados à me-
lhoria das condições de segurança do Município; 

XIV – colaborar com as demais unidades da administração, na iscalização 
quanto à aplicação da legislação municipal, relativa ao exercício do poder 
de polícia administrativa no âmbito do Município; 
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XV – participar de solenidades cívicas no intuito de desenvolver o espírito 
patriótico e o culto às tradições e valores históricos; 

XVI – estabelecer as atividades individuais ou corporativas, buscando o 
aprimoramento permanente, baseadas no conhecimento, nas ciências 
humanas e naturais, nas técnicas de segurança pública, nos valores mo-
rais e éticos e no respeito aos direitos humanos para a preservação da vida 
humana e do patrimonial. 

CAPÍTULO II

DO SERVIDOR DA GUARDA MUNICIPAL

Art. 5º Além do poder de polícia administrativa, o servidor da Guarda 
Municipal tem o dever ético e moral de preservar a vida e a dignidade 
da pessoa humana, a vivência em comunidade, a igualdade de todos pe-
rante a lei, zelar pelos cidadãos, ser cortês, prestativo, dedicado, enérgico 
e impessoal, buscando permanentemente conhecimento em técnicas de 
segurança pública, a im de proporcionar o bem-estar às pessoas da co-
munidade e a proteção dos bens do Município. 

Parágrafo único. É dever do servidor da Guarda Municipal o respeito aos 
direitos humanos, tratar o munícipe e demais cidadãos com consideração, 
respeito, educação e civilidade. 

Art. 50. Compete à Guarda Municipal: 

I – efetuar a proteção dos bens, serviços e instalações do Município de 
acordo com o que prescreve o art. 144, § 8º, da Constituição Federal e co-
laboração na segurança pública, no exercício regular do poder de polícia 
administrativa; 

II – participar na proteção ao meio ambiente, ao patrimônio histórico, cul-
tural, ecológico e paisagístico do Município, no exercício regular de polícia 
ambiental; 

III – participar, em caráter excepcional, com as operações de defesa civil 
do Município; 

IV – estabelecer parcerias com os órgãos da União e do Estado, objetivan-
do a implementação de ações policiais integradas preventivas; 

V – criar e estabelecer mecanismos de interação com a sociedade civil para 
discussões de soluções de problemas e projetos locais voltados à melhoria 
das condições de segurança nas comunidades do Município; 

VI – colaborar com as demais unidades da administração, na iscalização 
quanto à aplicação da legislação relativa ao exercício do poder de polícia 
administrativa do Município; 

VII – participar de solenidades cívicas no intuito de desenvolver o patrio-
tismo, o culto às tradições, o humanismo e os valores históricos; 

VIII – promover a vigilância dos logradouros públicos, realizando policia-
mento diurno e noturno; 
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IX – promover a vigilância dos próprios do Município; 

X – promover a iscalização da utilização adequada dos parques, jardins, 
praças e outros bens do domínio público, evitando sua depredação; 

XI – promover a vigilância das áreas de preservação do patrimônio natural 
e cultural do Município, bem como, preservar mananciais e a defesa da 
fauna, lora e meio ambiente; 

XII – colaborar com a iscalização da prefeitura na aplicação da legislação 
relativa ao exercício do poder de polícia administrativa do Município; 

XIII – coordenar suas atividades com as ações do Estado, no sentido de 
oferecer e obter colaboração; e 

XIV – promover a iscalização das vias públicas municipais, bem como, a 
organização do tráfego de veículos urbano do Município. 

Parágrafo Único – A colaboração na segurança pública e trânsito, de acor-
do com as normas constitucionais e legislação complementar, será exer-
cida sempre que necessário e conveniente, mediante convênios com os 
órgãos competentes, em especial, às polícias civil e militar do Estado. 
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11. IMBÉ

Não há na legislação municipal exclusivamente relacionada às atividades 

da Guarda Municipal. São apenas estabelecidas as funções da Secretaria de Se-

gurança e Trânsito. 

PATRIMÔNIO

 Imbé

Proteção de bens, serviços, logradou-
ros públicos municipais e instalações 
do município

* Prestar proteção e segurança, interna e externa-
mente aos próprios municipais, seus equipamen-
tos e usuários; * exercer vigilância e policiamento 
diurno e noturno nos logradouros públicos; * atuar 
prevenivamente, de forma a impedir a ocupação 
irregular das propriedades públicas municipais.

Proteção do patrimônio ecológico, 
histórico, cultural, arquitetônico e am-
biental do município 

* Promover a iscalização da uilização adequada 
dos parques, praças, jardins e outros bens do do-
mínio público, evitando depredações; * promover 
a vigilância de áreas de preservação do patrimônio 
natural e cultural do município; * atuar na defesa 
da preservação de mananciais e da fauna, lora e 
meio ambiente.

INTEGRAÇÃO COM OUTROS ÓRGÃOS

 Imbé

Integração com órgãos de polícia ad-
ministraiva: contribuição para nor-
maização e iscalização das posturas e 
ordenamento urbanos municipal

* Garanir as funções de polícia administraiva no 
âmbito municipal, colaborando com a iscalização 
municipal.

FUNDAMENTOS LEGAIS:

Artigo 208, incisos V e X, da Lei 1.167/2009, alterada pela Lei 1.233/09:

Art. 208. Compete à Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito:

[...]
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V – Controlar, supervisionar e coordenar o desenvolvimento das atribui-
ções da Guarda Municipal, de forma a garantir-lhe a consecução dos seus 
ins previstos na Constituição da República e Legislação pertinente;

[...]

X – Garantir, através da Guarda Municipal, as funções de polícia adminis-
trativa no âmbito municipal, prestando proteção e segurança, interna e 
externamente, aos próprios municipais, seus equipamentos e usuários;

12. MONTENEGRO 

CARACTERÍSTICAS DAS GMS

 Montenegro

Insituições insituição

Uniformizadas uniformizada

PATRIMÔNIO

 Montenegro

Proteção de bens, serviços, logradou-
ros públicos municipais e instalações 
do município

* Proteger bens, serviços e instalações do municí-
pio.

FUNDAMENTOS LEGAIS:

Artigo 1º da Lei Complementar 2.853/1992:

Art. 1º Fica criada a Guarda Municipal de acordo com o inciso V, art. 7º da 
Lei Orgânica do Município, instituição uniformizada, destinada à proteção 
dos bens, serviços e instalações do Município, órgão subordinado direta-
mente ao Gabinete do Prefeito.
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13. NOVO HAMBURGO 

CARACTERÍSTICAS DAS GMS

Novo Hamburgo

Insituições corporação

Uniformizadas uniformizada

Podem ser armadas armada

PATRIMÔNIO

Novo Hamburgo

Proteção de bens, serviços, logradou-
ros públicos municipais e instalações 
do município

* Proteger bens, serviços e instalações do municí-
pio, bem como logradouros públicos, realizando 
policiamento diurno e noturno; * evitar invasão de 
áreas municipais desinadas à políica de habitação.

Proteção do patrimônio ecológico, his- 
tórico, cultural, arquitetônico e am-
biental do município 

* Promover a iscalização da uilização adequada 
dos parques, jardins, praças e outros bens de domí-
nio público, evitando sua depredação; * promover 
a vigilância das áreas de preservação do patrimônio 
natural e cultural do município, bem como preser-
var mananciais e a defesa da fauna, lora e meio 
ambiente.

TRÂNSITO

Novo Hamburgo

Exercício de competências de trânsito 
que lhes forem conferidas

* Promover a iscalização das vias públicas munici-
pais, bem como a organização do tráfego de veícu-
los no perímetro urbano do município.

INTEGRAÇÃO COM ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA

Novo Hamburgo

Atuação integrada com os órgãos de 
segurança pública para contribuir com 
a paz social

* colaborar com as polícias civil e militar do Estado 
em relação às políicas de segurança.
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INTEGRAÇÃO COM OUTROS ÓRGÃOS

Novo Hamburgo

Integração com órgãos de polícia ad-
ministraiva: contribuição para nor-
maização e iscalização das posturas e 
ordenamento urbanos municipal

* Colaborar com a iscalização da Prefeitura na apli-
cação da legislação relaiva ao exercício do poder 
de polícia administraiva do município.

FUNDAMENTOS LEGAIS:

Artigos 1º e 2º e Anexo I da Lei nº 05/90, que cria a Guarda Municipal de 

Novo Hamburgo.

Art. 1º Fica criada, junto à Secretaria de Habitação e Meio Ambiente, a 
Guarda Municipal de Novo Hamburgo, corporação uniformizada e arma-
da, à qual caberá a proteção e vigilância dos bens, serviços e instalações 
do Município, bem assim, a colaboração às polícias civil e militar do Esta-
do, para políticas de segurança pública e trânsito.

Art. 2º Compete à Guarda Municipal:

I – promover a vigilância dos logradouros públicos, realizando policiamen-
to diurno e noturno;

II – promover a vigilância dos próprios do Município;

III – promover a iscalização da utilização adequada dos parques, jardins, 
praças e outros bens de domínio público, evitando sua depredação;

IV – promover a vigilância das áreas de preservação do patrimônio natural 
e cultural do Município, bem como preservar mananciais e a defesa da 
fauna, lora e meio ambiente;

V – colaborar com a iscalização da Prefeitura na aplicação da legislação re-
lativa ao exercício do poder de polícia administrativa do Município, inclu-
sive evitar invasão de áreas municipais destinadas à política de habitação;

VI – coordenar suas atividades com as ações do Estado, no sentido de ob-
ter colaboração; e

VII – promover a iscalização das vias públicas municipais, bem como a 
organização do tráfego de veículos no perímetro urbano do Município.

Parágrafo único. A colaboração na segurança pública e trânsito será exer-
cida mediante convênios com os respectivos órgãos públicos enunciados 
no artigo 1º.
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ANEXO I

ATRIBUIÇÕES

−	 Executar o ordenamento emanado das diretrizes traçadas pela Admi-
nistração Central da Secretaria, na implantação de programas e pro-
jetos pertinentes, promovendo a vigilância dos logradouros públicos 
com policiamento diurno e noturno; 

−	 Promover a vigilância dos próprios municipais; 

−	 Promover a iscalização da utilização adequada de parques, jardins, 
praças e outros bens de domínio público; 

−	 Colaborar com a iscalização da municipalidade na aplicação da legis-
lação relativa ao poder de polícia administrativa do município; 

−	 Coordenar suas atividades com as ações do Estado, no sentido de ofe-
recer e obter colaboração para a consecução de suas atividades no 
pertinente à política de segurança pública e trânsito. 
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14. PELOTAS

CARACTERÍSTICAS DAS GMS

 Pelotas

Insituições insituição

Uniformizadas uniformizada

PATRIMÔNIO

 Pelotas

Proteção de bens, serviços, logradou-
ros públicos municipais e instalações 
do município

* Proteger bens, serviços e instalações do municí-
pio.

FUNDAMENTOS LEGAIS:

Artigo 1º da Lei nº 3.284/90, que cria a Guarda Municipal, com os respec-

tivos cargos e dá outras providências.

Art. 1º Fica criada a Guarda Municipal, instituição uniformizada, destinada 
à proteção dos bens, serviços e instalações do Município, órgão subordi-
nado diretamente à Secretaria Municipal de Governo.
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15. PORTO ALEGRE

CARACTERÍSTICAS DAS GMS

 Porto Alegre

Insituições corporação

Caráter civil militarizada

Uniformizadas uniformizada

PATRIMÔNIO

 Porto Alegre

Proteção de bens, serviços, logradou-
ros públicos municipais e instalações 
do município

* Promover o policiamento prevenivo e vigilância 
necessários à manutenção da ordem e segurança 
nos próprios municipais; * atuar no policiamento 
dos logradouros públicos.

Proteção do patrimônio ecológico, 
histórico, cultural, arquitetônico e am-
biental do município 

* Zelar pelas posturas municipais, no que respeita 
à conservação de praças, jardins, arborização, etc.

INTEGRAÇÃO COM OUTROS ÓRGÃOS

 Porto Alegre

Execução de aividades de defesa civil 
municipal ou colaboração com os ór-
gãos de defesa civil

* Prestar assistência à população em caso de cala-
midade pública.

FUNDAMENTOS LEGAIS:

Artigos 1º e 4º do Decreto nº 2.069/60, que organiza a Guarda Municipal e 

aprova o respectivo regulamento.

Art. 1º A Guarda Municipal (GM) é uma corporação militarizada, situação 
que se caracteriza pelo uso de uniformes de tipo militar e pela observân-
cia da disciplina hierárquica rigorosa e de outros preceitos peculiares às 
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formações militares, sendo subordinada diretamente ao Secretário do 
Governo Municipal e tem por im executar o policiamento preventivo e 
a vigilância necessários à manutenção da ordem e da segurança nos pró-
prios municipais.

Art. 4º O Corpo da Guarda está diretamente subordinado ao Chefe da GM, 
tendo as seguintes atribuições:

a) policiar os logradouros públicos;

b) zelar pelas posturas municipais, no que respeita à conservação de pra-
ças, jardins, arborização, etc.;

c) prestar assistência à população em caso de calamidade pública;

d) manter vigilância nos próprios municipais.
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16. RIO GRANDE

CARACTERÍSTICAS DAS GMS

 Rio Grande

Insituições corporação

Caráter civil de natureza civil

PATRIMÔNIO

 Rio Grande

Proteção de bens, serviços, logradou-
ros públicos municipais e instalações 
do município

* proteger e vigiar bens, serviços e instalações do 
município, realizando policiamento diurno e notur-
no.

Proteção do patrimônio ecológico, 
histórico, cultural, arquitetônico e am-
biental do município 

* Promover a iscalização da uilização adequada 
dos parques, jardins, praças e outros bens do do-
mínio público, evitando sua depredação, bem como 
buscando a segurança dos seus usuários; * promo-
ver a vigilância das áreas de preservação do patri-
mônio natural e cultural do município, bem como 
atuar na defesa da preservação de mananciais, da 
fauna, lora e do meio ambiente.

INTEGRAÇÃO COM ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA

 Rio Grande

Atuação integrada com os órgãos de 
segurança pública para contribuir com 
a paz social

* Colaborar com as polícias civil e militar do Estado, 
no que concerne às políicas de segurança pública.

Celebração de parcerias (convênios 
ou consórcios) com órgãos estaduais 
e federais para o desenvolvimento de 
ações prevenivas integradas

* coordenar suas aividades com as ações do Esta-
do, no senido de oferecer e obter colaboração.

INTEGRAÇÃO COM OUTROS ÓRGÃOS

 Rio Grande

Integração com órgãos de polícia ad-
ministraiva: contribuição para nor-
maização e iscalização das posturas 
e ordenamento urbanos municipal

* Colaborar com a iscalização da Prefeitura na 
aplicação da legislação relaiva ao exercício do 
poder de polícia administraiva do Município, em 
especial no cumprimento da legislação municipal.
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FUNDAMENTOS LEGAIS:

Artigo 7º da Lei Municipal 6.803/2009, que dispõe sobre as atividades da 

Guarda Municipal do município de Rio Grande.

Art. 7º À Guarda Municipal de Rio Grande, corporação de natureza civil, in-
tegrante da Secretaria Municipal da Segurança, dos Transportes e do Trân-
sito, cabe a proteção e vigilância dos bens, sérvios e instalações do Municí-
pio, no âmbito da administração pública direta, bem como a colaboração 
às polícias civil e militar do Estado, para políticas de segurança pública.

Parágrafo único. Compete à Guarda Municipal:

I – promover a vigilância dos logradouros públicos, realizando policiamen-
to diurno e noturno;

II – promover a vigilância dos próprios públicos;

III – promover a iscalização da utilização adequada dos parques, jardins, 
praças e outros bens do domínio público, evitando sua depredação, bem 
como buscando a segurança de seus usuários;

IV – promover a vigilância das áreas de preservação do patrimônio natural 
e cultural do Município, bem como preservar mananciais e a defesa da 
fauna, lora e do meio ambiente;

V – colaborar com a iscalização da Prefeitura na aplicação da legislação 
relativa ao exercício do poder de polícia administrativa do Município, em 
especial no cumprimento da legislação municipal;

VI – coordenar suas atividades com as ações do Estado, no sentido de ofe-
recer e obter colaboração.
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17. SANTA CRUZ DO SUL

CARACTERÍSTICAS DAS GMS

Santa Cruz do Sul

Uniformizadas uniformizada

Podem ser armadas armada

PATRIMÔNIO

Santa Cruz do Sul

Proteção de bens, serviços, logradou-
ros públicos municipais e instalações 
do município

* Proteger bens, serviços e instalações, realizando 
vigilância interna e externa.

Proteção do patrimônio ecológico, his- 
tórico, cultural, arquitetônico e am-
biental do município 

* Vigiar e proteger as áreas de proteção ambiental, 
os mananciais hídricos do município; * exercer a 
vigilância de parques, jardins, teatros, museus, bi-
bliotecas, cemitérios, mercados, feiras-livres, bens 
tombados pelo valor histórico, cultural e arquitetô-
nico, visando à proteção do patrimônio e à orienta-
ção ao público.

INTEGRAÇÃO COM ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA

Santa Cruz do Sul

Atuação integrada com os órgãos de 
segurança pública para contribuir com 
a paz social

* colaborar com as polícias civil e militar do Estado, 
para políicas de segurança pública.

Celebração de parcerias (convênios 
ou consórcios) com órgãos estaduais 
e federais para o desenvolvimento de 
ações prevenivas integradas

* Celebrar convênio com enidades públicas de ou-
tros municípios, do Estado e da União para concre-
izar ações prevenivas integradas. 

INTEGRAÇÃO COM OUTROS ÓRGÃOS

Santa Cruz do Sul

Execução de aividades de defesa civil 
municipal ou colaboração com os ór-
gãos de defesa civil

* Colaborar com tarefas atribuídas à Defesa Civil do 
município, na ocorrência de calamidades públicas 
ou grandes sinistros.
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Integração com órgãos de polícia ad-
ministraiva: contribuição para nor-
maização e iscalização das posturas e 
ordenamento urbanos municipal

* Garanir os serviços de responsabilidade do mu-
nicípio, sua ação iscalizadora no desempenho de 
aividade de polícia administraiva, em especial os 
servidores de educação, saúde pública, transporte 
coleivo, tributário e meio ambiente.

FUNDAMENTOS LEGAIS:

Artigos 1º, 2º, 3º, 4º e 5º da Lei nº 3.657/00, que regulariza a atividade e 

as funções da Guarda Municipal de Santa Cruz do Sul e dá outras providências.

Art. 1º A Guarda Municipal de Santa Cruz do Sul deverá atuar uniformiza-
da e armada, com a inalidade precípua de proteger bens, serviços e ins-
talações, inclusive da administração indireta, bem como vigiar e proteger 
as áreas de proteção ambiental, os mananciais hídricos do Município, a 
colaboração às polícias civil e militar do Estado, para políticas de seguran-
ça pública.

Art. 2º Compete à Guarda Municipal exercer a vigilância interna e externa 
sobre os próprios municipais, parques, jardins, teatros, museus, bibliote-
cas, cemitérios, mercados, feiras-livres, Paço Municipal, Câmara Municipal, 
aqueles tombados pelo valor histórico cultural e arquitetônico, escolas de 
1º e 2º Graus e outros, visando:

a) protegê-los dos crimes contra o patrimônio;

b) orientar o público;

c) controlar a entrada e a saída de veículos;

d) prevenir sinistros, atos de vandalismo e danos ao patrimônio;

e) garantir os serviços de responsabilidade do Município, sua ação iscali-
zadora no desempenho de atividade de polícia administrativa, em espe-
cial, os servidores de educação, saúde pública, transporte coletivo, tribu-
tário e meio ambiente.

Art. 3º A Guarda Municipal poderá ainda colaborar quando solicitada, 
com tarefas atribuídas à Defesa Civil do Município na ocorrência de cala-
midades públicas ou grandes sinistros e em auxílio à Polícia Militar.

Art. 4º Para a consecução das inalidades da Guarda Municipal, o Municí-
pio poderá celebrar convênio com entidades públicas de outros municí-
pios, do Estado e da União.

Art. 5º A Guarda Municipal poderá, mediante convênio, ouvindo o Con-
selho Superior da Polícia, colaborar com o Estado na segurança pública.
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18. SANTA MARIA 

CARACTERÍSTICAS DAS GMS

Santa Maria

Insituições órgão municipal

Caráter civil civil

Podem ser armadas preferencialmente armas não letais

PATRIMÔNIO

Santa Maria

Proteção de bens, serviços, logradou-
ros públicos municipais e instalações 
do município

* Prevenir e inibir atos delituosos que atentem con-
tra bens, serviços e instalações municipais.

Proteção do patrimônio ecológico, 
histórico, cultural, arquitetônico e am-
biental do município 

* Proteger os patrimônios coleivos, em especial os 
ecológicos, culturais, arquitetônicos e ambientais 
do município, inclusive adotando medidas educa-
ivas.

POPULAÇÃO/ATUAÇÃO COMUNITÁRIA

Santa Maria

Função de proteção municipal preven-
iva e comunitária

* Realizar ronda comunitária preveniva e perma-
nente dos espaços públicos, orientado para a solu-
ção de problemas.

Mediação de conlitos presenciados 
ou encaminhados à GM

* promover a mediação de conlitos e o respeito 
aos direitos fundamentais dos cidadãos

INTEGRAÇÃO COM ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA

Santa Maria

Atuação integrada com os órgãos de 
segurança pública para contribuir com 
a paz social

* Atuar em colaboração com as insituições cons-
itucionais de policiamento ostensivo e combate à 
criminalidade, como as polícias estaduais e fede-
rais.

Auxilio na segurança de eventos e pro-
teção/escolta de autoridades

* Atuar de forma preveniva em eventos públicos; 
* prestar segurança em eventos e solenidades pro-
movidos ou que tenha interesse público.
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INTEGRAÇÃO COM OUTROS ÓRGÃOS

Santa Maria

Execução de aividades de defesa civil 
municipal ou colaboração com os ór-
gãos de defesa civil

* Fazer cessar as aividades que violarem as normas 
de saúde, defesa civil, sossego público, trânsito, hi-
giene, segurança e outras de interesse da coleivi-
dade.

Integração com órgãos de polícia ad-
ministraiva: contribuição para nor-
maização e iscalização das posturas e 
ordenamento urbanos municipal

* Apoiar a Administração Municipal no exercício do 
poder de polícia administraiva.

FUNDAMENTOS LEGAIS:

Artigos 2º, 3º e 4º da Lei nº 5.524/11, que dispõe sobre a criação da Guar-

da Municipal de Santa Maria, altera a denominação de cargo e dá outras pro-

vidências.

Art. 2º A Guarda Municipal será um órgão civil municipal auxiliar de se-
gurança pública que atuará preferencialmente de forma preventiva em 
espaços públicos ou em eventos de interesse público, e deverá atuar em 
colaboração com as instituições constitucionais de policiamento ostensi-
vo e combate a criminalidade, como as policias estaduais e federais.

Art. 3º A Guarda Municipal exercerá suas atividades em toda a extensão 
do território do Município, cumprindo as leis e assegurando o exercício 
dos poderes constituídos no âmbito de suas competências, e trabalhará 
preferencialmente com uso de armamento não letal.

Art. 4º São atribuições da Guarda Municipal:

I – Realizar ronda comunitária preventiva e permanente dos espaços pú-
blicos, orientado para a solução de problemas, interagindo com as polícias 
estaduais e federais no município, agindo junto à comunidade e promo-
vendo a mediação de conlitos e o respeito aos direitos fundamentais dos 
cidadãos;

II – Prevenir e inibir atos delituosos que atentem contra bens, serviços e 
instalações municipais;
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III – Proteger os patrimônios coletivos, em especial os ecológicos, cultu-
rais, arquitetônicos e ambientais do Município, inclusive adotando medi-
das educativas;

IV – Apoiar a Administração Municipal no exercício do poder de polícia 
administrativa;

V – Fazer cessar as atividades que violarem as normas de saúde, defesa 
civil, sossego público, trânsito, higiene, segurança e outras de interesse da 
coletividade; e

VI – Prestar segurança a eventos e solenidades promovidas ou que tenha 
interesse público.
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19. SANTIAGO 

CARACTERÍSTICAS DAS GMS

Saniago

Insituições corporação

Caráter civil natureza civil

Uniformizadas uniformizada

Podem ser armadas armada

PATRIMÔNIO

Saniago

Proteção de bens, serviços, logradou-
ros públicos municipais e instalações 
do município

* Exercer vigilância e proteção dos bens, serviços e 
instalações do município.

Proteção do patrimônio ecológico, 
histórico, cultural, arquitetônico e am-
biental do município

* Exercer vigilância e proteção dos bens naturais 
e culturais do município, atuando conjuntamente 
com os demais municípios, estados e União na apli-
cação de políicas de proteção ao meio ambiente.

TRÂNSITO

Saniago

Exercício de competências de trânsito 
que lhes forem conferidas

* Cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas 
de trânsito, no âmbito das competências do muni-
cípio.

INTEGRAÇÃO COM ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA

Saniago

Atuação integrada com os órgãos de 
segurança pública para contribuir com 
a paz social

* Colaborar com a Polícia Civil e a Brigada Militar 
do Estado na aplicação da políica de segurança pú-
blica.
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INTEGRAÇÃO COM OUTROS ÓRGÃOS

Saniago

Execução de aividades de defesa civil 
municipal ou colaboração com os ór-
gãos de defesa civil

* Prestar auxílio à Defesa Civil do Município, quan-
do solicitada.

Integração com órgãos de polícia ad-
ministraiva: contribuição para nor-
maização e iscalização das posturas e 
ordenamento urbanos municipal

* Auxiliar a iscalização municipal, no exercício do 
poder de polícia administraiva do município.

FUNDAMENTOS LEGAIS:

Artigos 1º e 2º da Lei nº 016/98, que institui a Guarda Municipal de Santia-

go e dá outras providências:

Art. 1º Fica instituída junto à Secretaria Municipal de Administração, a 
Guarda Municipal de Santiago, corporação de natureza civil, uniformizada 
e armada, no âmbito da Administração Pública Municipal;

Art. 2º A Guarda Municipal de Santiago tem as seguintes atribuições;

I – Exercer vigilância e proteção dos bens, serviços e instalações do Muni-
cípio, bem como, de seu patrimônio natural e cultural;

II – Cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito 
das competências do Município;

III – Auxiliar a iscalização municipal, no exercício do poder de polícia ad-
ministrativa do Município;

IV – Prestar auxílio à Defesa Civil do Município, quando solicitada;

V – Colaborar com a Polícia Civil e Brigada Militar do Estado, na aplicação 
da política de segurança pública;

VI – Colaborar com os demais Municípios, Estado e União, na aplicação das 
políticas de proteção ao meio ambiente.
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20. SÃO JOSÉ DO NORTE 

CARACTERÍSTICAS DAS GMS

São José do Norte

Insituições corporação

Uniformizadas uniformizada

Podem ser armadas armada (vigilância externa e transporte de valores)

PATRIMÔNIO

São José do Norte

Proteção de bens, serviços, logradou-
ros públicos municipais e instalações 
do município

* Proteger bens, serviços e instalações do municí-
pio, mantendo aividades de vigilância interna e 
externa; * transporte de valores.

POPULAÇÃO/ATUAÇÃO COMUNITÁRIA

 São José do Norte

Orientação aos cidadãos/ações educa-
ivas

* Prestar auxílios e informações sempre que soli-
citada

INTEGRAÇÃO COM ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA

 São José do Norte

Atuação integrada com os órgãos de 
segurança pública para contribuir com 
a paz social

* Colaborar com as insituições policiais na segu-
rança da população, comunicando as ocorrências 
de caráter policial.

FUNDAMENTOS LEGAIS:

Artigo 57 da Lei Orgânica do Município (1990):

Art. 57. A Guarda Municipal destina-se à proteção dos bens, serviços e 
instalações do Município e terá organização, funcionamento e comando 
na forma da lei complementar.
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Artigo 2º da Lei 006/1989:

Art. 2º A Guarda Municipal terá como objetivos principais:

a) zelar pelo patrimônio público;

b) colaborar com as instituições policiais na segurança da população;

c) prestar auxílios e informações sempre que solicitada.

Artigos 2º, 3º, 4º, 7º e 8º do Decreto 145/1989:

Art. 2º São principais obrigações da Guarda Civil Municipal, zelar pelo 
patrimônio público, colaborar com as instituições policiais na seguran-
ça da população, prestando auxílio e informações sempre que solici-
tadas;

Art. 3º A Guarda Civil Municipal manterá atividades de vigilância in-
terna, externa e de transporte de valores, seguindo as determinações 
ditadas pelos regulamentos e normas da Secretaria de Segurança Pú-
blica;

Art. 4º A Guarda Civil Municipal, pela sua inalidade e atribuições, é 
uma corporação municipal e adotará uniforme conforme modelo de-
terminado no Decreto nº 32.62, de 21.01.86;

Art. 7º Haverá estreita relação entre a corporação municipal e as auto-
ridades policiais, competindo àquela comunicar a esta todas as ocor-
rências de caráter policial, por intermédio de rádio patrulha, policiais, 
delegacias existentes;

Art. 8º Os componentes da Guarda Civil Municipal, em serviços de 
vigilância externa, interna e de transporte de valores, usarão armas 
(revólveres calibre 32 ou 38 e as respectivas cargas de munição e 
utensílios no exercício pleno da função), conforme prevê o Decreto nº 
32.162, de 21.01.86;
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21. SÃO LEOPOLDO 

CARACTERÍSTICAS DAS GMS

São Leopoldo

Insituições corporação

Caráter civil caráter civil

Uniformizadas uniformizada

Podem ser armadas armada

PATRIMÔNIO

São Leopoldo

Proteção de bens, serviços, logradou-
ros públicos municipais e instalações 
do município

* Proteger bens, serviços e instalações do municí-
pio, exercendo vigilância interna e externa, preve-
nindo ocorrências e danos; * iscalizar entrada e 
saída de pessoas dos bens municipais; * veriicar 
alarmes.

Proteção do patrimônio ecológico, 
histórico, cultural, arquitetônico e am-
biental do município

* Vigiar e proteger áreas de proteção ambiental, 
prevenindo ocorrências e garanindo sua adequada 
iscalização.

TRÂNSITO

São Leopoldo

Exercício de competências de trânsito 
que lhes forem conferidas

* Auxiliar o órgão execuivo de trânsito municipal;  
* executar o controle de trânsito nas imediações 
das escolas municipais, nos horários de entrada e 
saída, em conjunto com o Departamento Operacio-
nal de Trânsito; * iscalizar o estacionamento de veí- 
culos em passeios, calçadas, praças e outros locais 
sob sua jurisdição.

INTEGRAÇÃO COM ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA

 São Leopoldo

Atuação integrada com os órgãos de 
segurança pública para contribuir com 
a paz social

* Atuar em auxílio com as polícias estadual e fede-
ral.
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Atuação preveniva na segurança es-
colar: zelar entorno, ações educaivas 
junto ao corpo discente e docente das 
unidades de ensino municipais

* Promover a segurança à integridade ísica das co-
munidades escolares, creches, bem como proteger 
o patrimônio público.

INTEGRAÇÃO COM OUTROS ÓRGÃOS

São Leopoldo

Execução de aividades de defesa civil 
municipal ou colaboração com os ór-
gãos de defesa civil

* Colaborar, quando solicitado, com tarefas atribuí- 
das à defesa civil do município na ocorrência de ca-
lamidades ou grandes sinistros.

Integração com órgãos de polícia ad-
ministraiva: contribuição para nor-
maização e iscalização das posturas e 
ordenamento urbanos municipal

* Garanir os serviços de responsabilidade do mu-
nicípio, no desempenho da aividade de polícia ad-
ministraiva, em especial os serviços de educação, 
saúde pública, arrecadação tributária, urbanismo e 
preservação do meio ambiente.

FUNDAMENTOS LEGAIS:

Artigos 1º, 3º, 4º e Anexo I da Lei nº 5.212/03, que dispõe sobre a estrutura 

e atribuições da Guarda Municipal.

Art. 1º A Guarda Municipal de São Leopoldo, criada pela Lei Municipal 
nº 3751/92, corporação uniformizada, equipada e armada com a inalida-
de precípua de proteger bens, serviços e instalações do município, bem 
como vigiar e proteger as áreas de proteção ambiental e auxiliar o órgão 
executivo de trânsito no município.

§ 1º A Guarda Municipal de São Leopoldo é instituída com fundamento 
nas Constituições Federal e Estadual e na Lei Orgânica do Município.

§ 2º A Guarda Municipal de São Leopoldo é uma instituição de caráter 
civil, que integra, em nível de departamento, a Secretaria Municipal de 
Administração.

Art. 3º Compete à Guarda Municipal de São Leopoldo, entre outras atri-
buições as seguintes:

I – Exercer a vigilância interna e externa sobre os próprios municipais, 
parques, jardins, praças, museus, bibliotecas, ginásios, cemitérios, escolas, 
creches, postos de saúde, estação e terminais viários, feiras livres e áreas 
de estacionamento no sentido de:
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a) Protegê-los dos crimes contra o patrimônio;

b) Prevenir a ocorrência, internamente, de qualquer ilícito penal;

c) Controlar a entrada e saída de veículos;

d) Prevenir sinistros, atos de vandalismo e danos ao patrimônio;

e) Prover a iscalização da utilização adequada dos parques, jardins, praças 
e outros bens de domínio público, evitando a sua depredação.

II – Garantir os serviços de responsabilidade do município, no desempe-
nho da atividade de polícia administrativa, em especial os serviços de:

a) Educação;

b) Saúde pública;

c) Arrecadação tributária;

d) Urbanismo;

e) Preservação do meio ambiente.

III – Executar o controle do trânsito nas imediações das escolas municipais, 
nos horários de entrada e saída, em conjunto com o Departamento Ope-
racional de Trânsito.

IV – A formação, o aperfeiçoamento e a especialização dos servidores da 
Guarda Municipal.

Art. 4º A Guarda Municipal de São Leopoldo poderá colaborar, quando 
solicitada, com tarefas atribuídas à defesa civil do município na ocorrência 
de calamidades ou grandes sinistros e em auxílio às polícias estadual e 
federal.
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22. SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ

PATRIMÔNIO

São Sebasião do Caí

Proteção de bens, serviços, logradou-
ros públicos municipais e instalações 
do município

* Coibir atos de vandalismo e danos ao patrimônio 
público; * responder ao acionamento dos alarmes 
monitorados.

Proteção do patrimônio ecológico, 
histórico, cultural, arquitetônico e am-
biental do município

* Promover a iscalização dos parques, jardins, pra-
ças, e outros bens de domínio público evitando de-
predação.

TRÂNSITO

São Sebasião do Caí

Exercício de competências de trânsito 
que lhes forem conferidas;

* Executar a iscalização de trânsito; * veriicar o 
cumprimento da sinalização de trânsito; * auxiliar 
na coleta de dados estaísicos e estudos sobre cir-
culação; * iscalizar o cumprimento dos estaciona-
mentos, paradas de ônibus, taxias, ambulâncias e 
veículos especiais.

Educação no trânsito * Paricipar aivamente de projetos de orientação, 
educação e segurança no trânsito; * orientar ciclis-
tas e condutores.

INTEGRAÇÃO COM ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA

São Sebasião do Caí

Atuação preveniva na segurança es-
colar: zelar entorno, ações educaivas 
junto ao corpo discente e docente das 
unidades de ensino municipais

* Promover a segurança e a integridade ísica das 
comunidades escolares.

INTEGRAÇÃO COM OUTROS ÓRGÃOS

São Sebasião do Caí

Execução de aividades de defesa civil 
municipal ou colaboração com os ór-
gãos de defesa civil

* Prestar colaboração à defesa civil
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FUNDAMENTOS LEGAIS:

Anexo II da Lei 2.674/2005.

ANEXO II

DENOMINAÇÃO DO CARGO: Guarda Municipal 

PADRÃO DE VENCIMENTOS: 02

ATRIBUIÇÕES: 

Sintéticas: Executar policiamento preventivo, orientar, iscalizar e contro-
lar o trânsito municipal; exercer vigilância interna e externa; dar proteção 
ao patrimônio público; cumprir as ordens expedidas pelo diretor.

Genéricas: Promover a iscalização dos parques, jardins, praças, e outros 
bens de domínio público evitando depredação; utilizar o sistema de rádio 
comunicação e telefonia; intermediar transmitir, receber pelo rádio todos 
os serviços em campo; registrar e manter atualizadas as planilhas de con-
trole de atendimentos viaturas e mensagens; acionar os recursos necessá-
rios a im de atender e normalizar ocorrências, promover a segurança e a 
integridade física das comunidades escolares; coibir atos de vandalismo 
e danos ao patrimônio público; executar a iscalização e controle do trân-
sito no Município; responder ao acionamento dos alarmes monitorados; 
prestar colaboração a defesa civil; promover a vigilância das áreas de pre-
servação natural do município; executar a iscalização de trânsito; autuar 
infratores; orientar ciclistas e condutores; iscalizar o cumprimento da si-
nalização de transito; auxiliar na coleta de dados estatísticos e estudos so-
bre a circulação; iscalizar o cumprimento dos estacionamentos; paradas 
de ônibus, táxis ambulâncias e veículos especiais; participar ativamente 
de projetos de orientação, educação e segurança de trânsito; demais ativi-
dades ains, contidas no art. 24 do Código Nacional de Trânsito, pertinen-
tes a iscalização.
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23. SAPUCAIA DO SUL 

CARACTERÍSTICAS DAS GMS

Sapucaia do Sul

Insituições corporação

Uniformizadas uniformizada

Podem ser armadas armada

PATRIMÔNIO

Sapucaia do Sul

Proteção de bens, serviços, logradou-
ros públicos municipais e instalações 
do município

* Proteger bens, serviços e instalações municipais.

Proteção do patrimônio ecológico, 
histórico, cultural, arquitetônico e am-
biental do município

* Auxiliar na proteção ao meio ambiente, ao patri-
mônio histórico, cultural, ecológico e paisagísico 
do Município, no exercício regular do poder de po-
lícia ambiental.

POPULAÇÃO/ATUAÇÃO COMUNITÁRIA

Sapucaia do Sul

Interação com a comunidade para 
discussão de soluções de problemas 
e projetos locais voltados à melhoria 
das condições de segurança nas comu-
nidades

* Estabelecer mecanismos de interação com a so-
ciedade civil para discussões de soluções de proble-
mas e projetos locais voltados à melhoria das con-
dições de segurança nas comunidades.

TRÂNSITO

Sapucaia do Sul

Exercício de competências de trânsito 
que lhes forem conferidas

* Efetuar a iscalização de trânsito, autuar e aplicar 
as medidas administraivas cabíveis por infrações 
de trânsito previstas no Código de Trânsito Brasilei-
ro, de acordo com a legislação vigente, no exercício 
regular do poder de polícia de trânsito.
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INTEGRAÇÃO COM ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA

Sapucaia do Sul

Atuação integrada com os órgãos de 
segurança pública para contribuir com 
a paz social

* Colaborar na segurança pública.

Celebração de parcerias (convênios 
ou consórcios) com órgãos estaduais 
e federais para o desenvolvimento de 
ações prevenivas integradas

* Estabelecer parcerias com os órgãos estaduais e 
da União, com vistas à implementação de ações po-
liciais integradas prevenivas.

Auxilio na segurança de eventos e pro-
teção/escolta de autoridades

* Paricipar de solenidades cívicas no intuito de de-
senvolver o espírito patrióico e culto às tradições e 
valores históricos.

INTEGRAÇÃO COM OUTROS ÓRGÃOS

Sapucaia do Sul

Execução de aividades de defesa civil 
municipal ou colaboração com os ór-
gãos de defesa civil

* Auxiliar, em caráter excepcional, com as opera-
ções de defesa civil do município.

Integração com órgãos de polícia ad-
ministraiva: contribuição para nor-
maização e iscalização das posturas e 
ordenamento urbanos municipal

* colabora no exercício regular do poder de po-
lícia administraiva; * colaborar com as demais 
unidades da administração, na iscalização quan-
to à aplicação da legislação municipal, relaiva ao 
exercício do poder de polícia administraiva do 
município.

FUNDAMENTOS LEGAIS:

Artigos 2º e 50, do Estatuto da Guarda Municipal de Sapucaia do Sul, apro-

vado pelo Decreto 3.116/05:

Art. 2º A Guarda Municipal de Sapucaia do Sul, corporação uniformizada 
e armada, destina-se a efetuar a proteção dos bens, serviços e instalações 
e colaborar na segurança pública, no exercício regular do poder de polícia 
administrativa, conforme prevê o art. 3º da Lei Mun. 2.669, de 08 de outu-
bro de 2004. É instituição permanente e regular, organizada com base na 
hierarquia e disciplina, sob a autoridade suprema do Prefeito Municipal.
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Art. 50. Compete à Guarda Municipal:

I – efetuar a proteção dos bens, serviços e instalações de acordo com o 
que prescreve o art. 144, § 8º, da Constituição Federal e colaboração na se-
gurança pública, no exercício regular do poder de polícia administrativa;

II – efetuar a iscalização de trânsito, autuar e aplicar as medidas adminis-
trativas cabíveis por infrações de trânsito previstas no Código de Trânsito 
Brasileiro, de acordo com a legislação vigente, no exercício regular do po-
der de polícia de trânsito;

III – auxiliar na proteção ao meio ambiente, ao patrimônio histórico, cul-
tural, ecológico e paisagístico do Município, no exercício regular do poder 
de polícia ambiental;

IV – auxiliar, em caráter excepcional, com as operações de defesa civil do 
Município;

V – estabelecer parcerias com os órgãos estaduais e da União, com vistas à 
implementação de ações policiais integradas preventivas;

VI – estabelecer mecanismos de interação com a sociedade civil para dis-
cussões de soluções de problemas e projetos locais voltados à melhoria 
das condições de segurança nas comunidades;

VII – colaborar com as demais unidades da administração, na iscalização 
quanto à aplicação da legislação municipal, relativa ao exercício do poder 
de polícia administrativa do Município;

VIII – participar de solenidades cívicas no intuito de desenvolver o espírito 
patriótico e culto às tradições e valores históricos.

Artigos 89 e 90 da Lei Orgânica do Município (2003):

Art. 89. O Município, juntamente com a União e o Estado, promoverá a 
garantia da segurança pública, buscando a preservação da ordem pública 
e da incolumidade das pessoas e do patrimônio.

§ 1º O Município poderá instituir, por Lei, Fundo Municipal de Segurança, 
constituído de recursos provenientes de ações impositivas de penalidades 
com efeitos tributários.

§ 2º Para assegurar a sua competência comum de preservar a segurança, 
o Município poderá constituir Guarda Municipal como força auxiliar, des-
tinada à proteção de seus bens, serviços e instalações, nos termos da lei 
complementar.

Art. 90. A lei complementar de criação da Guarda Municipal disporá sobre 
acesso, direitos, deveres, vantagens e regime de trabalho, com base na 
hierarquia e na disciplina.

Parágrafo único. A investidura nos cargos da Guarda Municipal far-se-á 
mediante concurso de provas ou de provas e títulos.



ANEXO II 

 ESTATUTO GERAL DAS GUARDAS MUNICIPAIS

Compartilha-se na íntegra o texto das normas em questão.

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

Casa Civil

Subcheia para Assuntos Jurídicos

LEI Nº 13.022, DE 8 AGOSTO DE 2014.

Dispõe sobre o Estatuto Ge-
ral das Guardas Municipais.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte 
Lei: 

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1o Esta Lei institui normas gerais para as guardas municipais, discipli-
nando o § 8º do art. 144 da Constituição Federal. 

Art. 2o Incumbe às guardas municipais, instituições de caráter civil, uni-
formizadas e armadas conforme previsto em lei, a função de proteção municipal 
preventiva, ressalvadas as competências da União, dos Estados e do Distrito Fe-
deral. 
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CAPÍTULO II

DOS PRINCÍPIOS 

Art. 3o São princípios mínimos de atuação das guardas municipais: 

I – proteção dos direitos humanos fundamentais, do exercício da cidada-
nia e das liberdades públicas; 

II – preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição das perdas; 

III – patrulhamento preventivo; 

IV – compromisso com a evolução social da comunidade; e 

V – uso progressivo da força. 

CAPÍTULO III

DAS COMPETÊNCIAS 

Art. 4o É competência geral das guardas municipais a proteção de bens, 
serviços, logradouros públicos municipais e instalações do Município. 

Parágrafo único. Os bens mencionados no caput abrangem os de uso 
comum, os de uso especial e os dominiais. 

Art. 5o São competências especíicas das guardas municipais, respeitadas 
as competências dos órgãos federais e estaduais: 

I – zelar pelos bens, equipamentos e prédios públicos do Município; 

II – prevenir e inibir, pela presença e vigilância, bem como coibir, infrações 
penais ou administrativas e atos infracionais que atentem contra os bens, servi-
ços e instalações municipais; 

III – atuar, preventiva e permanentemente, no território do Município, 
para a proteção sistêmica da população que utiliza os bens, serviços e instala-
ções municipais; 

IV – colaborar, de forma integrada com os órgãos de segurança pública, 
em ações conjuntas que contribuam com a paz social; 

V – colaborar com a paciicação de conlitos que seus integrantes presen-
ciarem, atentando para o respeito aos direitos fundamentais das pessoas; 

VI – exercer as competências de trânsito que lhes forem conferidas, nas 
vias e logradouros municipais, nos termos da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 
1997 (Código de Trânsito Brasileiro), ou de forma concorrente, mediante convê-
nio celebrado com órgão de trânsito estadual ou municipal; 
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VII – proteger o patrimônio ecológico, histórico, cultural, arquitetônico e 
ambiental do Município, inclusive adotando medidas educativas e preventivas; 

VIII – cooperar com os demais órgãos de defesa civil em suas atividades; 

IX – interagir com a sociedade civil para discussão de soluções de pro-
blemas e projetos locais voltados à melhoria das condições de segurança das 
comunidades; 

X – estabelecer parcerias com os órgãos estaduais e da União, ou de Muni-
cípios vizinhos, por meio da celebração de convênios ou consórcios, com vistas 
ao desenvolvimento de ações preventivas integradas; 

XI – articular-se com os órgãos municipais de políticas sociais, visando à 
adoção de ações interdisciplinares de segurança no Município; 

XII – integrar-se com os demais órgãos de poder de polícia administrativa, 
visando a contribuir para a normatização e a iscalização das posturas e ordena-
mento urbano municipal; 

XIII – garantir o atendimento de ocorrências emergenciais, ou prestá-lo 
direta e imediatamente quando deparar-se com elas; 

XIV – encaminhar ao delegado de polícia, diante de lagrante delito, o au-
tor da infração, preservando o local do crime, quando possível e sempre que 
necessário; 

XV – contribuir no estudo de impacto na segurança local, conforme plano 
diretor municipal, por ocasião da construção de empreendimentos de grande 
porte; 

XVI – desenvolver ações de prevenção primária à violência, isoladamente 
ou em conjunto com os demais órgãos da própria municipalidade, de outros 
Municípios ou das esferas estadual e federal; 

XVII – auxiliar na segurança de grandes eventos e na proteção de autori-
dades e dignatários; e 

XVIII – atuar mediante ações preventivas na segurança escolar, zelando 
pelo entorno e participando de ações educativas com o corpo discente e docen-
te das unidades de ensino municipal, de forma a colaborar com a implantação 
da cultura de paz na comunidade local. 

Parágrafo único. No exercício de suas competências, a guarda munici-
pal poderá colaborar ou atuar conjuntamente com órgãos de segurança públi-
ca da União, dos Estados e do Distrito Federal ou de congêneres de Municípios 
vizinhos e, nas hipóteses previstas nos incisos XIII e XIV deste artigo, diante do 
comparecimento de órgão descrito nos incisos do caput do art. 144 da Consti-
tuição Federal, deverá a guarda municipal prestar todo o apoio à continuidade 
do atendimento. 
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CAPÍTULO IV

DA CRIAÇÃO 

Art. 6o O Município pode criar, por lei, sua guarda municipal. 

Parágrafo único. A guarda municipal é subordinada ao chefe do Poder 
Executivo municipal. 

Art. 7o As guardas municipais não poderão ter efetivo superior a: 

I – 0,4% (quatro décimos por cento) da população, em Municípios com até 
50.000 (cinquenta mil) habitantes; 

II – 0,3% (três décimos por cento) da população, em Municípios com mais 
de 50.000 (cinquenta mil) e menos de 500.000 (quinhentos mil) habitantes, des-
de que o efetivo não seja inferior ao disposto no inciso I; 

III – 0,2% (dois décimos por cento) da população, em Municípios com mais 
de 500.000 (quinhentos mil) habitantes, desde que o efetivo não seja inferior ao 
disposto no inciso II. 

Parágrafo único. Se houver redução da população referida em censo 
ou estimativa oicial da Fundação Instituto Brasileiro de Geograia e Estatística 
(IBGE), é garantida a preservação do efetivo existente, o qual deverá ser ajustado 
à variação populacional, nos termos de lei municipal. 

Art. 8o Municípios limítrofes podem, mediante consórcio público, utilizar, 
reciprocamente, os serviços da guarda municipal de maneira compartilhada. 

Art. 9o A guarda municipal é formada por servidores públicos integrantes 
de carreira única e plano de cargos e salários, conforme disposto em lei municipal. 

CAPÍTULO V

DAS EXIGÊNCIAS PARA INVESTIDURA 

Art. 10. São requisitos básicos para investidura em cargo público na guar-
da municipal: 

I – nacionalidade brasileira; 

II – gozo dos direitos políticos; 

III – quitação com as obrigações militares e eleitorais; 

IV – nível médio completo de escolaridade; 

V – idade mínima de 18 (dezoito) anos; 

VI – aptidão física, mental e psicológica; e 
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VII – idoneidade moral comprovada por investigação social e certidões 
expedidas perante o Poder Judiciário estadual, federal e distrital. 

Parágrafo único. Outros requisitos poderão ser estabelecidos em lei mu-
nicipal. 

CAPÍTULO VI

DA CAPACITAÇÃO 

Art. 11. O exercício das atribuições dos cargos da guarda municipal requer 
capacitação especíica, com matriz curricular compatível com suas atividades. 

Parágrafo único. Para ins do disposto no caput, poderá ser adaptada a 
matriz curricular nacional para formação em segurança pública, elaborada pela 
Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) do Ministério da Justiça. 

Art. 12. É facultada ao Município a criação de órgão de formação, trei-
namento e aperfeiçoamento dos integrantes da guarda municipal, tendo como 
princípios norteadores os mencionados no art. 3o. 

§ 1o Os Municípios poderão irmar convênios ou consorciar-se, visando ao 
atendimento do disposto no caput deste artigo. 

§ 2o O Estado poderá, mediante convênio com os Municípios interessa-
dos, manter órgão de formação e aperfeiçoamento centralizado, em cujo conse-
lho gestor seja assegurada a participação dos Municípios conveniados. 

§ 3o O órgão referido no § 2o não pode ser o mesmo destinado a forma-
ção, treinamento ou aperfeiçoamento de forças militares. 

CAPÍTULO VII

DO CONTROLE 

Art. 13. O funcionamento das guardas municipais será acompanhado por 
órgãos próprios, permanentes, autônomos e com atribuições de iscalização, in-
vestigação e auditoria, mediante: 

I – controle interno, exercido por corregedoria, naquelas com efetivo su-
perior a 50 (cinquenta) servidores da guarda e em todas as que utilizam arma 
de fogo, para apurar as infrações disciplinares atribuídas aos integrantes de seu 
quadro; e 

II – controle externo, exercido por ouvidoria, independente em relação 
à direção da respectiva guarda, qualquer que seja o número de servidores da 
guarda municipal, para receber, examinar e encaminhar reclamações, sugestões, 
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elogios e denúncias acerca da conduta de seus dirigentes e integrantes e das 
atividades do órgão, propor soluções, oferecer recomendações e informar os re-
sultados aos interessados, garantindo-lhes orientação, informação e resposta. 

§ 1o O Poder Executivo municipal poderá criar órgão colegiado para exer-
cer o controle social das atividades de segurança do Município, analisar a alo-
cação e aplicação dos recursos públicos e monitorar os objetivos e metas da 
política municipal de segurança e, posteriormente, a adequação e eventual ne-
cessidade de adaptação das medidas adotadas face aos resultados obtidos. 

§ 2o Os corregedores e ouvidores terão mandato cuja perda será decidida 
pela maioria absoluta da Câmara Municipal, fundada em razão relevante e espe-
cíica prevista em lei municipal. 

Art. 14. Para efeito do disposto no inciso I do caput do art. 13, a guarda 
municipal terá código de conduta próprio, conforme dispuser lei municipal. 

Parágrafo único. As guardas municipais não podem icar sujeitas a regu-
lamentos disciplinares de natureza militar. 

CAPÍTULO VIII

DAS PRERROGATIVAS 

Art. 15. Os cargos em comissão das guardas municipais deverão ser pro-
vidos por membros efetivos do quadro de carreira do órgão ou entidade. 

§ 1o Nos primeiros 4 (quatro) anos de funcionamento, a guarda municipal 
poderá ser dirigida por proissional estranho a seus quadros, preferencialmente 
com experiência ou formação na área de segurança ou defesa social, atendido o 
disposto no caput. 

§ 2o Para ocupação dos cargos em todos os níveis da carreira da guarda 
municipal, deverá ser observado o percentual mínimo para o sexo feminino, de-
inido em lei municipal. 

§ 3o Deverá ser garantida a progressão funcional da carreira em todos os 
níveis. 

Art. 16. Aos guardas municipais é autorizado o porte de arma de fogo, 
conforme previsto em lei. 

Parágrafo único. Suspende-se o direito ao porte de arma de fogo em 
razão de restrição médica, decisão judicial ou justiicativa da adoção da medida 
pelo respectivo dirigente. 

Art. 17. A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) destinará linha 
telefônica de número 153 e faixa exclusiva de frequência de rádio aos Municí-
pios que possuam guarda municipal. 
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Art. 18. É assegurado ao guarda municipal o recolhimento à cela, isola-
damente dos demais presos, quando sujeito à prisão antes de condenação de-
initiva. 

CAPÍTULO IX

DAS VEDAÇÕES 

Art. 19. A estrutura hierárquica da guarda municipal não pode utilizar 
denominação idêntica à das forças militares, quanto aos postos e graduações, 
títulos, uniformes, distintivos e condecorações. 

CAPÍTULO X

DA REPRESENTATIVIDADE 

Art. 20. É reconhecida a representatividade das guardas municipais no 
Conselho Nacional de Segurança Pública, no Conselho Nacional das Guardas 
Municipais e, no interesse dos Municípios, no Conselho Nacional de Secretários 
e Gestores Municipais de Segurança Pública. 

CAPÍTULO XI

DISPOSIÇÕES DIVERSAS E TRANSITÓRIAS 

Art. 21. As guardas municipais utilizarão uniforme e equipamentos pa-
dronizados, preferencialmente, na cor azul-marinho. 

Art. 22. Aplica-se esta Lei a todas as guardas municipais existentes na 
data de sua publicação, a cujas disposições devem adaptar-se no prazo de 2 
(dois) anos. 

Parágrafo único. É assegurada a utilização de outras denominações con-
sagradas pelo uso, como guarda civil, guarda civil municipal, guarda metropoli-
tana e guarda civil metropolitana. 

Art. 23. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 8 de agosto de 2014; 193o da Independência e 126o da República. 

DILMA ROUSSEFF 
José Eduardo Cardozo 

Miriam Belchior 
Gilberto Magalhães Occhi





Anexo III 

PORTARIA DOS GGIS
Compartilha-se na íntegra o texto das normas em questão.

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 
SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

PORTARIA Nº 1, DE 16 DE JANEIRO DE 2014
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

DOU de 20/01/2014 (nº 13, Seção 1, pág. 33)

Institui as diretrizes nacionais orientadoras dos Gabinetes de Gestão Integra-
da em Segurança Pública.

A SECRETÁRIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, no uso das atribuições que 
lhe conferem o art. 12, do Anexo I, do Decreto nº 6.061, de 15 de março de 2007, e

considerando a previsão no Protocolo de Intenções do Sistema Único de Se-
gurança Pública – SUSP, criado no ano de 2003, de um Gabinete de Gestão Integrada 
em Segurança Pública;

considerando que todos os Estados Federados implantaram Gabinetes de 
Gestão Integrada Estaduais;

considerando que o Decreto nº 7.496, de 8 de junho de 2011, que institui o 
Plano Estratégico de Fronteiras prevê um conjunto de ações integradas, colabora-
tivas e interagências envolvendo os órgãos federais, estaduais, municipais e países 
vizinhos, tendo como foco à prevenção, controle, iscalização e repressão dos delitos 
transfronteiriços e dos delitos praticados na faixa de fronteira brasileira;

considerando a criação dos Gabinetes de Gestão Integrada de Fronteira, a 
partir do Decreto nº 7.496, de 2011;

considerando que na última década os municípios passaram a ser protago-
nistas e a ocuparem um papel de centralidade nas questões da segurança pública e 
prevenção da violência por se tratarem, justamente, dos entes federados mais próxi-
mos dos problemas concretos vividos pela sociedade;

considerando que frente a este novo cenário, muitos municípios brasilei-
ros passaram a implementar ações voltadas à segurança pública e a repensar suas 
políticas sociais e urbanísticas, buscando incorporar a dimensão da prevenção da 
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violência através da implementação de políticas integradas em nível local e da 
criação dos Gabinetes de Gestão Integrada Municipais, inclusive com apoio da 
Secretaria Nacional de Segurança Pública – SENASP;

considerando a importância da Gestão Integrada para a Política Nacional 
de Segurança Pública e a necessidade do estabelecimento de diretrizes nacio-
nais para essa Gestão em todas as esferas, resolve:

Art. 1º Ficam instituídas as diretrizes nacionais orientadoras dos Gabine-
tes de Gestão Integrada em Segurança Pública – GGI.

TÍTULO I

DOS GABINETES DE GESTÃO INTEGRADA

CAPÍTULO I

DEFINIÇÃO

Art. 2º O GGI é um fórum deliberativo e executivo composto por represen-
tantes do poder público das diversas esferas e por representantes das diferentes 
forças com atuação na área da segurança pública, que opera por consenso, em 
regime de mútua cooperação e sem hierarquia, não cabendo a nenhum de seus 
integrantes a função de determinar ou decidir qualquer medida, devendo haver 
respeito às autonomias de cada uma das instituições que o compõem.

§ 1º O GGI por se tratar de uma ferramenta de gestão que reúne o con-
junto de instituições que incide sobre a política de segurança local, promove 
ações conjuntas e sistêmicas, tendo como objetivo, discutir, deliberar e execu-
tar as políticas públicas com vistas à diminuição da criminalidade, prevenção 
às violências, à manutenção da paz social e a promoção dos direitos humanos 
fundamentais, do exercício da cidadania e das liberdades públicas.

§ 2º Os GGI constituídos tanto em âmbito estadual, distrital, de fronteira 
e municipal, têm como premissa integrar sistematicamente os órgãos e institui-
ções federais, estaduais e municipais atuantes na área de segurança pública, jus-
tiça criminal e sistema prisional existentes em suas respectivas áreas de atuação.

CAPÍTULO II

DIRETRIZES GERAIS E ATRIBUIÇÕES DOS GABINETES DE GESTÃO INTEGRADA

Seção I

Das Diretrizes

Art. 3º São diretrizes dos GGI:

I – a promoção da integração, em sua respectiva área de atuação, dos ór-
gãos de segurança pública federais, estaduais, distritais e municipais, bem como 
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os que operam outras políticas públicas que contribuem com a segurança pú-
blica;

II – o compartilhamento das ações dos órgãos envolvidos com a seguran-
ça pública;

III – a contribuição para a integração e harmonização dos órgãos do siste-
ma de justiça criminal, na execução de diagnósticos, planejamentos, implemen-
tação e monitoramento de Políticas de Segurança Pública;

IV – a interação com os demais órgãos públicos estabelecendo uma per-
manente e sistemática articulação com entidades e instituições que operam as 
políticas sociais básicas, visando expandir a participação de outros atores no de-
senvolvimento e execução de programas e ações de prevenção à violência;

V – o respeito às autonomias institucionais de cada órgão integrante do 
GGI;

VI – a atuação em rede com outros GGI (municipais, estaduais, distrital e 
de fronteira);

VII – a publicidade das informações relativas às políticas desenvolvidas 
no âmbito do GGI, sempre que possível, e desde que não comprometa o sigilo 
necessário às operações de segurança pública.

Seção II

Das Atribuições

Art. 4º São atribuições dos GGI:

I – planejar, coordenar e acompanhar ações integradas de prevenção à 
violência, repressão à criminalidade e iscalização afetas ao poder de polícia da 
Administração Pública, nas áreas de atuação deinidas nos Estados, Regiões, Dis-
trito Federal, Fronteiras e Municípios, em função dos indicadores de violência 
e vulnerabilidade, priorizando as medidas de maior impacto para reversão das 
estatísticas negativas;

II – propor estratégias e metodologias de monitoramento dos resultados 
de ações a eles relativas, com a participação de outras instituições, se necessário 
e conveniente, respeitadas as diretrizes do Ministério da Justiça;

III – elaborar um planejamento estratégico das ações integradas a serem 
implementadas e monitorar o cumprimento das metas estabelecidas;

IV – tornar mais ágil e eicaz a comunicação entre os órgãos que o integram;

V – acompanhar a implementação dos projetos e políticas pertinentes a 
ele, promovendo a avaliação quantitativa e qualitativa dos resultados obtidos e 
indicando, se for o caso, mecanismos para revisão das políticas públicas adotadas;

VI – monitorar e avaliar a execução dos planos de segurança pública das 
respectivas áreas de atuação;
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VII – acompanhar os programas estruturantes e de logística em desen-
volvimento, observando as diretrizes de integração dos diferentes níveis de go-
verno e de políticas sociais ains, bem como a priorização para as medidas que 
tragam maior impacto no desempenho dos programas de segurança pública;

VIII – fomentar encontros e fóruns, periodicamente, objetivando a maior 
integração das ações de política de segurança pública;

IX – mediar os planejamentos operacional, tático e estratégico entre os 
órgãos que o compõe.

X – identiicar demandas e eleger prioridades, com base em diagnósticos 
locais;

XI – contribuir para a garantia de um sistema no qual a inteligência e as 
estatísticas trabalhem de forma integrada;

XII – difundir a ilosoia de gestão integrada em segurança pública;

XIII – realizar os encaminhamentos necessários ao cumprimento das suas 
deliberações;

XIV – fomentar a alimentação do Sistema Nacional de Informações de Se-
gurança Pública, Prisionais e Sobre Drogas – SINESP, nos termos da Lei;

XV – alimentar o Sistema Nacional de Monitoramento dos GGIs – InfoGGI, 
no âmbito do Portal SINESP, quando disponibilizado pela Secretaria Nacional de 
Segurança Pública – Secretaria Nacional de Segurança Pública do MJ;

XVI – contribuir para reformulação e criação legislativa no campo da se-
gurança pública local, no que couber;

XVII – instituir as Câmaras Técnicas e/ou Temáticas e garantir seu regular 
funcionamento;

XVIII – analisar as informações coletadas e armazenadas pelas instituições 
de Segurança Pública, assim como, receber e analisar as demandas provenientes 
de outras instâncias governamentais e da Sociedade Civil Organizada;

XIX – envolver as Instituições de Ensino Superior para produção qualiica-
da do conhecimento em assuntos referentes a Segurança Pública;

XX – propor prioridades para o Plano de formação e qualiicação dos pro-
issionais de segurança pública.

CAPÍTULO III

DA ESTRUTURAÇÃO DOS GABINETES DE GESTÃO INTEGRADA

Art. 5º Integram os GGI, em qualquer de suas modalidades:

I – o Colegiado Pleno;

II – a Secretaria Executiva; e
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III – as Câmaras Técnicas.

Art. 6º Além das estruturas indicadas no art. 5º, os GGI, sempre que pos-
sível e necessário, constituirão Câmaras Temáticas, podendo ainda ter outros es-
paços necessários à plena consecução dos objetivos gerais do órgão colegiado, 
nos termos do art.3º.

Art. 7º Os GGI, em qualquer de suas modalidades, serão estruturados, por:

I – Sala do Pleno, onde se reunirá o Colegiado Pleno; e

II – Sala da Secretaria Executiva.

Parágrafo único. As Câmaras Técnicas e Câmaras Temáticas não envol-
vem estruturas físicas, sendo somente espaços de debate e discussão.

Seção I

Colegiado Pleno

Art. 8º Incumbe ao Colegiado Pleno dos GGI, instância superior e colegia-
da, as funções de coordenação e deliberação.

Parágrafo único. Compete ao Presidente do GGI indicar o Secretário Exe-
cutivo por meio de ato especíico.

Seção II

Secretaria Executiva

Art. 9º Incumbe à Secretaria Executiva as atribuições de articulação, organi-
zação, planejamento, gestão e execução das deliberações e atividades desenvolvi-
das pelos GGI, de forma contínua e permanente, no âmbito de sua competência e 
de acordo com as atribuições previstas no regimento interno de cada GGI.

Seção III

Câmaras Técnicas

Art. 10. As Câmaras Técnicas são espaços permanentes de discussão acer-
ca de assuntos relevantes na seara da segurança pública abrangidos pelo GGI.

§ 1º As Câmaras Técnicas serão criadas mediante deliberação e aprova-
ção do Colegiado Pleno e serão compostas por proissionais de notável saber 
técnico de qualquer dos órgãos que integram o GGI, tendo como atribuição o 
aprofundamento na análise de temas especíicos, programas de prevenção e re-
pressão ao crime.

§ 2º Compete aos integrantes das Câmaras Técnicas formularem propos-
tas, realizarem levantamentos, produzirem apontamentos e estudos e confec-
cionarem documentos que possam subsidiar os trabalhos e decisões do Cole-
giado Pleno.

§ 3º Para a melhor consecução dos ins a que se destinam as Câmaras 
Técnicas, poderão ser convidados especialistas para contribuírem pontual-
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mente nas reuniões, com palestras e subsídios para o debate dos temas nelas 
tratados.

§ 4º Será obrigatória a existência de pelo menos uma Câmara Técnica que 
se denominará Câmara Técnica de Prevenção e irá pautar a articulação e integra-
ção de todos os assuntos afetos à segurança pública na perspectiva da preven-
ção à violência e criminalidade.

§ 5º A Câmara Técnica de Prevenção deverá estar prevista no Regimento 
Interno de cada GGI.

§ 6º De acordo com as demandas e as necessidades de cada GGI, caberá 
ao Colegiado Pleno criar outras Câmaras Técnicas.

Seção IV

Câmaras Temáticas

Art. 11. As Câmaras Temáticas se coniguram em espaços temporários de 
escuta popular e de interlocução entre o GGI e a sociedade civil sobre um deter-
minado tema.

§ 1º As Câmaras Temáticas serão criadas mediante deliberação e apro-
vação do Colegiado Pleno para análise de temas especíicos, que demandem 
a oitiva da sociedade civil e a participação popular, tendo por objetivo o enca-
minhamento de proposições a respeito da prevenção à violência e às condutas 
criminosas.

§ 2º As Câmaras Temáticas terão caráter temporário, icando adstritas à 
relevância do tema e a resolução ou amenização da demanda, que será apurada 
pelo Colegiado Pleno.

§ 3º Compete aos integrantes das Câmaras Temáticas apresentarem apon-
tamentos que possam subsidiar os trabalhos desenvolvidos pelo Colegiado Pleno.

CAPÍTULO IV

DA ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Art. 12. As decisões dos GGI serão sempre tomadas por consenso, sem 
hierarquia e subordinação entre seus membros e respeitando as autonomias 
institucionais, visando a cooperação mútua, a integração sistêmica e a interlocu-
ção permanente entre as instituições do sistema de justiça criminal e as instân-
cias promotoras da segurança pública.

Art. 13. Incumbe aos Colegiados Plenos, quando da instituição do GGI, a 
elaboração de Regimento Interno, com vistas à deinição, objetivos e organiza-
ção dos Gabinetes, respeitadas as normas gerais previstas nesta Portaria.

Art. 14. O Regimento Interno deverá estabelecer a periodicidade das reu-
niões ordinárias do GGI, que deverão ser, no mínimo, mensais.
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Parágrafo único. Poderão ocorrer reuniões extraordinárias mediante 
provocação de qualquer um dos membros do Colegiado Pleno, levando-se em 
conta a relevância ou urgência do tema, cabendo a convocação ao Secretário 
Executivo.

Art. 15. Caberá ao Colegiado Pleno propor normativas administrativas 
que viabilizem as ações integradas entre os órgãos envolvidos com a segurança 
pública que compõem o GGI.

TÍTULO II

DAS MODALIDADES DOS GABINETES DE GESTÃO INTEGRADA

CAPÍTULO I

DOS GABINETES DE GESTÃO INTEGRADA ESTADUAIS

Art. 16. Os GGI estaduais – GGI-E serão constituídos em âmbito estadual 
e distrital de acordo com o interesse público, respeitadas as suas competências 
e atribuições, atuando nos termos do artigo 3º, e deverão ser compostos, no 
mínimo, pelos seguintes representantes (ou equivalentes):

I – Governador do Estado, que o presidirá;

II – Secretário de Estado e de Segurança Pública e Defesa Social;

III – Comandante Geral da Polícia Militar;

IV – Chefe da Polícia Civil;

V – Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar;

VI – Superintendente de Polícia Cientíica;

VII – Secretário do Sistema de Administração Penitenciária;

VIII – Secretário Executivo do GGI de Fronteira – GGI-Fron, quando existente.

Art. 17. Deverão ser convidados para participar do GGI-E gestores repre-
sentantes dos seguintes órgãos (ou equivalentes):

I – Forças Armadas (Exército, Marinha e Aeronáutica);

II – Agência Brasileira da Inteligência;

III – Polícia Federal; e

IV – Polícia Rodoviária Federal.

§ 1º Deverão ser convidados para participarem do GGI-E representantes 
dos seguintes órgãos:

I – Poder Judiciário Estadual;

II – Ministério Público Estadual;
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III – Justiça Federal;

IV – Procuradoria da República;

V – Defensoria Pública estadual; e

VI – Assembléia Legislativa do Estado.

§ 2º É assegurada ainda a participação de um representante indicado 
para cada um dos seguintes órgãos:

I – Secretaria Nacional de Segurança Pública/MJ; e

II – Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil.

§ 3º Os GGI-E poderão ser compostos ainda por representantes convida-
dos de outros órgãos governamentais conforme a necessidade e pertinência 
temática, desde que respeitadas e atendidas as diretrizes gerais desta Portaria.

§ 4º Ocorrendo circunstâncias que impeçam a presença do Governador, 
caberá ao Secretário de Estado da Segurança Pública e/ou Defesa Social, ou ao 
ocupante de cargo correlato, presidir o Colegiado Pleno em sua substituição.

§ 5º Quando a discussão envolver questões relativas a determinado Mu-
nicípio, o Colegiado Pleno poderá convidar o Presidente ou representante do 
respectivo GGI a participar das reuniões do Colegiado Pleno e/ou das Câmaras 
Técnicas e/ou Temáticas do GGIE.

CAPÍTULO II

DOS GABINETES DE GESTÃO INTEGRADA DE FRONTEIRA

Art. 18. Os GGI-Fron serão constituídos em âmbito de áreas legalmente 
consideradas de fronteiras de acordo com o interesse público, respeitadas as 
suas competências e atribuições, atuando nos termos do art. 3º e serão compos-
tos, no mínimo, pelos seguintes representantes (ou equivalentes), atuantes em 
área de fronteira:

I – Secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, que o pre-
sidirá;

II – Comandante Geral da Polícia Militar;

III – Chefe da Polícia Civil;

IV – Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar;

V – Superintendente do Departamento de Polícia Cientíica; e

VI – Representante do Sistema de Administração Penitenciária.

Art. 19. Deverão ser convidados para participar do GGI-Fron gestores re-
presentantes dos seguintes órgãos:

I – Secretaria Executiva do GGI-E;
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II – Polícia Federal; e

III – Polícia Rodoviária Federal.

§ 1º Deverão ser convidados para participarem do GGI-Fron representan-
tes dos seguintes órgãos:

I – Poder Judiciário estadual;

II – Ministério Público estadual;

III – Justiça Federal;

IV – Procuradoria da República;

V – Forças Armadas (Exército, Marinha e Aeronáutica); e

VI – Agência Brasileira da Inteligência.

§ 2º É assegurada ainda a participação de um representante indicado por 
cada um dos seguintes órgãos:

I – Secretaria Nacional de Segurança Pública/MJ;

II – Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil.

§ 3º Os GGI-Fron poderão ser compostos ainda por representantes convi-
dados de outros órgãos governamentais conforme a necessidade e pertinência 
temática, desde que respeitados os limites de sua atribuição e atendidas as dire-
trizes gerais desta Portaria.

§ 4º Quando a discussão envolver questões relativas a determinado Mu-
nicípio, o Colegiado Pleno poderá convidar o Presidente ou representante do 
respectivo GGI Municipal – GGI-M a participar das reuniões do Colegiado Pleno 
e/ou das Câmaras Técnicas e/ou Temáticas do GGI-E.

Art. 20. Além das atribuições dispostas no art. 3º, cabe ainda aos GGI-
-Fron, as seguintes:

I – acompanhar e contribuir no Estado com o Plano Estratégico de Frontei-
ra e ações da Estratégia Nacional de Segurança Pública nas Fronteiras – Enafron 
e deliberar sobre os assuntos a ele pertinentes, observadas as competências e 
autonomias institucionais;

II – propor e sugerir a realização de acordos bilaterais e multilaterais inter-
nacionais que tenham como objetivo qualiicar a prestação de segurança públi-
ca à população residente na região de fronteira, bem como no aperfeiçoamento 
da prevenção e repressão a criminalidade que afeta essas localidades; e

III – articular ações conjuntas, coordenadas e integradas com instâncias 
correlatas existentes nos estados vizinhos, bem como, com órgãos de segurança 
pública de países fronteiriços, especialmente na linha de fronteira e nos Municí-
pios “gêmeos”.
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CAPÍTULO III

DOS GABINETES DE GESTÃO INTEGRADA MUNICIPAIS

Art. 21. Os GGI-M serão constituídos em âmbito municipal de acordo 
com o interesse público, respeitadas as suas competências e atribuições, atu-
ando nos termos do art. 3º e serão compostos, no mínimo, pelos representantes 
dos seguintes órgãos (ou equivalentes):

I – Prefeito Municipal, que o presidirá;

II – Secretário Municipal de Segurança Pública;

III – Secretário Municipal de Transporte ou Mobilidade Urbana;

IV – Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura;

V – Secretário Municipal de Direitos Humanos;

VI – Secretário Municipal de Políticas para as Mulheres;

VII – Secretário Municipal de Políticas para Juventude;

VIII – Diretor da Guarda Municipal, quando existente no Município.

Art. 22. Deverão ser convidados para participar do GGI-M gestores repre-
sentantes dos seguintes órgãos (ou equivalentes), sediados no município:

I – Polícia Militar;

II – Corpo de Bombeiros Militar;

III – Polícia Civil;

IV – Polícia Cientíica;

V – Receita Federal do Brasil, quando existente no Município;

VI – Polícia Federal, quando existente no Município; e

VII – Polícia Rodoviária Federal, quando existente no Município.

§ 1º Deverão ser convidados para participar do GGI-M representantes dos 
seguintes órgãos, sediados no município:

I – Poder Judiciário estadual;

II – Ministério Público estadual;

III – Defensoria Pública estadual; e

IV – Câmara Legislativa Municipal.

§ 2º É assegurada ainda a participação de um representante indicado por 
cada um dos seguintes órgãos:

I – Secretaria Nacional de Segurança Pública/MJ; e

II – GGI-E ou Distrital e do GGI-Fron, onde houver.

§ 3º Os GGI-M poderão ser compostos por representantes convidados de 
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outras Secretarias ou órgãos governamentais, conforme a necessidade e perti-
nência temática, desde que respeitados os limites de sua atribuição e atendidas 
as diretrizes gerais desta Portaria.

TÍTULO III

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 23. Incumbe às Secretarias afetas à Segurança Pública dos Estados, 
Distrito Federal e Municípios, a execução do disposto na presente Portaria, res-
peitadas as atribuições previstas no art. 144 da Constituição Federal.

Art. 24. É de responsabilidade dos GGI e suas respectivas secretarias en-
volvidas, a capacitação e treinamento dos proissionais que executarão as tare-
fas dispostas nesta Portaria.

Art. 25. Caberá aos respectivos GGI, nas suas diversas modalidades, cria-
rem mecanismos de interlocução e integração sistêmica entre si, levando-se em 
conta àquela que tenham atuação geográica coincidente, segundo os parâme-
tros desta Portaria.

Art. 26. O GGI do Entorno do Distrito Federal e demais Gabinetes Regio-
nais existentes ou que venham a ser criados por demanda espontânea dos Esta-
dos, Distrito Federal e Municípios deverão seguir os mesmos regramentos desta 
Portaria.

Art. 27. O Colegiado Pleno de cada GGI deverá produzir documentação 
comprobatória de suas ações e encaminhá-la regularmente à SENASP/MJ, atra-
vés dos mecanismos disponibilizados pela citada Secretaria, em especial pela 
alimentação do InfoGGI.

Parágrafo único. Serão priorizados nos Editais de chamamento público 
de propostas da SENASP/MJ, os projetos de Estados, Distrito Federal, consór-
cios e Municípios que mantenham estruturados e em funcionamento GGI, bem 
como alimentem o InfoGGI.

Art. 28. A escolha do Secretário Executivo dos GGI deverá pautar-se nos 
critérios da impessoalidade e eiciência.

Art. 29. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

REGINA MARIA FILOMENA DE LUCA MIKI








