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RESUMO 

 

A temática da segurança pública faz parte das discussões acadêmicas e populares devido a 

vários fatores que atuam na sociedade e que culminam em um aumento crescente da 

criminalidade. A relevância da avaliação de políticas públicas nesse contexto constitui-se em 

uma possível ferramenta de controle, monitoramento e ajustes necessários ao poder público 

para que realize as mudanças necessárias. Diante dessa realidade, tem-se como problema da 

pesquisa: como o município de Mossoró (RN) vem implementando sua política pública de 

segurança? Na diretriz geral da pesquisa, trabalhamos com a seguinte hipótese: na própria 

formulação da Política Nacional de Segurança Pública existem elementos que dificultam a 

implementação de uma política pública de segurança municipal em Mossoró. O objetivo dessa 

pesquisa é avaliar a política pública de segurança existente no município de Mossoró pelos 

elementos que facilitam e/ou dificultam sua implementação, através das ações do poder 

público municipal nas atividades da Guarda Civil de Mossoró (GCM). Para isso, foi realizada 

uma avaliação de processo de implementação, especificamente dos seus subprocessos de 

seleção, capacitação e logísticos ou operacionais. Utilizou-se pesquisa bibliográfica, 

documental, primária e secundária; e de campo, com a realização de entrevistas. Constatou-se 

que com um efetivo de 197 guardas, e com cinco anos de criação, as ações desenvolvidas por 

esta instituição remetem a um início da implantação da política de segurança municipal. A 

guarda possui o padrão básico de seleção; parte de remanejamento de função e parte de 

concurso público. A formação acontece de forma introdutória, no entanto, não se dá de forma 

completa e específica para a atuação na função. Sua operacionalidade se limita pelo número 

de efetivo existente e pela estruturação física que ainda não correspondente à demanda, que 

esbarra na realidade orçamentária municipal de recurso direto destinado para a área da 

segurança. Verificou-se a falta de um Plano Municipal de Segurança Pública com princípios, 

diretrizes e metas que possa direcionar as ações da guarda. Conclui-se que apesar da 

implementação da GCM de Mossoró não ter conseguido, dentro dos parâmetros de eficiência, 

eficácia e efetividade, desempenhar suas ações, projetos e programas, ela conseguiu 

desencadear um processo de abertura para construção de uma política de segurança municipal, 

assim como a quebra do paradigma de ações municipais voltadas apenas para a vigilância do 

patrimônio público, com a interação de afirmativas para a prevenção da violência e 

criminalidade.  

PALAVRAS-CHAVE: Estado. Avaliação de Políticas Públicas. Segurança Pública. Guarda 

Municipal. Mossoró. 



 

 

ABSTRACT 

 

The subject of public safety is part of the academic and popular discussions, due to several 

factors that act in society culminating in an increasing criminality. The importance of the 

evaluation of public policies in this context consists in a possible control tool, monitoring and 

necessary adjustments to the government to make the necessary changes. Given this reality, it 

is thought the research problem: how Mossoró (RN) city has implemented his public security 

policy? In general guideline of the research, we work with the following hypothesis: the own 

formulation of the National Policy of Public Safety there are elements that hinder the 

implementation of a public policy of municipal security in Mossoró. The objective of this 

research is to evaluate the existing security public policy in the city of Mossoró, by the 

elements that facilitate and/or hamper its implementation, through the actions of municipal 

government in the activities of the Mossoro Civil Guard (GCM). For this, a review of the 

implementation process was conducted, specifically its subprocesses of selection, training, 

and logistical or operational. Was used bibliographical research, documental primary and 

secondary, and field research, with conducting of interviews. It was found that with a staff of 

197 guards, and with five years of creation, the actions developed by this institution refer to 

an early implementation of the municipal security policy. The guard has the basic pattern 

selection, part of function relocation and part of public tender. The formation occurs in an 

introductory way, however, not complete and specific, for the function performance. Its 

operability is limited by the number of existing effective and by the physical structure that has 

not matching the demand yet, which touches on the municipal budgetary reality of direct 

resource intended to safety. It was found the absence of a municipal plan of public security 

with principles, guidelines and goals that could direct the actions of the guard. It is concluded 

that despite of the implementation of the GCM Mossoró have not achieved, within the 

parameters of efficiency, efficacy and effectiveness have played their actions, projects and 

programs, it could trigger a process of opening for construction of a municipal security policy. 

As well as break with the paradigm of municipal actions just meant for surveillance of public 

property, interaction affirmative for the prevention of violence and crime. 

 

KEYWORDS: State. Evaluation of Public Policies. Public Safety. Municipal Guard. 

Mossoro. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 A temática da segurança pública faz parte, atualmente, das discussões acadêmicas e 

populares, devido a vários fatores que atuam na sociedade e que culminam em um aumento 

cada vez mais crescente da criminalidade, tanto nos centros urbanos como nas cidades 

interioranas, sendo esta última também denominada “interiorização do crime”. Essa 

desagregação pelos municípios ocorre devido à existência de diferentes e/ou novas 

configurações de focos de violência, além dos já tradicionais, centrados nas capitais e regiões 

metropolitanas. 

Em entendimento com esse novo contexto de mudanças, o município de Mossoró 

(RN) criou a Secretaria Municipal da Defesa Social (SEMUDS) e a Guarda Civil Municipal 

(GCM) no ano de 2008, desenvolvendo, a partir de então, ações voltadas para políticas 

públicas de segurança.  

Ao trabalharmos na Prefeitura Municipal de Mossoró e fazermos parte da Secretaria 

da Defesa Social, a qual era atribuída da segurança pública e da defesa civil do munícipio, 

começamos a nos interessar pelo assunto desta pesquisa. Participamos também da I 

Conferência Nacional de Segurança Pública (CONSEG), no ano 2009, que mobilizou todo o 

país em seus três níveis federativos para um novo pensar sobre segurança pública. Isto 

proporcionou a percepção da necessidade de os municípios, especificamente das guardas 

civis, de atender uma nova situação que emergia. E por sua vez, carecia de diretrizes próprias, 

para que cada categoria profissional de segurança pública, pudesse desenvolver sua função de 

forma a contribuir com esse novo contexto. O que compete à guarda civil? Qual é o seu papel 

na segurança pública? Qual é a responsabilidade dos municípios nessa nova configuração da 

política nacional de segurança pública? Quais os desafios para a execução das ações aferidas 

aos municípios? Quais os recursos financeiros possíveis para segurança pública? Foram essas 

questões, entre outras tantas, que direcionaram a construção dos princípios e diretrizes 

encaminhados da conferência municipal para a conferência nacional. Neste sentido, 

representou uma tentativa de construir uma política nacional de segurança que atendesse de 

forma efetiva os municípios, que eram apontados pela população local como responsáveis 

diretos por essa área, mesmo constando na Constituição Federal (CF) de 1988 sua 

participação indireta. 

Esse contexto nos permitiu a proximidade com os gestores e profissionais da área de 
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segurança e instituições que atuavam direta e indiretamente no município, sendo elas: GCM, 

Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Federal (PF), Polícia Civil (PC), Polícia Militar 

(PM), Instituto Técnico-Científico de Polícia (ITEP), Promotoria da Justiça, Câmara dos 

Vereadores, associações, conselhos, sindicatos, ONGs e movimentos sociais. 

 A GCM começou a se apropriar de espaços diferentes do anterior quando atuava 

apenas como guarda patrimonial. Em 2010 foi regulamentada, e no mesmo ano foi realizado 

concurso público para provimento de cargos para o atendimento das áreas urbana e rural. 

 Em 2011, com a entrada no Grupo Interdisciplinar de Estudos e Avaliação de 

Políticas Públicas (GIAPP), da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), as 

delimitações sobre o estudo de políticas públicas, especialmente em avaliações, aprofundaram 

o nosso percurso sobre essa pesquisa avaliativa. 

 E assim, diante das discussões que ocorrem neste século XXI motivadas pelo 

aumento da violência e da criminalidade na sociedade brasileira, um novo paradigma de 

segurança pública voltada não apenas para a execução de contenção, mas também para a 

questão da prevenção, vem se tornando cada vez mais uma prioridade para a gestão pública.  

Além da própria reestruturação do modelo de segurança pública nacional, existem 

outros entraves que estão envolvidos nesse processo: a compreensão da sociedade de que 

segurança pública é competência apenas do poder público e das instituições de segurança 

pública, que é construída a partir da ideologia neoliberal de separar Estado e sociedade civil; e 

a falta de entendimento da complexidade de fatores que interferem e são produtores da 

violência e da criminalidade.  

Afirmar que o problema da segurança pública é um problema de todos já é quase um 

clichê usado pelos profissionais e pesquisadores da área. Essa conscientização e disseminação 

do conceito são primordiais, ou seja, a segurança pública a todos diz respeito, porque todos 

podem ser tocados por ela, na qualidade de sujeitos passivos ou ativos da prática criminosa. É 

preciso atentar que o problema, quando é geral, significa que não é de um, mas coletivo. 

Aliás, afirmar que o problema diz respeito a todos equivale a dizer que a busca de soluções 

compete a uma multiplicidade de agentes governamentais e não governamentais (OLIVEIRA, 

2002). Avançando na compreensão do marco dessa complexidade é que se pode dar conta dos 

direitos que estão em jogo. Não se reduzindo apenas ao direito à vida, permite consolidar um 

governo democrático de segurança (PALMIERI, 2003).  

A maior parte da violência que nos cerca tem origem num cenário de mudanças 

constantes, e é nesse contexto que se faz necessária a implementação de políticas públicas 
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adequadas que possam responder aos problemas sociais. Entendendo o termo política pública, 

como public policy, ou atividade predominante do Estado; as políticas públicas tratam do 

conteúdo concreto e do conteúdo simbólico de decisões políticas, e do processo de construção 

e atuação dessas decisões (SECCHI, 2010). A referência a essas políticas não deve ser 

entendida apenas como políticas de inclusão material e de bem estar social; devem também 

intervir sobre o modo da convivência e de fortalecimento de vínculo social.  Para Palmieri 

(2003), uma política de segurança eficiente, democrática e baseada nos direitos cidadãos deve 

explorar as capacidades institucionais e a consistência entre os níveis de governos nacional, 

estadual e municipal.  

O reconhecimento da necessidade de participação dos municípios na questão da 

segurança trouxe para realidade brasileira uma nova construção que aponta para a importância 

da descentralização política. No Brasil, dois fatores em particular podem contribuir para 

promover a descentralização das políticas de segurança pública. Primeiro, a constatação de 

que o problema do crescimento do crime e da violência tem uma dimensão principalmente 

urbana, atinge áreas determinadas e grupos específicos e, quando tratados de forma 

localizada, podem ser compreendidos e prevenidos. Segundo, a verificação de que, apesar de 

não possuírem organizações policiais fortes, os municípios têm mais capacidade para 

desenvolver políticas de segurança pública que os estados e a União. É o caso da presença de 

organizações e serviços municipais nas cidades e bairros, e sua proximidade em relação às 

comunidades e associações locais, que facilita o desenvolvimento de políticas adequadas à 

realidade local (MESQUITA NETO, 2006). 

 Percebemos que alguns municípios, especialmente os que não são caracterizados 

como capitais ou metrópoles, deparam-se com uma situação de início de implementação da 

política pública de segurança, e que esta se desenvolve de forma eventual, de acordo com a 

necessidade e capacidade de gestão pública.  

 A composição de uma guarda civil é um dos requisitos fundantes para a 

implementação da política a nível municipal. As funções e atribuições das guardas municipais 

ampliaram, na prática, aquelas previstas no artigo 144 da CF, que se limitam à proteção dos 

bens, serviços e instalações municipais. Ao longo dos anos, acompanhando o crescimento das 

cidades e a complexidade dos problemas de urbanização, a prevenção constitui-se hoje como 

a principal missão da referida instituição. Ela pode assumir diferentes formas e modos 

operacionais diversificados, segundo o tipo de município onde atua. No entanto, esse contexto 

tem sido permeado por uma série de delimitações nas atribuições e posturas profissionais, 
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bem como nas gestões públicas (BRASIL, 2005b). 

A cidade de Mossoró (RN) apresenta características semelhantes à de várias outras 

cidades do país que passaram e passam por um crescimento econômico e populacional, 

constituindo-se como um novo polo de crescimento no interior do estado do Rio Grande do 

Norte (RN). Consolidou-se, durante a década de 1990, um processo de desconcentração 

econômica que culminou na construção de novos polos que atraem investimentos, trabalho e 

migrações. Somado a esse processo, as deficiências e insuficiências do aparelho do Estado e 

da segurança pública contribuem para a condução da criminalidade e da violência.  

Por um lado, o crescimento do número de homicídios no município de Mossoró 

(RN), assim como o atual arranjo da segurança pública municipal, chamam a atenção por 

fazer parte da realidade brasileira. Por outro, suscita a necessidade de uma análise e avaliação 

sobre a segurança. 

Do total de 5.565 cidades existentes no país no ano de 2010, Mossoró apresentou 

registros de violência de relevância de âmbito nacional, ocupando a 108º posição em 

homicídios e óbitos, e 2º lugar no RN em relação aos munícipios com mais de 20 mil 

habitantes. São 43,3 mortes por grupo de 100 mil habitantes, de acordo com o censo do IBGE 

de 2010, e com a estimativa populacional de 259.815 habitantes. Com isto, torna-se superior à 

taxa média nacional de 20,4 de mortes por grupo de 100 mil habitantes (WAISELFISZ, 

2013a).  

A relevância da análise e avaliação de políticas públicas nesse contexto faz-se 

presente, uma vez que estas se constituem em uma possível ferramenta de controle, 

monitoramento e ajustes necessários ao poder público para que realizem as mudanças 

necessárias. Em relação à análise, a atenção situa-se num terreno mais amplo. No caso da 

pesquisa avaliativa, a orientação está mais voltada para entender as causas de falhas ou 

acertos, o processo e o foco centrados no processo de implementação per se, seus elementos, 

seus contornos e suas relações.  

Com isso, estudar as políticas públicas de segurança incide, também, em investigar 

seu processo, que está associado a uma sociedade complexa e que tem peso decisivo para a 

construção da cidadania. Assim, avaliar as políticas consiste, em parte, em identificar a 

dimensão da rigidez dos instrumentos de intervenção do Estado no tocante aos problemas 

políticos demandados pela sociedade que logram ser incluídas na agenda político; neste caso, 

a segurança pública e a criminalidade (RUA, 1998b). 

 Definindo o nosso trabalho com foco nas políticas públicas de segurança, visto que 
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políticas de segurança pública é uma expressão referente às atividades tipicamente policiais, 

nos voltamos para a atuação policial strictu sensu. Políticas públicas de segurança é uma 

expressão que engloba as diversas ações, governamentais e não governamentais, que sofrem 

impactos ou causam impacto no problema da criminalidade e da violência (OLIVEIRA, 

2002). 

Como afirma Mello (2012), não há ainda material teórico nem empírico específico 

sobre instituição guarda municipal, sendo ela pensada quase exclusivamente, então, a partir 

das experiências cotidianas e reflexões sobre a própria polícia. 

Diante dessa realidade, tem-se como o problema da pesquisa: como o município de 

Mossoró/RN vem implementando sua política pública de segurança? A resposta a esta 

questão deve fornecer os dados para o planejamento a curto e longo prazo, que, embora com 

resistência, vai sendo reconhecido como uma base segura para política local e nacional.  

Em termos sociais mais amplos, os problemas surgem ou se agravam quando uma 

sociedade cria ou aceita instrumentos de mudança e, no entanto, falha em compreender, 

antecipar ou tratar das consequências desse processo. Caracterizam-se pela atenção dada aos 

fatores situacionais ou à conjuntura social. Uma das tarefas da avaliação de políticas públicas 

é perceber o problema em sua fase mais incipiente, a fim de contribuir para que se tome 

consciência da situação o mais cedo possível. A principal contribuição dessa perspectiva está 

em tentar fundamentar uma atitude não apenas post factum, mas também preventivamente, em 

relação aos problemas sociais. Assim, o interesse público nos problemas da comunidade, 

segundo Nogueira (1975), surge quando dois movimentos sociais se unem – o movimento 

pelo bem estar e o movimento pela eficiência. 

Como diretriz geral da pesquisa, trabalhamos com a seguinte hipótese: na própria 

formulação da Política Nacional de Segurança Pública existem elementos que dificultam 

a implementação de uma política pública de segurança municipal em Mossoró. Em 

outras palavras, uma política desmilitarizada, desvinculada da força policial e preventiva. 

Com isso, torna-se relevante estudar o processo de formulação da política pública de 

segurança através das ações do poder público municipal nas atividades da guarda civil. 

 Dessa forma, o nosso objetivo de pesquisa é avaliar a política pública de 

segurança existente no município de Mossoró/RN através dos elementos que facilitam 

e/ou dificultam sua implementação, por meio da identificação das ações executadas, dos 

ganhos e das perdas no atendimento às metas da política junto ao seu público-alvo. Nessa 

parte, a avaliação da política teve como elementos norteadores gerais os subprocessos da 
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implementação identificados pela autora Draibe (2001): 1) Sistema Gerencial e Decisório; 2) 

Processo de Divulgação e Informação; 3) Processo de Seleção (de agentes implementadores 

ou de beneficiários); 4) Processo de Capacitação (de agentes implementadores ou de 

beneficiários); 5) Sistemas Logísticos e Operacionais; 6) Processo de Monitoramento e 

Avaliação Internos. Na nossa pesquisa, trabalhamos com três destes elementos: Processo de 

Seleção, Processo de Capacitação e Sistema Logísticos e Operacionais.  

A importância de estudar a fase de implementação está na possibilidade de 

visualizar, por meio de instrumentos analíticos estruturados, os obstáculos e as falhas que 

houve nessa fase do processo. Além do mais, é possível visualizar erros anteriores à tomada 

de decisão, detectando problemas mal formulados e objetivos mal traçados na política 

(SECCHI, 2010). 

No processo de sistematização da pesquisa, o 1º capítulo, como se sabe, corresponde 

a esta Introdução. O 2º capítulo foi intitulado Aspectos Metodológicos. O 3º, Estado, Políticas 

Públicas e Avaliação de Políticas Públicas, foi composto pela explicitação sobre o campo de 

estudo das políticas públicas e seu direcionamento sobre avaliação de processo de 

implementação, apresentando introdutoriamente o conceito de Estado e, a partir dele, o de 

políticas públicas. O objetivo desse capítulo foi apresentar o conceito de Estado que se 

utilizou para pensar políticas públicas. Dentro da literatura de políticas públicas, 

especificamente de avaliação, é necessário traçar qual método e metodologia foram usados 

nessa pesquisa avaliativa, legitimando um estudo direcionado à configuração de uma avalição 

de processo de políticas públicas.  

No 4º capítulo, chamado Política Pública de Segurança no Brasil, escolheu-se por 

sintetizar a trajetória da construção da política de segurança no Brasil, desde a promulgação 

da Constituição Federal de 1988 até os principais documentos oficiais que fizeram a história 

da segurança pública nacional. Analisou-se seus pontos diretivos sobre as políticas públicas 

de segurança municipais com base nos dados do estudo sobre o município de Mossoró.  

O 5º capítulo, intitulado Política Pública de Segurança em Mossoró, foi dividido em 

dois subcapítulos: 1) Quanto à concepção de implementação da política pública de segurança 

municipal e 2) As ações da guarda civil municipal. Foi iniciado com apontamentos para a 

segurança no estado do Rio Grande do Norte e finalizado e consolidado com um 

levantamento dos dados da política de segurança de Mossoró, assim como foram utilizados os 

dados bibliográficos e empíricos coletados durante a pesquisa de campo. Nesse arranjo 

institucional, definiram-se como prioritários os seguintes aspectos: a) infraestrutura, equipe 
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profissional e recursos; b) programas, projetos, serviços, atividades e ações; c) resultados 

positivos e negativos da política. Priorizou-se também a voz da comunidade e demais 

instituições de segurança que contribuíram para a compreensão dos condicionantes apontados 

na história da segurança pública do município.  

 

1.1 Aspectos Metodológicos 

 

A avaliação de políticas públicas tem sido usualmente classificada em função do seu 

timing (antes, durante ou depois da implementação da política ou programa), da posição do 

avaliador em relação ao objeto avaliado (interna, externa ou semi-independente), da natureza 

do objeto avaliado (contexto, insumos, processos e resultados) (COTTA, 2001) e, 

principalmente, da natureza da avaliação (processo ou impacto), como afirma Draibe (2001). 

Conforme mencionamos, essa pesquisa se define como uma avaliação de processo de 

implementação da guarda civil no município de Mossoró, um estudo de caso, entendendo-se 

que a materialização da política pública de segurança na esfera municipal acontece de forma 

específica. Em termos de documentação nacional, foi feito um levantamento e análises através 

do Plano Nacional de Segurança Pública (PNSP), do Sistema Único de Segurança Pública 

(SUSP) e do Programa Nacional de Segurança Pública e Cidadania (PRONASCI), que são 

documentos orientadores da construção da política pública de segurança brasileira. 

A escolha pela avaliação de processo decorreu diretamente do nosso objetivo da 

pesquisa, no caso, conhecer o funcionamento da política de segurança no município de 

Mossoró. Além do mais, algumas mudanças que ocorreram ou que estão ocorrendo são 

relativamente recentes, o que tornaria a avaliação de impacto menos proveitosa.  

De acordo com Draibe (2001), a avaliação de processo ocorre em relação aos 

resultados e os processo pelos quais foram produzidos, através das dimensões e indicadores 

de desempenho. Como veremos com mais detalhes posteriormente, a autora destaca os 

seguintes subprocessos: 1) o sistema gerencial e decisório; 2) processos de divulgação de 

informação; 3) os processos de seleção de agentes implementadores e de beneficiários; 4) os 

processos de capacitação de agentes implementadores e de beneficiários; 5) os sistemas 

logísticos e operacionais; 6) os processos de monitoramento e avaliação internos. Na nossa 

pesquisa, optamos por trabalhar com os subprocessos de seleção, capacitação e logísticos e 

operacionais, como estão colocados no quadro a seguir.  

Esta opção decorreu da própria caracterização da política de segurança em Mossoró, 
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ou seja, seu funcionamento tem muito mais ligação com os subprocessos apontados do que 

com os outros que foram excluídos (QUADRO 1). 

 

Quadro 1 – Subprocessos escolhidos da avaliação de processo da política de segurança 

pública, Mossoró-RN, 2014 
SISTEMAS/SUBPROCESSOS DESCRIÇÃO 

Processo de Seleção  

(agentes implementadores) 

 Publicização 

 Competitividade de processo 

 Qualidades dos sistemas de aferição de mérito 

Processo de Capacitação  

(agentes implementadores) 

 Duração dos cursos 

 Conteúdos 

 Avaliações dos beneficiários 

Sistemas Logísticos e Operacionais 

 Suficiências dos recursos 

 Qualidade da Infraestrutura 

 Qualidade do Material de apoio 

Fonte: Adaptado de Draibe (2001). 

 

A sistemática do processo de avaliação da política constitui-se de três partes: a) 

avaliação quanto à concepção da implementação, b) avaliação quanto aos resultados e c) 

avaliação dos aspectos que devem ser objetos de alinhamento por parte dos gestores. Isso tem 

a finalidade de averiguar a definição do objetivo, a pertinência e suficiência das ações, 

adequação aos indicadores. 

 A pesquisa bibliográfica, compreendida pelos trabalhos teóricos desenvolvidos na 

área da pesquisa, foi realizada através do estudo sistematizado de livros, artigos, periódicos, 

monografias, dissertações e teses. 

Ainda tomamos como base vários estudos realizados sobre segurança em outras 

cidades e estados, de níveis nacionais e internacionais, destacando: Beato (2012), Caldeira 

(2000), Costa e Balestreri (2010), Egg (2009), Fernandez (2008), Hermes (2013), Mello 

(2012), Rolim (2006), Soares (2009), Waiselfisz (2008). Em sua maioria, estes trabalhos 

apontam a problemática da segurança pública na atualidade referente à polícia, à formação, 

violência e crimes, avaliações de projetos e programas. 

Para a discussão sobre avaliação do processo de implementação, recorremos 

principalmente aos estudos de Marcus Figueiredo e Argelina Figueiredo (1986), Draibe 

(2001), Aretche (2001), Castro (2009), Costa e Castanhar (2003), Cotta (2001), Faria (2005) e 

Souza (2000, 2009, 2011, 2013). 

Como não existe literatura consolidada de avaliação acerca do objeto de estudo, a 

pesquisa de campo teve dois componentes: exploratório e analítico. Foi necessário construir 
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os dados sobre a segurança no município para somente depois realizar a análise. O objetivo da 

pesquisa exploratória foi fazer um resgate sobre a história da segurança pública no município, 

descrever o processo de formação da GCM, identificar as principais ações, projetos e 

programas desenvolvidos pela GCM e sua integração com as demais instituições de segurança 

pública e com a comunidade. O objetivo da pesquisa analítica foi analisar o processo de 

formação da guarda, avaliar os resultados das ações, projetos, programas e integração da 

GCM com a localidade. 

A pesquisa documental foi realizada em documentos disponíveis, tais como registros, 

atas, relatórios, fotografias e legislação (QUADRO 2). 

 

Quadro 2 – Documentos pesquisados da GCM, Mossoró-RN, 2013 

TIPO DE DOCUMENTO DOCUMENTOS ANALISADOS 

LEIS 

Lei Municipal Complementar Nº. 27 e os art. 36 e 37/2008: Lei de criação da 

SEMUDS e da GCM. 

Lei Municipal Complementar Nº. 50/2011: Regulamento Disciplinar Interno da 

GCM. 

DECRETOS 

Decretos Municipais Nº. 3.481 e 3.482/2009: Regulamentação da SEMUDS e 

GCM. 

Decreto Municipal Nº. 3.407/2009: Realização da CONSEG. 

Decreto Municipal Nº 3846/2011: Criação do GGI-M. 

Decreto Municipal N.º 4.076/2012: Criação da Gratificação de Desempenho 

Especifica de Segurança. 

ATAS Quinze atas das reuniões ordinárias do GGI-M no período de 2011 a 2013. 

DELIBERAÇÕES 

OPERACIONAIS 

Planilhas com resumo das demandas operacionais da GCM no ano de 2013. 

OUTROS 

Questionário da Pesquisa Perfil das Organizações de Segurança Pública – 

guardas municipais, 2009. 

Regimento Interno do GGI-M. 

Fonte: Pesquisa de campo, 2013.  

 

A pesquisa qualitativa foi levada adiante através de observação sistemática in loco, 

notas de campo e utilização da análise de documentos e entrevistas. Ela visou abordar o 

mundo “lá fora” e entender, descrever e explicar os fenômenos sociais “de dentro”. Também 

procurou analisar experiências de indivíduos ou grupos que podem estar relacionadas às 

histórias biográficas ou às práticas e podem ser tratadas analisando-se conhecimento, relatos e 

histórias do dia a dia; examinar interações e comunicações que estejam se desenvolvendo 

baseadas na observação e no registro de práticas e análise desse material; investigar 

documentos ou traços semelhantes de experiências ou interação. E que tudo isto permitisse ao 

pesquisador desenvolver modelos, tipologias, teorias como formas de descrever e explicar as 
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questões sociais (GIBBS, 2009). 

Foram realizadas 10 (dez) entrevistas: 04 (quatro) com os responsáveis diretos pela 

execução da segurança pública no município da GCM, sendo estes dos pelotões da PAAM, 

PGC, ROMU e do GGI-M; 05 (cinco) entrevistas as demais instituições participantes do 

Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGI-M), sendo elas o Batalhão de Corpo de 

Bombeiros Militar do Estado do RN, a Delegacia local da Polícia Civil do Estado do RN, a 

Polícia Científica do Estado do RN, a Polícia Rodoviária Federal e o Ministério Público, 

objetivando complementar a identificação dessa implementação; e 01 (uma) com comunidade 

local, por meio da representação do SINDSERPUM. Estas entrevistas foram posteriormente 

transcritas, ou seja, transformadas em texto para serem analisadas. Preservou-se o anonimato 

dos entrevistados, relacionando-os às instituições as quais representam. 

Conforme Nogueira (1975), deve-se recorrer à entrevista sempre que se tem 

necessidade de obter dados que não podem ser encontrados em registros ou fontes 

documentárias. O padrão de entrevistas utilizado foi o semiestruturado, por manter uma 

flexibilidade na exploração das questões, o que permitiu desenvolver a entrevista de acordo 

com o entrevistado, com a finalidade de complementar o fornecimento da identificação da 

concepção avaliada, das ações e dos resultados da política. 

Foram procuradas as demais representações das instituições que configuram a 

atuação da segurança pública na gestão municipal, o comandante da GCM, o Batalhão da 

Polícia Militar do Estado e a Polícia Federal. Mesmo não havendo a realização da entrevista 

formal, houve várias conversas informais e comunicação de informações que serviram para 

responder algumas questões dessa pesquisa. 

Numa avaliação, o processamento, a análise e síntese dos dados e informações, assim 

como as informações verbais de natureza qualitativa e que não se pretendeu quantificar, são 

muito importantes e subsidiam respostas às questões ligadas à avaliação, buscando esclarecer 

certos pontos específicos com o referencial teórico que orienta a avaliação (SILVA, 2001). 

Para análise dos dados qualitativos coletados, foi utilizado na análise o método hermenêutico-

dialético. Sua operacionalização se deu da seguinte maneira: a) Ordenação dos dados 

coletados; b) Classificação dos dados a partir de orientações de conteúdo; c) Análise final que 

procurou estabelecer articulações entre os dados e os referenciais teóricos da pesquisa, 

respondendo às questões da pesquisa com base nos seus objetivos (MINAYO, 2002). Buscou-

se, ainda, destacar os pontos críticos da concepção e implementação da política avaliada. 

Ocorreram limitações durante a realização da pesquisa de campo, quais sejam, a 
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necessidade da construção dos dados da GCM, o ineditismo do tema e ausência de registro 

ordenado e monitorado previamente por parte da gestão municipal. A obtenção dos dados foi 

difícil, e em relação à documentação não havia sistematização e nem arquivos registrados, 

pois alguns estavam perdidos e outros sem acessibilidade pública. 

 Ressalte-se, por fim, que durante o processo de implementação da GCM, houve 

mudanças de gestão no nível municipal, como também no comando direto da referida 

instituição. Houve também, no ano de 2013, a realização de duas greves da categoria dos 

GCMs, a qual prosseguiu em 2014. 
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2 ESTADO, POLÍTICAS PÚBLICAS E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

Discutem-se, neste capítulo os estudos de política pública em que é necessário 

observar os conceitos inerentes a ela, ou seja, em que sentido o Estado se configura na 

realização das políticas públicas e qual seria a concepção norteadora destas nas quais essa 

pesquisa se embasa, bem como os conceitos de avaliação de processo e implementação.  

Nas sociedades em que a atividade econômica é principalmente realizada à base da 

propriedade e do controle privados, é importante entender como o Estado desempenha suas 

atividades através do setor público e da sua relação com o setor privado. Esse ponto vai sendo 

apontado ao longo das discussões, de maneira que passamos levar em conta o debate da luta 

de classes na análise e a derivação lógico-histórica do Estado. 

Para isto, discutimos as ideias de Nicos Poulantzas, que realiza um estudo referente 

ao funcionamento do Estado capitalista através de suas instituições quanto à base ideológica 

que o sustenta, observando sua relação com as classes sociais. 

Poulantzas (2000) afirma que o Estado consiste em uma relação social, porém 

rejeitou a visão de que o Estado é uma entidade de direito próprio, seja um instrumento dócil, 

seja um sujeito racional. De acordo com autor, o Estado tem um papel de organização em 

relação à burguesia, ou outras frações da classe dominante, e instaura essas classes como 

classes dominantes. E isso ocorre porque, segundo o autor, o Estado tem uma autonomia 

relativa em relação a esse bloco no poder. Mostra como acontece essa política do Estado em 

benefício do bloco burguês e apresenta o Estado como condensação material e específica de 

uma relação entre classes e frações de classes; e o Estado está igualmente envolvido como um 

campo nesse processo estratégico. 

Ainda segundo Poulantzas, a dominação de classe está inscrita na materialidade 

institucional do Estado, mas é necessário ir além da vinculação deste com a dominação 

política e a luta política. Pois as referências não podem se prender somente às relações de 

produção, como sustenta o teoricismo formalista na teoria do Estado, já que a luta de classes e 

a dominação política não intervêm somente depois da dominação de classe. Esse ponto é 

importante, porque registra a importância da política e, por conseguinte, da atuação política 

do Estado e, direta ou indiretamente, das políticas públicas. 

O Estado também tem papel específico na organização das relações ideológicas e da 

própria ideologia dominante, que invade os aparelhos de Estado e elabora, apregoa e reproduz 
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esta mesma ideologia. Neste sentido, a visão predominante de políticas públicas está 

igualmente ligada ao Estado e suas variações. 

Assim, apesar do papel do Estado responder, principalmente em longo prazo, aos 

interesses do bloco no poder, Poulantzas (2000) destaca que as funções sociais dele dependem 

da intensidade da mobilização popular, ora como efeitos das lutas, ora como tentativa de 

desativação antecipada dessas lutas por parte do Estado. O que Poulantzas chama, dentre 

outras coisas, de táticas contraditórias e que a ciência política acadêmica denominaria de jogo 

de poder, remete, direta ou indiretamente, à formulação e, principalmente, à implementação 

de políticas. 

Jessop (2009) menciona que Poulantzas, implicitamente, rejeitou uma teoria geral do 

Estado em benefício de análises históricas. Para ele, o autor reconheceu que a constituição 

histórica e formal do Estado não é pré-datada, mas resulta de lutas passadas e é também 

reproduzida em e por meio de lutas. Analisa o Estado como estruturante, que responde a 

demanda de pressão de grupos e que tem a sua autonomia relativa, pois depende da coesão 

dos interesses gerais as classes. Se o Estado fosse um mero instrumento das classes 

dominantes, as políticas necessariamente seriam apenas políticas das classes e frações 

dominantes, e não propriamente políticas públicas. Assim, se o Estado não é um simples 

apêndice das classes dominantes, isto significa que há espaço para as políticas públicas não 

imediata e mecanicamente burguesas. 

Neves e Pronko (2010), por seu turno, ao analisar as considerações de Poulantzas 

sobre o Estado e as classes dominantes, enfatizam que, segundo o autor, o Estado representa e 

organiza o interesse político de longo prazo no bloco no poder. E isto é possível porque o 

Estado é detentor de uma autonomia relativa em relação às classes e frações de classes 

particulares, uma vez que representa o interesse político de longo prazo da burguesia, ou seja, 

do capitalismo coletivo, mediante direção de uma dessas classes. Apresenta também a 

contradição fundamental do conjunto da aparelhagem econômica, que consiste em dar 

respostas aos interesses da classe dominante e responder a demanda das lutas das classes 

exploradas. 

Se o Estado ampliou bastante sua linha de ação, as políticas públicas fazem parte 

desta ampliação, e é a partir da autonomia relativa que possibilita o mínimo de raio de ação ao 

ter um espaço relativo e, portanto, o mínimo de formulação e implementação de políticas 

públicas.  
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Para Offe (1984), o Estado atua como regulador das relações sociais a serviço da 

manutenção das relações capitalistas em seu conjunto, e não especificamente a serviço dos 

interesses do capital. Em momentos de assimetria nas relações entre os proprietários de 

capital e proprietários da força de trabalho, o Estado atua como regulador a serviço da 

manutenção das relações capitalistas (HOFLING, 2001). Essa função reguladora do Estado se 

dá através da política social.  

Segundo Lenhardt e Offe (1984), a política social é a forma pela qual o Estado tenta 

resolver o problema da transformação duradoura de trabalho não assalariado em trabalho 

assalariado, sem afetar a organização do trabalho capitalista. Ainda segundo os autores, a 

transformação em massa da força de trabalho despossuída em trabalho assalariado não teria 

sido, nem é possível, sem uma política estatal. Não seria, no sentido restrito, política social, 

mas que da mesma forma contribui para integrar a força de trabalho no mercado de trabalho. 

Nesta perspectiva, a política social não é mera reação do Estado aos problemas da 

classe operária, porém, contribui de forma indispensável para a constituição dessa classe. A 

função mais importante dessa política consiste em regulamentar o processo de proletarização. 

O Estado capitalista moderno tem como função qualificar permanentemente a força de 

trabalho para o mercado de trabalho, assim como manter sob controle parcelas da população 

não inseridas no processo produtivo. 

 

Os instrumentos políticos da educação preenchem, neste caso, a função de modelar 

motivações e, ao mesmo tempo, de regular quantitativamente o mercado de trabalho. 

[...] uma função preventiva é preenchida pela legislação protetora relativa aos 

aspectos técnicos, temporais e sociais do processo de trabalho. [...] o seguro de 

saúde contribui para que o trabalhador, impedido de recorrer a formas de assistência 

tradicionais, não seja marginalizado duravelmente por causa de uma doença 

transitória. [...] o seguro de desemprego tem a função de evitar que os trabalhadores 

atingidos pelo desemprego se esquivem do controle daqueles que sancionam sua 

disposição para o trabalho (LENHARDT; OFFE, 1984, p. 25 e 26). 

 

Para responder a questão relativa às forças motrizes do desenvolvimento da política 

social, Lenhardt e Offe (1984) citam dentro da literatura da ciência política duas sequências 

de argumentação: a) a explicação da gênese da política social baseada na teoria dos interesses 

e das necessidades a partir de exigências políticas dos trabalhadores assalariados organizados; 

b) a explicação da gênese da política social a partir dos imperativos do processo de produção 

capitalista, das exigências funcionais da produção capitalista. Os autores ressaltam que, ao 

contrário dessas interpretações harmonicistas da gênese e da função da política social estatal, 

defende-se a tese de que para a explicação da trajetória evolutiva da política social, precisam 
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ser levadas em conta como fatores causais concomitantes “[...] tanto exigências quanto 

necessidades, tanto problemas da integração social quanto problemas da integração sistêmica, 

tanto a elaboração política de conflitos de classe, quanto à elaboração de crises do processo de 

acumulação” (LENHARDT; OFFE, 1984, p. 36). 

A questão sobre como podem ser desenvolvidas estratégias sócio-políticas e como 

podem ser modernizadas as instituições existentes, são encaradas de modo que satisfaçam, 

simultaneamente, as exigências da classe operária e as necessidades do processo de 

acumulação capitalista, levando em conta ainda os pré-requisitos da economia do trabalho e 

as possibilidades orçamentárias. Passa pela compatibilidade das estratégias com as quais o 

aparelho político de dominação deve reagir tanto às exigências, quanto às necessidades da 

sociedade, de acordo com as instituições políticas existentes e as relações de força societária 

canalizadas por elas. 

Concordamos com Hofling (2001) quando esta ressalta que as ações empreendidas 

pelo Estado não se implementam automaticamente; elas contam com movimentos, 

contradições e podem gerar resultados diferentes dos esperados. O impacto das políticas 

sociais implementadas pelo Estado capitalista, por dizer respeito a grupos diferentes, sofre a 

influência de interesses diversos expressos nas relações sociais de poder. 

Se, no caso do Brasil, o Estado tem alguma autonomia relativa frente às próprias 

classes, impedindo sua análise segundo uma perspectiva restrita, essa mesma autonomia 

dificulta o entendimento de sua relação com o restante da sociedade que se dá de diferentes 

formas. Para se ter uma ideia, segundo Lobato (2006), a presença do Estado brasileiro como 

formador da própria sociedade difere dos países centrais e dos que poderiam indicar pouca 

similaridade no plano da formulação das políticas públicas à luz da representação de 

interesses. Ressaltando que exatamente pela enorme presença do Estado, as análises sobre 

políticas públicas devem olhar aspectos da representação de interesses. Ou seja, a perspectiva 

da representação de interesses traz outra análise das políticas públicas como exclusivamente 

internas ao plano estatal. No caso do Brasil, estariam presentes interesses articulados segundo 

as clássicas formas corporativista ou clientelista, em que os diferentes atores ou são excluídos, 

ou representados, ou cooptados, ou legitimadores.  

Uma atitude de supressão no tratamento analítico das questões associadas ao 

processo de avaliação das políticas públicas e de seu uso, como aquela detectada no caso da 

ciência política brasileira, significa o esvaziamento da probabilidade de se analisar de forma 

completa a política da avaliação de políticas, a qual acaba negligenciada em muitos de seus 
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aspectos e implicações (FARIA, 2005). 

É necessário discutir, igualmente, a especificidade do processo de formulação de 

políticas públicas e, entre elas, a das políticas sociais, à luz da representação de interesses, 

conforme abordagem de diferentes matrizes teóricas e apontando, a partir da literatura, as 

linhas gerais de análise de políticas públicas e dos interesses representados no nível da relação 

Estado/sociedade. Além disso é preciso, posteriormente, identificar as especificidades do 

processo de formulação de políticas para localizá-las no interior das políticas sociais. A 

importância da representação de interesses reside em que essas condições, quando se referem 

ao processo político que inscreve uma determinada política pública, não estão previamente 

dadas. Elas se manifestam através de diferentes atores sociais, que representam interesses 

diversos. 

Quanto mais atores sociais fizerem parte do processo político, tanto mais amplo este 

será, sejam institucionalizados ou não, estejam ou não representados em grupos formais de 

interesse. Dessas relações estabelecidas entre esses atores, resultará a política pública, sendo 

esse um momento de todo o processo. O Estado se configura como arena e ator, a partir ou 

para onde são canalizadas demandas, e onde não existe como entidade autônoma e 

homogênea. O grau de acessibilidade ao Estado é dado pela condição de distintas áreas de sua 

intervenção, dependendo da agenda governamental em um determinado período, assim como 

dos interesses envolvidos. Contudo, mais do que a multiplicidade de interesses, importará o 

caráter destes: se mais públicos ou privados (LOBATO, 2006). 

A visão predominante atual de Estado, em termos amplos, é que o mesmo é detentor 

do monopólio da dimensão ou esfera pública, o que decorre principalmente da ideologia 

liberal, surgindo às expressões como gestão pública, administração pública, funcionário 

público e outras. Reconhecendo a amplitude do espaço público, Souza afirma:  

 

Ora, se isto fosse correto, toda ação ou política estatal seria pública por excelência. 

Em outras palavras, as ações estatais seriam caracterizadas pela transparência, 

acessibilidade, continuidade e participação da população. O que evidentemente, não 

encontra respaldo na realidade de uma sociedade capitalista (SOUZA, 2009, p. 12).  

 

Assim, o complicador passa a envolver a identificação de quais são essas formas e, 

no plano da representação de interesses, como se manifestariam em relação a diferentes 

padrões de relacionamento. 

Sem a existência do Estado não haveria políticas públicas e poucas medidas que 

melhoram, por mínimo ou muito que seja, a vida das classes populares. Como o Estado tem 
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também um papel ativo ao criar, transformar e realizar, supõe-se que igualmente teria a 

iniciativa de gerar políticas e, assim, as diferentes políticas seriam materializadas nos distintos 

e respectivos aparelhos de Estado. 

Enquanto área de conhecimento, a política pública surgiu em um momento de 

alastramento de ações governamentais, permitindo seu amadurecimento teórico-conceitual e a 

compreensão de seu processo de emersão e materialização através dos diferentes traços que 

lhes são intrínsecos e interdependentes (CASTRO, 2009). 

A política pública é uma forma de regulação e/ou intervenção no restante da 

sociedade, articulando diferentes sujeitos que apresentam interesses e perspectivas diversas. É 

um conjunto de ações do Estado decorrente de decisões compostas pelo jogo de interesses, 

limitadas pelos processos econômicos, políticos e sociais. Dessa forma, a estrutura, 

organização e concretização de uma política pública se dão a partir dos interesses sociais e 

dos recursos produzidos socialmente. Sendo ela, portanto, um mecanismo de mudança social 

e devendo ser, para muitos, um mecanismo de distribuição de renda e equidade social. Isso se 

contrapõe à ideia de política pública como um recurso de legitimação e intervenção social, 

submissa à lógica capitalista (SILVA, 2001).  

Os estudos de como as decisões são tomadas na análise de políticas públicas se dão 

através dos fatores que influenciam esse processo e suas características. É necessário, na 

avaliação dos princípios que fundamentam a formulação da política, o reconhecimento do 

consenso social em relação aos princípios existentes no plano de prioridades, que deve voltar-

se para a questão da compatibilidade interna entre eles e os mecanismos institucionais 

previstos.  

Devemos, no plano de formulação de políticas públicas, identificar a organização 

sociopolítica específica onde se formula a política pública. Nesta são relevantes as 

organizações sociais e a política vigente, assim como o regime político e o modelo de 

organização da sociedade, as condições econômicas e, em maior ou menor grau, as condições 

tecnológicas e culturais. Assim, a implementação passa a ser vista sob uma perspectiva 

interativa na qual as ações individuais em pontos estratégicos influenciam consideravelmente 

os resultados obtidos (RUA, 1998a). 

Para Silva e Melo (2006), as vicissitudes da implementação de programas 

governamentais têm sido entendidas como uma das dimensões centrais para a explicação do 

insucesso dos governos em atingir os objetivos estabelecidos no desenho das políticas 

públicas. Para um diagnóstico prévio e em um sistema apropriado de informações, na etapa de 
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formulação são definidas não só as metas, mas também os recursos e o horizonte temporal da 

atividade de planejamento. Determinados esses dois parâmetros, pode-se medir a eficiência 

dos programas ou políticas e seu grau de eficácia. 

No estudo de situações concretas, verifica-se a ambiguidade de objetivos, os 

problemas de coordenação intergovernamental, os recursos limitados e as informações 

escassas. Outro elemento é a viabilidade política de políticas e os problemas de coordenação 

interorganizacional. A adesão normativa do implementador de decisões é variável 

determinante do seu sucesso, pois ele toma decisões cruciais de uma política setorial, em que 

a implementação quase nunca está a cargo de um agente apenas, e não ocorre no âmbito de 

uma só organização, mas de um campo interorganizacional. 

Outro ponto a ser observado, conforme Silva e Melo (2006), é a possibilidade de 

uma multiplicidade de resultados, pois esta procede do fato de que a implementação é um 

processo interativo e continuado de tomada de decisões por numerosos e pequenos grupos 

envolvidos com a política. É também enfatizada a dimensão política do processo de 

implementação, visto que toda ação ou intervenção governamental através de programas e 

projetos é constitutivamente política: ela distribui custos e benefícios, usa recursos coletivos e 

é formulada também por autoridades públicas. 

O chamado ciclo de políticas públicas é mais bem representado por redes complexas 

de formuladores, implementadores, stakeholders e beneficiários que dão sustentação à 

política, acrescido dos pontos no tempo onde questões referentes ao processo de sustentação 

política dos programas, de coordenação interinstitucional e de capacidade de mobilizar 

recursos institucionais se conjugam. A implementação passa a estar imbricada em estruturas 

de governança. Governança é percebida enquanto regras do jogo e arranjos institucionais que 

dão sustentação à cooperação, à coordenação e à negociação. Como afirmam Silva e Melo: 

 

A visão de implementação enquanto aprendizado e articulada em uma rede de 

agentes constitui um quadro de referências que permite uma representação mais 

consistente dos mecanismos de implementação de políticas, particularmente em 

contextos com essas características (SILVA; MELO, 2006, p. 108). 

 

Deve ser ressaltado que se entende a implementação de uma política pública não 

como uma etapa, mas como um momento da política, destacando-se, neste caso, uma 

avaliação de processo. É comum na literatura sobre implementação a separação entre 

formulação, implementação e avaliação, e essa linearidade que consta comumente no ciclo 

das políticas não é tão perfeita, pois é compreendida em constantes redefinições e interações, 
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considerando os diversos tipos de avaliação. Algumas políticas, ao mesmo tempo em que se 

realiza a implementação, podem estar sendo concomitantemente avaliadas. Nesse sentido, o 

ciclo não deve ser linear, mas um processo dinâmico, como a própria realidade na qual a 

política está sendo implementada (GÓIS, 2013). 

Até a metade do século XX, a avaliação de políticas e programas sociais era vista 

muito mais como uma prática racional, voltada ao controle das ações públicas ou, ainda, como 

uma fase do planejamento, do que como um ramo científico (LIMA, 2011). No entanto, a 

pesquisa avaliativa desempenha essencialmente três funções, como afirma Silva:  

 

Função técnica, fornecendo subsídios para correção de desvios no decorrer do 

processo de implementação de um programa indicando em que medida os 

objetivos e mudanças ocorreram e subsidiando a elaboração ou o 

redimensionamento de políticas e programas. 

Função política, oferecendo informações para sujeitos sociais fundamentarem 

suas lutas sociais para o controle social das políticas públicas. 

Função acadêmica, desvelando determinações e contradições contidas no 

processo e no conteúdo das políticas públicas, evidenciando os significados mais 

profundos dessas políticas (sua essência) para a construção do conhecimento 

(SILVA, 2013, p. 44). 

  

As pesquisas de avaliação de políticas públicas se enquadram em dois tipos básicos: 

avaliação de processos e avaliação de impactos. A avaliação de processos visa a aferição da 

eficácia, ou seja, se o programa está sendo ou foi implementado de acordo com as diretrizes 

concebidas para sua execução; se seu produto atingirá ou atingiu as metas esperadas.  

A importância dessa avaliação se dá pela impossibilidade de antever todos os tipos 

de problemas e conflitos possíveis durante a realização de um programa. E, embora a análise 

de experiências passadas sirva para aumentar o acervo de conhecimento, ela não será 

suficiente para prescindir da avaliação processual concomitante à implementação de qualquer 

programa ou política.  

Se a avaliação processual não objetiva medir o tamanho ou a natureza do impacto do 

programa, quando é feita ao longo da implementação representa a possibilidade de 

monitoração dos processos diretamente responsáveis pela produção do efeito esperado. Isto é, 

ela permite controlar antecipadamente a dimensão e a qualidade do efeito desejado 

(FIGUEIREDO, M.; FIGUEIREDO, A., 1986).  

Na linha de avaliação de processo, a literatura destaca os seguintes tipos de pesquisa: 

a) avaliação de metas ou resultados; b) avaliação de meio-metodologia de implantação; c) 

avaliação de relação custo-benefício e/ou custo-resultado, como aponta o Quadro 3. 
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Quadro 3 – Avaliação de políticas: objetivos, critérios e modelos analíticos 

PROPÓSITO 

DA POLÍTICA 

OU 

PROGRAMA 

OBJETIVO 

DA 

AVALIAÇÃO 

TIPOS DE 

PESQUISA 

OBJETO DE 

AVALIAÇÃO 

CRITÉRIOS DE 

AFERIÇÃO 

SUCESSO/FRACASSO 

MODELOS 

ANALÍTICOS PARA 

MENSURAÇÃO DO 

SUCESSO/FRACASSO 

Atingir 

metas de 

suprimento 

ou expansão 

de bens ou 

serviços 

Avaliação de 

processo: 

acompanhame

nto e 

avaliação da 

metodologia 

de 

implantação e 

execução do 

programa 

(monitoração) 

Realização de 

metas ou 

resultados 

- Eficácia objetiva Metas atingidas = △ 

Condição 

△ > 0 sucesso 

△ < 0 fracasso 

Meios: 

metodologia de 

implantação e 

execução 

- Eficácia funcional 

- Eficácia 

administrativa 

- Eficácia contábil 

- Adequação entre meios 

e fins/objetivos 

- Auditoria 

Relação: 

esforço/resulta

do, análise de 

custo-benefício 

e custo-

resultado 

- Eficiência 

instrumental 

- Eficiência política 

Otimização da relação 

benefício máximo/custo 

mínimo 

Fonte: Adaptado de FIGUEIREDO, M.; FIGUEIREDO, A., 1986, p. 113. 

 

Em relação ao conceito de eficiência na esfera pública, que tem uma característica 

bidimensional, cabe ao analista mostrar a variação da taxa de eficiência instrumental segundo 

os distintos cenários políticos e sociais. Aos que tomam decisões, cabe escolher por uma taxa 

de eficiência global e tem-se que introduzir o nível de satisfação da população. 

Também sobre avaliação de processo de políticas públicas, segundo Draibe (2001), a 

distinção da pesquisa de avaliação é definida pelo tipo e natureza. No início, durante a 

preparação e a formulação, classifica-se o tipo como ex ante, também referidas como 

avaliações-diagnóstico, com objetivo de produzir orientações, parâmetros e indicadores, como 

também fixar um ponto de partida que permita a construção de uma linha base ou tempo. 

Quanto à sua natureza, uma avaliação de processo tem como o foco o desenho, as 

características organizacionais e de desenvolvimento dos programas. Seu objetivo é detectar 

os fatores que facilitam e impedem que um dado programa atinja seus resultados.  

Para a autora, as avaliações de processos serão mais completas ao tenderem a se 

apoiar também em conceitos e modelos de análise capazes de compreender a dinâmica onde 

os programas são movidos por interesses, conflitos e negociações, visto que as políticas e os 

programas têm vida; são decididas, elaboradas, dirigidas, gerenciadas, implementadas e 

avaliadas por pessoas ou grupos, segundo seus valores, interesses, opções e perspectivas.  

Para isso, é imprescindível identificar sua estratégia de implementação, seus atores 

estratégicos, os subprocessos e estágios pelos quais se desenvolveu. 
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A definição do método e técnicas mais adequadas para avaliação de uma 

determinada política ou programa social situa-se no âmbito do planejamento de cada 

experiência avaliativa, tendo como critérios o referencial teórico, a natureza da política ou 

programa, o objeto e os objetivos da avaliação. Não sendo neutros, o uso dos instrumentos e 

técnicas da pesquisa é determinado por posturas metodológicas definidas pelos avaliadores e 

orienta a intencionalidade da avaliação (SILVA, 2001). 

No ciclo de vida dos programas distinguem-se duas etapas; a primeira é o processo 

de formulação de uma dada política após a formação da agenda pública por diferentes grupos 

de atores. Para que uma questão tenha o status de agenda é necessário levar em conta a 

mobilização de tendências e influências e passar pelos decisores-chave, ou os últimos 

guardiões da agenda. A agenda seria construída pelos participantes vinculados aos processos, 

começando por estes. Existiriam os de dentro e aqueles fora do governo, e os participantes 

visíveis e os não visíveis. A segunda etapa é a de implementação, que inclui tanto as 

atividades-meio como a atividade-fim (SOUZA, 2006). Para isso, é conveniente identificar a 

anatomia do processo geral de implementação, que já foi registrada nos Aspectos 

metodológicos e é mostrada no Quadro 4 a seguir. 

 

Quadro 4 – Sistemas ou subprocessos da implementação 

(Continua) 
SISTEMAS/SUBPROCESSOS DESCRIÇÃO 

Gerencial e Decisório 

 Competência dos gerentes 

 Capacidade de implementar decisões 

 Graus de centralização e descentralização 

Divulgação e Informação 

 Diversificação dos canais 

 Suficiência e qualidade das mensagens 

 Porcentagem do público atingido 

 Adequação de prazos 

 Agilidade do fluxo 

Seleção  

(agentes implementadores ou de 

beneficiários) 

 Publicização 

 Competitividade do processo 

 Qualidades dos sistemas de aferição de mérito 

 Adequação do grupo selecionado aos objetivos do programa 

Capacitação  

(agentes implementadores ou de 

beneficiários) 

 Competência dos monitores 

 Duração e qualidade dos cursos 

 Conteúdos 

 Didáticas 

 Avaliações dos beneficiários 

Logísticos e Operacionais 

 Suficiências dos recursos 

 Prazos e fluxos 

 Qualidade da infraestrutura e material de apoio 
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(Conclusão) 
SISTEMAS/SUBPROCESSOS DESCRIÇÃO 

Monitoramento e Avaliação Internos 

 Regularidade 

 Abrangência 

 Agilidade na identificação de desvios e incorreções 

 Capacidade/agilidade de desvios e incorreções 

 Capacidade/agilidade de recomendar correções 

 Graus de participação e comprometimento dos atores e 

stakeholders 

 Efetividade 

Fonte: DRAIBE (2001, p. 38). 

 

A avaliação de processo deve relacionar-se também com os conceitos de eficácia, 

eficiência e efetividade. A eficácia de um dado programa está entre as características e 

qualidades dos processos e sistemas de sua implementação com os resultados obtidos. Assim, 

a avaliação de eficácia é, por natureza, uma avaliação de processo. A eficiência diz respeito às 

qualidades de um programa sob os parâmetros de tempo e de custos. A efetividade refere-se à 

relação entre objetivos, metas, impactos e efeitos. Desse modo, uma efetiva avaliação ocorre 

quando se apreendem os processos pelos quais foram produzidas as medidas de eficiência, 

eficácia e efetividade. 

Segundo Silva (2001), as dimensões da avaliação de processo são: 1) concepção: é 

um procedimento de verificação e correção do funcionamento; 2) objeto: aferição da 

adequação entre meios e fins, observando o contexto organizacional, institucional, social, 

econômico e político onde se desenvolve a implementação; 3) Objetivo: aferir eficiência e 

eficácia, oferecendo descrição adequada dos serviços e verificando se a população-alvo está 

sendo atingida; 4) momento: realiza-se durante a implementação, olhando para frente para 

correções e/ou adequações; 5) horizonte: efetua decisões cotidianas e operativas; 6) usuário: 

administradores e executores. Além do mais, corrigir o curso de ações durante a 

implementação visando sua reorientação em função dos objetivos do programa permite a 

escolha racional entre alternativas que aumentam a eficiência; oportuniza melhor alocação dos 

recursos, permitindo aos administradores a otimização da relação insumo/produto e aos 

técnicos e o conhecimento dos aspectos operativos utilizados na implementação. 

Em relação à avaliação e à implementação de políticas, programas e projetos em 

segurança pública, os autores Beato, Rabelo e Oliveira Júnior (2008) efetuam a discussão sob 

uma perspectiva mais empírica, que possa sustentar diferentes possiblidades de decisões na 

área, com enfoque pragmático e forte alicerce teórico e conceitual para dar-lhe sustentação. 

Reforça-se a questão da rigidez institucional e a ausência de projetos e programas de cunho 
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pragmático, que colaboram para tornar o sistema de segurança pública brasileira um dos 

setores que menos se modificou nas últimas décadas. 

Um aspecto importante a ser observado no quesito de avaliação de políticas de 

segurança é a construção de indicadores que possam servir de base para formulação, 

implementação, monitoramento e avaliação. Foi desenvolvido por Beato (2012) o Sistema de 

Indicadores Sociais de Segurança (SISS), que visa permitir a coleta, análise e divulgação de 

informações sobre o problema da criminalidade e da violência, bem como estratégias 

dinâmicas de controle, norteando-se pelo princípio da difusão pública das informações. 

Para Soares, Rolim e Ramos (2009), desde 2003 tem-se assistido a uma alteração na 

gestão das políticas de segurança pública em âmbito nacional. A estruturação do Sistema 

Único de Segurança Pública (SUSP), a implementação do Programa Nacional de Segurança 

Pública com Cidadania (PRONASCI) e a realização da 1ª. CONSEG seriam evidências de 

uma mudança de perspectiva de gestão que quebra com o distanciamento entre quem planeja, 

quem executa e o público-alvo das ações. 

O antigo modelo vigente durante décadas, pautado na separação entre a formulação e 

a implementação das ações, vem sendo substituído nestes últimos anos por uma nova forma 

de gestão, que reforça a necessidade da reunião das contribuições de todos os atores 

envolvidos nas ações de segurança pública, principalmente seu público-alvo e os profissionais 

que as executam. Este ambiente de cooperação possibilita o conhecimento necessário para 

aperfeiçoar a gestão técnica das ações e gera o comprometimento de todos os atores para atuar 

na solução deste problema caracteristicamente social. 

Compreender a forma do Estado em sua autonomia relativa e o contexto de 

possibilidades que as políticas públicas constituem na esfera da sociedade, fundamenta os 

elementos de avaliação que são imprescindíveis a uma efetiva pesquisa. Devem ser estudados 

e elencados de forma explícita para a realização de uma avalição como pesquisa social, sendo 

a finalidade dessa pesquisa, daí a realização dessa avalição de processo de uma política 

pública de segurança municipal no seu momento de implementação. 
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3 POLÍTICAS PÚBLICAS DE SEGURANÇA NO BRASIL 

 

O segundo capítulo foi organizado constituindo a descrição e análise das principais 

políticas de segurança brasileiras, concentrando a observação nas que se referem ao âmbito 

municipal. 

Inicialmente, é necessário definir a natureza conceitual de violência e crime que 

utilizamos para traçar historicamente os principais caminhos percorridos pela segurança 

pública brasileira, dadas as implicações que podem ter nas formulações de políticas públicas 

de segurança. Uma das dificuldades em identificar o conceito da violência, no âmbito da 

segurança pública, é pelo fato de envolver comportamentos diferentes da sociedade, bem 

como uma diversidade grande de eventos/ações. Para Beato (2013), trata-se de delitos cujas 

características específicas envolvem uma relação estreita com órgão governamental e com o 

aparelho do Estado no controle das organizações que compõem o sistema de justiça criminal, 

tais como a Polícia, a Justiça, o Ministério Público, as penitenciárias etc. Burke (2002) faz 

uma inferência sobre a violência, entende que a análise da violência deve está junto à 

necessidade de se estudar a sociedade que a produziu. Dessa forma, analisar a chamada 

violência pública – a violência burocratizada, legitimada pelo Estado desde o início da 

civilização - e a violência privada – realizada pela população civil, que atualmente, na 

sociedade moderna, é percebida como obra de profissionais -, sendo útil fazer uma distinção 

entre violência endêmica, ou estrutural, e aquela que é conjuntural, ou epidêmica. Um 

contraste entre o tradicional e moderno que emerge de uma análise que é conveniente chamar 

de gerenciamento da violência, mas nem sempre um eufemismo para repressão. 

As sociedades modernas têm como uma das principais características a diferenciação 

social. Isto significa que seus membros não apenas possuem características diferenciadas, 

como idade, sexo, religião, estado civil, escolaridade, renda, setor de atuação profissional, 

mas também possuem ideias, valores, interesses e aspirações diversas e desempenham papéis 

diferentes no decorrer da sua existência. Tudo isso faz com que a vida em sociedade seja 

complexa e frequentemente envolva conflitos de opinião, de interesses, de valores etc. 

Entretanto, na sociedade o conflito pode ser mantido dentro de limites administráveis por dois 

meios: a coerção e a política (RUA, 1998a).  

Uma vez que crime, acidente de trânsito ou delinquência de menores são problemas 

sociais, eles tornam-se problemas público, porque envolvem uma atuação mais 
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empreendedora por parte do Estado, além do envolvimento de diversas instituições às quais 

cabe a responsabilidade de apresentar múltiplas possibilidades de resolução. Segundo Beato: 

 

[...] responder à questão do crime como um problema público, remete-nos à 

discussão acerca das dimensões culturais e estruturais envolvidas. Isto implica 

necessariamente em atribuirmos responsabilidade a quem cabe resolvê-lo: significa 

decidirmos quem é seu ‘proprietário (BEATO, 2013, p. 3). 

 

O autor afirma que seria moralmente ambíguo e sem vinculação associativa a 

formulação de políticas públicas que teorizem criminalidade combatida, mediante políticas de 

combate à pobreza, miséria e de geração de empregos. A proposição de políticas públicas de 

segurança no Brasil consiste num movimento oscilante entre a reforma social e a dissuasão 

individual. O que tem sido eficaz são programas e estratégias de segurança baseados numa 

articulação multi-institucional. Portanto, as políticas devem pautar-se por metas definidas a 

serem alcançadas, por instrumentos de medidas confiáveis para a avaliação desses objetivos e 

pelos meios disponíveis para sua realização de forma democrática. A condição desejável pode 

consistir em uma redução de alguns tipos de crimes específicos a um custo razoável para sua 

implementação. Esse custo razoável pode ser pensado a partir do critério de eficiência, onde o 

custo consegue atingir o propósito desejável ao qual foi destinado. Afirma Draibe:  

 

Nessa dimensão, os parâmetros de suficiência – de recurso e de tempo – em geral 

são decisivos. Independentemente de como são financiados os programas, trata-se de 

saber se os recursos financeiros são suficientes para os objetivos propostos ou se 

podem ser maximizados, em benefício dos próprios objetivos e metas (DRAIBE, 

2001, p. 34). 

 

O grande desafio do Brasil em relação à (in) segurança pública nos estados e em 

todos os pequenos e médios municípios, é ampliar e tornar ao alcance da sociedade essa 

segurança para que as pessoas sejam tiradas de seus refúgios privados onde se aprisionam 

naquilo que Nobert Elias chamou homo clausus e Hanna Arendt denominou a solidão 

organizada (ZALUAR, 2002). 

Em relação às políticas públicas, Souza (2011) ressalta que ocorre uma subestimação 

da desigualdade na sociedade capitalista; uma concepção linear dos direitos e de políticas 

públicas, ao atribuir aos direitos sociais um caráter evolutivo após os direitos civis e políticos. 

Postura equivocada ao generalizar a partir da literatura internacional, sem levar em conta que 

nem todos os impactos produzem melhorias nas condições de vida humana e, principalmente, 

na parcela mais pobre da população. 
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Uma visão constante sobre segurança predominou, pois tanto acadêmicos quanto 

formuladores de políticas dentro dos governos trabalharam o conceito em termos de poder de 

cada nação; “[...] isto porque os pesquisadores estavam na maior parte apegados a uma visão 

de poder; já os formuladores de políticas eram e são exigidos pelas suas posições, e pela 

natureza de seus poderes e responsabilidades, a ter uma visão predominantemente nacional” 

(RUDZIT, 2004, p. 137). Ou seja, a visão predominante do conceito de segurança está ligada 

ao conceito de segurança nacional. 

Retomando a história governamental em questões de segurança, no período ditatorial 

o objetivo era manter o regime em vigor pela segurança nacional. Ou seja, a atuação voltava-

se para investigações e repressão aos opositores do regime vigente e para a defesa nacional do 

próprio governo; não havia direcionamento no combate à criminalidade ou violência urbana. 

As principais instituições de segurança eram o Sistema Nacional de Inteligência (SNI) e as 

Forças Armadas, que correspondiam às prioridades do governo. 

A política pública de segurança no Brasil, ao longo de sua história, propõe, a partir 

da promulgação da Constituição Federal de 1988, uma transformação e/ou alternância dos 

modelos penalista e militarista para o modelo prevencionista. No entanto, ainda na década de 

80, não se observaram mudanças substanciais nesta área. Ressalta-se nesse período a extinção 

do SNI, a criação da Secretaria de Assuntos Estratégicos e a retirada do status de ministro do 

chefe da Casa Militar do Estado-Maior das Forças Armadas (EGG, 2009).  

 A Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia 

Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros constituem, conforme o Art. 144 da CF de 1988, 

os órgãos policiais de segurança pública do Brasil. Os órgãos normativos são a SNSP e as 

Secretarias Estaduais de Segurança Públicas. O órgão colegiado é o CNSP e os Conselhos 

Estaduais de Segurança Pública. 

 Na formulação da política de segurança, os anos 90 marcaram uma concepção de 

cooperação e corresponsabilidade dos três níveis de poderes (MELLO, 2012).  

 Em 1997 foi criada a Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP), pelo 

Decreto nº 2.315, substituindo a Secretaria de Planejamento de Ações Nacionais de Segurança 

Pública (SEPLANSEG), onde os municípios não apareciam citados dentro das competências 

atribuídas às ações da secretaria (BRASIL, 1997). A partir do ano de 2007, com o Decreto nº 

6.061, Art. 12, surge como competência da SENASP: 

 

[...] estimular e propor aos órgãos estaduais e municipais a elaboração de planos e 

programas integrados de segurança pública, objetivando controlar ações de 

organizações criminosas ou fatores específicos geradores de criminalidade e 
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violência, bem como estimular ações sociais de prevenção da violência e da 

criminalidade (BRASIL, 2007). 

 

 Anterior ao Decreto nº 6.061/2007, foi implantado o Plano Nacional de Segurança 

Pública (PNSP), e no ano de 2001 o Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP) e o Plano 

de Prevenção da Violência Urbana (PIAPS). Segundo Mello (2012), o PNSP e o FNSP 

enfatizaram aos municípios que constituíssem guardas civis com o objetivo de ações mais 

democráticas, voltadas para o cidadão, fundamentadas em diagnósticos e solução de conflitos, 

com características mais de prevenção do que repressão. Contudo, a criação de guardas 

municipais, ainda que tenha sido incitada dentro de parâmetros não militares, foi vista pelos 

municípios como atribuição principal de atuarem no controle do trânsito, devido à falta de 

diretrizes para sua formação e capacidade de atuarem no diagnóstico de problemas na área de 

segurança. Ficou estabelecido no Compromisso nº. 7, sobre a redução da violência urbana, na 

ação 56 do PNSP, como ações das guardas municipais “[...] apoiar e incentivar a criação de 

guardas municipais desmilitarizadas e desvinculadas da força policial, estabelecendo 

atribuições nas atividades de segurança pública e adequada capacitação, inclusive para a área 

de trânsito” (BRASIL, 2002), permanecendo a possibilidade da formação das guardas 

municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações. Com a reelaboração do 

PNSP de 2009, as mudanças estruturais esboçadas levam o pressuposto do poder de polícia 

para as guardas municipais. 

 Esse vazio organizacional não é obra do acaso, mas decorrência direta do 

artificialismo da divisão do trabalho policial, configurada desde o Art. 144 e seus parágrafos 

da Constituição Federal do Brasil. Essa divisão, na realidade, constitui uma limitação de 

atribuições; não retirou das polícias apenas sua unidade e coesão, mas deixou-as mutiladas em 

suas funções institucionais e essenciais, quais sejam, a prevenção criminal e a segurança 

pública. O problema não é evidentemente funcional, mas estrutural (LIMA, J.; LIMA, L., 

2008). 

 Conforme os autores o que importa não é distinguir, fortalecer ou prestigiar um ou 

outro órgão. Trata-se de examinar o modo de se conseguir melhorar o padrão de segurança 

desejado pela população atendida. Os objetivos das ações policiais têm de ser constantemente 

verificados e avaliados, não só por técnicos, mas por todos os interessados e partes envolvidas 

na solução dos problemas, que se colocam no dia a dia, para saber o que há para ser feito e 

como deve ser feito. 

 Sobre o PNSP, Soares (2000) relatou que os riscos já se insinuavam nas suas 

entrelinhas, cuja dispersão poderia ser um prenúncio para o fracasso. O plano compromete-se 
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com objetivos amplos, variados e ambiciosos, que terminam por perder substância e 

credibilidade, porque não apresenta os meios, recursos, métodos e agentes necessários para 

sua realização. Além da amplitude, os itens assinalados são desiguais em relevância quanto à 

natureza do envolvimento do Estado, pois há aqueles que são obrigações constitucionais, cujo 

cumprimento não merece ser destacado como objeto de um elenco de medidas especiais, 

impedindo, assim, o foco propiciado para engendrar uma política integrada. 

 Foi instituído o FNSP por meio da Lei Nº 10.201, alterada pela Lei Nº 10.746/2003, 

com objetivo de apoiar projetos na área de segurança pública e de prevenção da violência, 

com base nas diretrizes do Programa de Segurança Pública para o Brasil do governo federal. 

Não havia na lei referida a obrigatoriedade do município em manter guarda civis para pleitear 

recursos do fundo. O que regulamentava a participação dos municípios era a implantação de 

um Conselho de Segurança Pública, ou a realização de Policiamento Comunitário, como 

também ações voltadas à prevenção da violência e criminalidade através de projetos. A 

descentralização dos recursos em relação às unidades das federações é feita por meio de 

convênios, e a partir do ano de 2004 também através de aquisições diretas de alguns 

equipamentos, posteriormente doados aos estados e municípios. 

 Em 2003 foi publicada a Matriz Curricular Nacional, para orientação em relação à 

formação das guardas municipais em nível nacional pelo PNSP. Em 2005 foi elaborado pelo 

Ministério da Justiça o Guia para Prevenção do Crime e da Violência nos Municípios, que 

sistematiza como um dos seus princípios a convicção de que é possível e necessário que os 

municípios assumam um papel destacado na área da segurança, integrando os esforços que 

estão definidos na política do Governo Federal de formação do SUSP (BRASIL, 2005a, 

2005b). 

 A Matriz Curricular para a Formação das Guardas Civis Municipais foi construída 

para contribuir com o fortalecimento e institucionalização do SUSP, visando enfatizar a 

atuação das GCMs na prevenção da violência e criminalidade e destacando o papel dos 

Municípios no SUSP, assim como estabelecer diretrizes e princípios, sendo respeitadas as 

especificidades regionais. 

 Os princípios orientadores da matriz curricular são: 

 Todo processo formativo deve contribuir para aprimorar as práticas, 

mobilizando conhecimentos teóricos acumulados, valorizando as vivências e o saber 

prévio de cada um. 

 Direitos Humanos e Cidadania são referenciais éticos, promovendo e 

valorizando o respeito à pessoa, a justiça social e a compreensão das diferenças.  

 Partir da realização de um diagnóstico geral e circunstanciado da situação do 

Município, que ofereça uma imagem clara de suas realizações, carências, 

necessidades e demandas, da situação da criminalidade, bem como de todo tipo de 
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recursos disponíveis. O diagnóstico necessita envolver os vários segmentos sociais e 

institucionais que lidem com questões de Segurança Pública.  

 A metodologia deve valorizar os fatos e eventos atuais que quando 

pertinentes, devem ser discutidos e incluídos no conteúdo das disciplinas. Ela deve 

também levar em conta e valorizar as experiências bem sucedidas em outros 

municípios.  

 Formação promovendo e facilitando a integração das Guardas Municipais ao 

SUSP (Sistema Único de Segurança Pública).  

 Interdisciplinaridade na formação: mobilização de conhecimentos oriundos 

de disciplinas e saberes distintos.  

 Universalidade e Especificidade: Alguns conteúdos, métodos e referências 

devem apresentar-se de maneira padronizada no conjunto das ações como, por 

exemplo, a noção de cidadania ou algumas técnicas de atuação profissional. Por 

outro lado, levando-se em conta a diversidade que caracteriza o país os processos 

educativos deverão manter-se sincronizados e adequados às realidades específicas de 

cada Município.  

 Necessidade de garantir formação para o maior número possível de 

profissionais, incluindo-se a formação de formadores.  

 Garantir a observância das diferenças existentes na formação dos 

profissionais que integram a Guarda Municipal, fomentando a qualificação do 

ensino fundamental aos que necessitarem. 

 Formação e capacitação profissional continuada, devendo ser implementada 

pelo poder público em articulação com a sociedade civil. Proporcionar, a partir da 

formação, o resgate e valorização da autoestima dos profissionais das Guardas 

Municipais e o resgate da cidadania.  

 Avaliação e acompanhamento sistemático das ações formativas, garantindo 

as alterações necessárias em tempo real (BRASIL, 2005b, p. 8). 

 

 No arcabouço do SUSP criam-se novos mecanismos de sustentação e, entre eles, o 

eixo formativo, pela Matriz Curricular Nacional para os Profissionais em Segurança Pública. 

Esta constituiu a base orientadora da política pública para as formações e especializações, 

com perspectiva de ampliação para a pós-graduação stricto sensu.  

 A primeira experiência foi desenvolvida no estado da Bahia, por meio do Programa 

de Estudos e Pesquisas e Formações Políticas de Gestão em Segurança Pública (PROGESP), 

da universidade federal daquele estado. A Rede Nacional de Altos Estudos em Segurança 

Pública (RENAESP) contratou, de 2007 a 2008, o equivalente a 72 cursos de especialização 

lato sensu na área de segurança pública, através de instituições de ensino superior. No Rio 

Grande do Norte, através da Universidade do Estado, este cursos eram realizados no campus 

de Mossoró. 

 A RENAESP é definida como alternativa para viabilizar a entrada de novos atores, 

sustentando uma base democrática de controle e participação social na perspectiva de uma 

formação fundamentada na diversidade étnica, cultural e social; portanto, no compromisso 

com a mudança de conceitos e práticas em rede. Figura aberturas para redução da cultura de 

violência verificada no país, e ainda a produção do conhecimento no campo do modelo de 

gestão e cooperação em rede.  
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  Nessa perspectiva, a segurança pública vem demandando o alargamento do seu 

conceito em várias direções: no plano da formulação, implementação e avaliação das políticas 

públicas, e no plano das práticas de atuação tradicional da polícia, fundamentada na repressão, 

por uma pratica de prevenção, ou seja, um policiamento democrático, baseado na formação 

humana e no fortalecimento das noções de direitos humanos, isto é, em uma prática de 

respeito ao outro, como cidadão. Portanto, o que deve ser prioritariamente considerado pelas 

políticas públicas de segurança no Estado é o desenvolvimento de competências orientadas 

por uma qualificação fundada na responsabilidade social no exercício da ação policial 

(COSTA, 2010). 

 No sentido de orientar os municípios na elaboração de planos municipais voltados 

para a implementação de ações de prevenção à violência e criminalidade de acordo com as 

especificidades locais, bem como tendo como tema transversal o respeito aos direitos 

humanos e a participação da comunidade, foi elaborado o Guia para a Prevenção do Crime 

(BRASIL, 2005a). Este documento visa possibilitar um conhecimento amplo aos gestores 

municipais, especialmente no que diz respeito à necessidade de diagnóstico, avaliação, 

estruturação de ferramentas técnicas e formativas de gestão da segurança pública municipal, 

para que interajam com outros entes federativos no sentido de fortalecer os princípios 

norteadores da política pública representada pelo SUSP. Possui sete princípios: 

1º) A necessidade de orientar as políticas de segurança por um claro compromisso com a 

legalidade, o que significa não apenas a observância das normas constitucionais e 

infraconstitucionais, mas também a rigorosa observação dos tratados, convenções e 

resoluções internacionais de Direitos Humanos ratificados pelo Brasil, o que implica, entre 

outras garantias, o primado da vida e da integridade física - como bens a serem preservados 

acima de quaisquer outras considerações. 

2º) A necessidade de, uma vez observado o disposto no princípio anterior, orientar as políticas 

de segurança segundo os resultados obtidos quanto à redução do crime e da violência 

(medidos com avaliações, pesquisas de vitimização e monitoramentos sistemáticos), e não a 

partir de uma opção doutrinária ou ideológica, por métodos mais ou menos “duros” de 

repressão; 

3º) A necessidade de contar com uma boa base de dados para a produção de um diagnóstico 

correto a respeito da natureza e da dimensão dos problemas a serem enfrentados quanto à 

segurança pública em cada local; 

4º) A aposta em favor de uma estratégia de prevenção da criminalidade e da violência, que 
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deve orientar todos os esforços e constituir a racionalidade dos Planos Municipais de 

Segurança; 

5º) A necessidade de romper o isolamento das iniciativas em segurança pública para que se 

trabalhe a partir de uma rede de atores sociais, desde as agências públicas de policiamento e 

os diferentes serviços oferecidos pelo Estado, até as agências privadas e os próprios cidadãos; 

6º) A necessidade de romper com um modelo reativo de segurança centrado na repressão e na 

multiplicação das prisões para uma nova forma de conceber o próprio papel das polícias e das 

guardas municipais, no sentido da afirmação de estratégias comunitárias de segurança que 

façam uso da abordagem conhecida internacionalmente como policiamento orientado para a 

solução de problemas
2
;  

7º) A convicção de que é possível e necessário que os municípios assumam um papel 

destacado na área da segurança, integrando os esforços que estão definidos na política do 

governo federal de formação do SUSP. 

 Na Guia para a Prevenção do Crime consta uma definição importante no tocante à 

concepção mais geral para a atuação das guardas. Elas devem ser concebidas como estruturas 

de segurança comunitária: 

 

1º) Seus integrantes sejam fixados permanentemente em regiões definidas da cidade 

– a começar pelas que se revelarem as mais violentas – para o exercício de suas 

atividades a pé e manutenção de intensas relações com as comunidades, de forma a 

serem conhecidos por todos os residentes e virem a conhecê-los pessoalmente, um a 

um.  

2º) Seus integrantes tenham a autonomia e a capacidade necessária para a tomada de 

decisões a respeito da prevenção da criminalidade e da violência nas regiões onde 

atuam, atuando nos moldes de um “Policiamento Orientado para a Solução de 

Problemas”. Isto significa que os integrantes da Guarda Municipal devem ter a 

capacidade de identificar em suas regiões quais são os fatores mais imediatos que 

agenciam o crime e a violência de forma a construir com as comunidades e outras 

agências, públicas e privadas, as iniciativas necessárias à eliminação destes 

agenciamentos. Isto pressupõe não apenas preparo técnico e a posse de habilidades 

cognitivas específicas, mas também uma forte capacidade de interação e vocação 

para o trabalho de mobilização popular.  

3º) Seus integrantes trabalhem de forma a garantir que as comunidades passem a 

desempenhar um papel central na definição das prioridades da ação da Guarda e que 

firmem a tradição de prestar contas a elas do seu trabalho (BRASIL, 2005a, p. 30). 

 

 No ano de 2007, através do PNSP, foi implementado o PRONASCI pela SENASP. 

                                                           

2
 O “Policiamento Orientado Para a Solução de Problemas” foi proposto, originalmente, pelo professor norte-

americano Herman Goldstein. A ideia, em síntese, é a de contar com policiais capazes de identificar em sua área 

de atuação os agenciamentos imediatos do crime e da violência e de trabalhar com as comunidades e as agências 

locais para a sua superação. Neste modelo, os policiais trabalham com mais autonomia e se relacionam 

fortemente com as comunidades onde estão fixados. 



46 

 

 

Nele, os municípios tiveram definição para suas ações. Conforme o Art. 5º, “[...] será 

integrada pelos órgãos e entidade federais envolvidos e pelos estados, distrito federal e 

municípios que a ele se vincularem voluntariamente, mediante instrumento de cooperação 

federativa” (BRASIL, 2007). Destina-se, ainda, a articular ações de segurança pública para a 

prevenção, controle e repressão da criminalidade, estabelecendo políticas sociais e ações de 

proteção às vítimas. Suas diretrizes são:  

 

I - promoção dos direitos humanos, intensificando uma cultura de paz, de apoio ao 

desarmamento e de combate sistemático aos preconceitos de gênero, étnico, racial, 

geracional, de orientação sexual e de diversidade cultural; 

II - criação e fortalecimento de redes sociais e comunitárias; 

III - fortalecimento dos conselhos tutelares; 

IV - promoção da segurança e da convivência pacífica; 

V - modernização das instituições de segurança pública e do sistema prisional; 

VI - valorização dos profissionais de segurança pública e dos agentes penitenciários; 

VII - participação de jovens e adolescentes, de egressos do sistema prisional, de 

famílias expostas à violência urbana e de mulheres em situação de violência; 

VIII - ressocialização dos indivíduos que cumprem penas privativas de liberdade e 

egressos do sistema prisional, mediante implementação de projetos educativos, 

esportivos e profissionalizantes; 

IX - intensificação e ampliação das medidas de enfrentamento do crime organizado 

e da corrupção policial; 

X - garantia do acesso à justiça, especialmente nos territórios vulneráveis; 

XI - garantia, por meio de medidas de urbanização, da recuperação dos espaços 

públicos; 

XII - observância dos princípios e diretrizes dos sistemas de gestão descentralizados 

e participativos das políticas sociais e das resoluções dos conselhos de políticas 

sociais e de defesa de direitos afetos ao PRONASCI; 

XIII - participação e inclusão em programas capazes de responder, de modo 

consistente e permanente, às demandas das vítimas da criminalidade por intermédio 

de apoio psicológico, jurídico e social; 

XIV - participação de jovens e adolescentes em situação de moradores de rua em 

programas educativos e profissionalizantes com vistas na ressocialização e 

reintegração à família; 

XV - promoção de estudos, pesquisas e indicadores sobre a violência que 

considerem as dimensões de gênero, étnicas, raciais, geracionais e de orientação 

sexual; 

XVI - transparência de sua execução, inclusive por meios eletrônicos de acesso 

público; e 

XVII - garantia da participação da sociedade civil (BRASIL, 2008). 
  

 O PRONASCI se configura a partir da implementação de políticas públicas 

focalizadas. Busca-se, em primeira instância, a promoção dos direitos humanos, que são 

muitas vezes considerados contrários à segurança pública em razão do autoritarismo vigente 

no país entre 1964 e 1984, com a manipulação dos aparelhos policiais do Estado. Isto levou à 

separação da sociedade e da polícia. Segundo Mello, Rudnick e Almeida (2011), houve uma 

completa descaracterização da função policial, a qual era balizar a sociedade que a instituiu, 

passando a funcionar como órgão repressor com vistas à manutenção do poder estatal. No 
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entanto, a natureza da atividade policial está ligada diretamente ao exercício dos direitos 

humanos, o que deixa o policial vulnerável e suscetível ao infringir tais direitos.  

 Por isso a importância do PRONASCI com uma nova abordagem que inclua 

reformas legais e estruturais, integrando todas as esferas do governo e o restante da 

população, juntamente com as políticas de prevenção para construir alicerce necessário ao 

combate à criminalidade no país. 

 Foi criado, no âmbito do SUSP, o Gabinete Gestor Integrada (GGI), com 

características de um espaço de interlocução permanente entre as instituições do sistema de 

justiça criminal e as instâncias promotoras da segurança pública no âmbito local, sem prejuízo 

das respectivas autonomias e sem qualquer tipo de subordinação funcional ou política. Sua 

implementação aconteceu através do PRONASCI, no ano de 2008, enquanto mecanismo de 

diagnóstico dos problemas locais, racionalização dos recursos e conexão com a mobilização 

comunitária.  

 Pode ser definido como um fórum deliberativo, sem hierarquia, pautado em três 

eixos: gestão integrada, atuação e perspectiva sistêmica. Possui 23 atribuições gerais e 16 

diretrizes que dão base para seus objetivos específicos, que são: a) implementar as políticas 

vinculadas ao PNSP e aos planos estaduais, distrital e municipais; b) estabelecer uma rede 

municipal, estadual/distrital e nacional de intercâmbio de informações, experiências e práticas 

de gestão; c) elaborar um planejamento estratégico das ações integradas a serem 

implementadas; d) criar indicadores que possam medir a eficiência do sistema de segurança 

pública; e) identificar demandas e eleger prioridades; f) garantir um sistema no qual a 

inteligência e as estatísticas trabalhem de forma integrada; g) difundir a filosofia de gestão 

integrada em segurança pública. 

 No âmbito municipal, o Gabinete Gestor Integrada (GGI-M) é o grande articulador 

das ações de políticas públicas de segurança; é um espaço acessível à municipalidade que 

busca, em conjunto com a sociedade local, repensar suas políticas sociais e urbanísticas, 

incorporando a dimensão da prevenção da violência através da implementação de políticas 

integradas em nível local, estadual e federal. Em outras palavras “[...] a Gestão Integrada nada 

mais é que um conjunto de referências político – estratégicas, institucionais, legais, 

financeiras e sociais, capaz de orientar a organização das ações, programas e projetos, no caso 

de segurança pública, locais” (BRASIL, 2011). 

 O Colegiado Pleno do GGI-M deverá ser composto, no mínimo, pelo prefeito (a), 

secretário (a) municipal de segurança pública e defesa social ou semelhante, secretário (a) 
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municipal de transportes, secretário (a) municipal de obras e infraestrutura, secretário (a) 

municipal de saúde, secretário (a) municipal de educação, secretário (a) municipal de 

assistência social, comandante da guarda municipal (onde houver), comandante local do 

batalhão da Polícia Militar do Estado, comandante local do batalhão de Corpo de Bombeiros 

Militar do Estado, delegado (a) local da Polícia Civil do Estado, representante local da Polícia 

Científica do Estado, representante local da Polícia Federal, representante local da Polícia 

Rodoviária Federal e representante local da Receita Federal. É também assegurada a 

participação de um representante indicado pelo Poder Judiciário, Ministério Público e 

Defensoria Pública. 

 A SENASP entende a obrigatoriedade da existência de pelo menos uma câmara 

técnica, denominada Câmara Técnica de Prevenção, que cuidará dos assuntos referentes à 

segurança pública na perspectiva da prevenção à violência e criminalidade. E para a escuta 

popular devem se utilizar das Câmaras Temáticas, que se configuram como espaços de 

interlocução entre o Gabinete e a sociedade sobre um determinado tema. 

 O Observatório da Segurança Pública Municipal, ou Núcleo de Análise Criminal 

Municipal, ainda que não consta na estrutura obrigatória do GGI-M, mas constitui-se em um 

importante instrumento com o propósito de trabalhar a informação para que a mesma se 

transforme em ferramenta de ação e viabilize a produção de uma inteligência voltada para a 

tomada de decisões no que se refere à constituição de diagnósticos e identificação de 

demandas. 

 O Regimento Interno do GGI-M estabelecerá seu funcionamento, e é a partir dele 

que serão definidos os objetivos e a organização, bem como a periodicidade das reuniões, que 

deverão ser no mínimo mensais. Devem ser convocadas reuniões extraordinárias quando 

necessárias, e previstas como uma possibilidade no Regimento Interno, como também deve 

prever a existência de câmaras técnicas e temáticas. Em relação à interlocução, é orientada a 

participação dos GGIM-M nos GGI-E através de representação, quando for adequada a 

configuração quantitativa dos existentes na esfera estadual. 

 Após o Regimento Interno, o próximo passo do GGI-M deve ser a elaboração de um 

Plano de Ação e um Plano de Comunicação, através da utilização do método Identificação, 

Análise, Resposta e Avaliação (IARA). É fundamental a realização do monitoramento das 

ações; neste sentido, a SENASP está construindo o Sistema de Monitoramento dos Gabinetes 

de Gestão Integrada (SISGGI), cujo preenchimento será obrigatório e condicionante para que 

o município alcance recursos da SENASP, e a previsão é de que esteja em pleno 
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funcionamento no 1º semestre de 2014 (BRASIL, 2011). 

 No ano de 2009 foi realizada a 1ª Conferência Nacional de Segurança Pública 

(CONSEG), com etapas estaduais e municipais. Seus eixos temáticos foram: 1) gestão 

democrática, controle social e externo, integração e federalismo; 2) financiamento e gestão da 

política de segurança; 3) valorização profissional e otimização das condições de trabalho; 4) 

repressão qualificada da criminalidade; 5) prevenção social do crime e das violências e 

construção da cultura da paz; 6) diretrizes para o sistema penitenciário e 7) diretrizes para o 

sistema de prevenção, atendimento emergenciais e acidentes.  

 Teve como proposta a formulação de princípios e diretrizes orientadores para a 

política nacional de segurança pública, com a participação da sociedade civil, trabalhadores e 

poder público, como instrumento de gestão, visando efetivar a segurança como um direito.  

 Destacam-se como objetivos específicos: a) fortalecimento do conceito de segurança 

como direito humano; b) definir as prioridades para a implementação da política nacional de 

segurança pública conforme os eixos temáticos; c) contribuir para o fortalecimento do SUSP, 

d) contribuir para a implementação do PRONASCI; e) consolidar a participação da sociedade 

civil, trabalhadores e poder público no ciclo de gestão das políticas públicas de segurança; f) 

fortalecer os eixos de valorização profissional e de garantias de direitos humanos como 

estratégicos para a política nacional; g) criar e estimular o compromisso e a responsabilidade 

para os demais órgãos do poder público e para a sociedade na efetivação da segurança com 

cidadania; h) deliberar sobre estratégia de implementação, monitoramento e avaliação das 

resoluções da 1ª CONSEG, bem como recomendar a incorporação dessas resoluções nas 

políticas públicas desenvolvidas pelos estados, municípios e outros poderes; i) valorizar e 

promover as redes sociais e institucionais articuladas em torno do tema da segurança pública, 

bem como as iniciativas pela paz e não violência (BRASIL, 2009). 

 A realização do 1ª CONSEG buscou, dentre seus objetivos, aproximar o 

compromisso e a responsabilidade para os demais órgãos do poder público e para a sociedade 

na efetivação da segurança com cidadania. Configura-se como uma política de participação da 

sociedade na segurança pública. A partir do fortalecimento de instituições propostas pelo 

Estado, busca implantar um novo paradigma, um novo modelo que preze pelo envolvimento 

comunitário e pelo estabelecimento de políticas descentralizadoras para a área de segurança 

pública no país. O projeto metodológico geral da 1ª CONSEG foi construído sob três 

dimensões: política, pedagógica e técnica. A reestruturação do Conselho Nacional de 

Segurança Pública (CNSP) foi tomada como uma ação prioritária da conferência. Foi 
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publicado o Decreto nº 6.950 que assentou as bases do órgão colegiado (BRASIL 2010a). 

 Como resultado, percebeu-se que a formulação e o acompanhamento das políticas 

públicas voltadas para a área da segurança pública não possuíam espaço institucional de 

âmbito nacional, temporário ou permanente que possibilitasse a participação da sociedade 

civil, nem dos trabalhadores da área. Havia um evidente distanciamento histórico entre os 

diferentes segmentos e categorias profissionais, e foi proposto fazer uma discussão sobre o 

paradigma antigo e a necessidade de sua superação. Constatou-se a necessidade de ser dada a 

efetividade aos princípios e diretrizes priorizados pelos participantes, bem como que sejas 

asseguradas as realizações das próximas Conferências Nacionais de Segurança Pública, 

conferindo-lhe caráter sistêmico e periódico. 

 Um estudo realizado sobre as instituições de segurança pública durante a 1ª 

CONSEG apresentou que os problemas materiais identificados são baixos salários (92,4%), 

falta de verbas para equipamentos e armas (84,8%) e o contingente policial insuficiente 

(80,7%). Os problemas relacionados à orientação ditada pela gestão ou pela política de 

segurança, em sua dimensão policial, foram em relação aos recursos humanos: formação e 

treinamento deficientes (81,9%), incapacidade das instituições policiais em identificar os 

potenciais de cada profissional e aproveitá-los (67,7%). No tocante à estrutura organizacional 

e funcionamento foram citadas a má gestão ou inexistência de planejamento apoiado em 

informações (67,6%), falta de controle interno (41%) e (34,7%) falta de controle externo 

(SOARES; ROLIM; RAMOS, 2009).  

 Outros dados apresentados também são d extrema relevância, quais sejam; sobre a 

atividade policial: predomínio do comando baseado na posição hierárquica, em vez de 

liderança baseada na competência (69,8%), desvalorização da perícia técnica e da produção 

de provas de boa qualidade que possam levar à condenação (69,3%). Sobre os padrões de 

comportamento: corrupção nas polícias (78,4%) e rivalidade entre as diferentes polícias 

(56,5%). Sobre orientações estratégicas: predomínio das reações a fatos consumados, em vez 

de estudo e preparação de ações preventivas (64,5%), priorização de prisões, em vez de 

adoção de policiamento comunitário e ações preventivas (41,2%), atenção insuficiente das 

políticas de segurança sobre o tráfico de armas (70,3%), ênfase desproporcional das políticas 

de segurança na repressão ao tráfico de drogas (63,9%) e subordinação das iniciativas em 

segurança pública às demandas de setores da mídia (44,9%). 

 Sobre as relações entre as instituições da segurança pública e o restante da sociedade: 

pouca confiança da população nas instituições de segurança pública (54,3%), pouca confiança 
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dos profissionais de segurança pública na população (36,6%) e falta de participação da 

sociedade nas políticas de segurança (56%). Problemas relacionados à orientação ditada pela 

gestão ou pela política de segurança, em sua dimensão ampla e sistêmica: falta de integração 

das políticas de segurança com outras políticas sociais (64,8%), políticas sociais preventivas 

insuficientes (72,2%) e interferências políticas (67,4%). Sobre a distribuição constitucional de 

responsabilidades: desvalorização do papel do município na segurança pública e das guardas 

civis municipais (47,6%) – destoaram os guardas municipais, cujas respostas enfatizaram 

muito mais do que seus colegas de outras corporações a relevância desse fator (87,7%). Sobre 

fatores complementares de especial relevância: mau funcionamento do sistema penitenciário 

(75,3%), leis penais inadequadas (80,7%) e ação de setores da mídia que transformam a 

violência em espetáculo (56,3%). Dos profissionais consultados, 97,1% disseram que 

formação e treinamento são itens importantes para o desempenho das forças de segurança. Os 

cursos de até três meses predominaram para as guardas municipais (50,5%). Uma parcela de 

5,3% dos guardas municipais revelou não ter recebido qualquer formação inicial. Mesmo 

numericamente pequeno, o índice é preocupante, pois sugere que esses profissionais não 

receberam qualquer orientação para o trabalho (SOARES; ROLIM; RAMOS, 2009). 

 Sobre a faixa de salários, percebeu-se que 28,4% da GCM recebem menos de R$ 

1.000,00 por mês, ficando 66,7% com a faixa de R$ 1.001,00 a R$ 2.000,00 por mês. 51,1% 

exerce o segundo emprego. As guardas municipais são aquelas que têm mais dúvidas, 

aparecendo com expressivas respostas de “não sei” acerca do futuro, 20,4% de GCMs 

(SOARES; ROLIM, RAMOS, 2009). 

 A pesquisa apresentou uma proposta visando contribuir para a criação de uma 

tradição de pesquisas sobre segurança pública por meio de consultas periódicas aos agentes de 

segurança, valorizando experiências, opiniões e práticas, além de criar um diagnóstico sobre o 

contexto da segurança pública brasileira, apontando para uma necessidade de mudança no 

modelo de organização das instituições de segurança. 

 O Perfil Organizacional das Guardas Municipais foi elaborado em termos de seu 

funcionamento, recursos e resultados alcançados em suas ações. As Guardas Municipais estão 

distribuídas pelo território nacional de forma heterogênea, ficando o Nordeste com 12,5% em 

2003, 17,8% em 2005, 14% em 2006, e 15% em 2007. 88% estão localizadas em municípios 

que investiram de 1% a 5% de todo o seu orçamento em segurança pública no ano de 2003.  

 O gasto total das guardas municipais no Brasil, em 2003, foi de R$ 1.3 bilhões; em 

2005 foi de R$ 710 milhões; em 2006, R$ 978 milhões; em 2007, R$ 5,7 bilhões. No 
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Nordeste, os investimentos nos anos 2003, 2005, 2006 e 2007 corresponderam ao percentual 

de 2,64%, 10,21%, 5,14% e 2,15%, respectivamente. No levantamento dos tipos de gastos 

efetuados em 2005 e 2006, verificou-se que a folha de pagamento corresponde a 92% do total 

de recursos gastos, e em 2007 corresponde a 97% (BRASIL, 2006, 2007a, 2007b, 2010b).  A 

redução dos gastos pode implicar num retrocesso em relação ao andamento das políticas 

públicas de segurança, assim como a identificação de seu maior destino ser ao pagamento da 

folha de trabalhadores, a falta de investimento na estruturação do segmento. 

 Os recursos são utilizados pelas guardas municipais para custear gastos com folha de 

pagamento, ampliação do efetivo, uniformes, treinamento e capacitação, material de consumo, 

diárias, ações de prevenção da violência, compra e manutenção de viaturas, bicicletas, 

equipamento de proteção individual, equipamento de comunicação, armamento letal, 

armamento não letal, munições, equipamento para capacitação e equipamento de informática.  

 Dos anos de 2003 a 2006, o percentual dos municípios que possuíam Secretaria 

Municipal de Segurança Pública subiu de 26% para 39%, declinando no ano de 2007 para 

31,7%. Dos anos de 2005 para 2006, o percentual dos municípios que possuíam guarda 

municipal e daqueles que possuíam conselho de segurança subiu de 70% para 76%, com uma 

baixa de 70% em 2007. Dos que possuem sistema de monitoramento eletrônico por câmeras 

subiu de 26% para 37%, entre os anos de 2003 a 2007. Sobre o Plano Municipal de Segurança 

Pública, as regiões Norte e Nordeste são as que têm menor número de municípios que 

possuem, dos anos de 2003 a 2006, o percentual subiu de 48% para 63%, retornando ao índice 

de 49% em 2007 (BRASIL, 2006, 2007a, 2007b, 2010b).  

 Entre os objetivos mais citados como contemplados para a criação das guardas 

municipais destacam-se: segurança patrimonial de bens públicos, segurança em escolas, 

fiscalização de normas e posturas municipais e intensificação da segurança pública. 

 Em relação ao efetivo das guardas municipais em 2003, 6% possuem entre 1 e 10 

profissionais, 30% possuem entre 11 e 50 profissionais, 23% possuem entre 51 e 100 

profissionais e 40% possuem mais de 100 profissionais. Houve um aumento no período de 

2003 a 2007 de 62% para 87% do efetivo existente de guardas, constituídas 5% por seleção, 

85% por concurso, 5% por contratação e 5% por outros meios. O vínculo empregatício entre o 

efetivo, em 67% dos casos, é estatutário, e em 33% dos casos é celetista. 

 Das guardas municipais, 58% informaram não possuir o plano de cargos e carreiras. 

No Nordeste, apenas 25% o possui. Aproximadamente 51% exigem como escolaridade 

mínima o ensino fundamental completo; 39% exigem o ensino médio completo; 11% o ensino 
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médio incompleto e 9% o ensino fundamental incompleto. A maior parte do efetivo tem o 

ensino Médio completo. As exceções são os profissionais com ensino médio incompleto - 

predominantes no Nordeste - e com mestrado ou doutorado - predominantes no Centro-Oeste 

(BRASIL, 2006, 2010b). 

 Das atividades realizadas pelas guardas municipais, as citadas por um maior número 

de guardas são “Auxílio a Polícia Militar” e “Auxílio ao Público”. As citadas por um menor 

número de Guardas foram “Programas de Aparelhamento de Serviços Públicos” e “Transporte 

de Presos”. Por outro lado, ao fazer o levantamento das atividades normalizadas, verificou-se 

que as citadas por um maior número de guardas são “Proteção de Bens, Serviços e Instalações 

do Município” e “Vigilância e Segurança Patrimonial” (BRASIL, 2006). 

 Com relação aos cursos de formação do efetivo, 72% possui curso de formação para 

seu efetivo, que dura em média 343 horas. Diferente dos processos de formação, os cursos de 

capacitação foram oferecidos “às vezes” em 40% das guardas municipais; “raramente” em 

31% e “frequentemente” em 29% delas no ano de 2003, entre 2005 e 2006, subiu de 65% para 

84% das guardas, e caiu para 73% em 2007. 

 Os mecanismos de controle da atuação dos profissionais das guardas municipais mais 

presentes foram os códigos de conduta e a legislação municipal. Existe a central de despacho 

e registro de atendimentos em 76% das guardas municipais. No Nordeste é onde existe menor 

percentual de guardas municipais que possuem estas centrais (cerca de 30%). Os registros de 

atendimentos são realizados manualmente em 64% das guardas municipais e de forma mista 

(manual e eletrônica) em 32% destas (BRASIL, 2006, 2007a, 2007b, 2010b). 

 90% das guardas municipais têm a administração direta. Na região Nordeste, 88% 

das tem administração direta. Das que responderam sobre a instalação física, 52% possuem 

suas sedes sem edifícios próprios; 23% em edifícios cedidos e 21% em edifícios alugados. A 

maior parte, perto de 87%, não tem salas especiais para o atendimento das vítimas de 

violência. No ano de 2003, no entanto, diminuíram de 2005 para 2006, passando de 76% para 

67% esses índices, sendo em 2007 elevado para 75%. 

 O determinante mais frequente para planejamento das ações entre as guardas 

municipais são os eventos públicos e suas ações em função da proteção do patrimônio 

público. 54% consideram que o grau de conhecimento da população a seu respeito é médio. 

As ações abrangem todo o território municipal em 94%, e 91% funcionam 24 horas. Menos da 

metade do total de guardas municipais atua com armas. 

 A articulação com os órgãos públicos municipais da área social e urbana é 
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considerada ótima pela maioria das guardas municipais. A articulação com as polícias 

estaduais, com os hospitais, Ministério Público, Poder Judiciário, Vara da Infância e 

Juventude, Conselho Tutelar e Conselho Comunitário é considerada boa, mas é considerada 

inexistente em relação às seguintes instituições: IML, ONGs, Polícia Federal, Defensoria 

Pública, Vara de Família e Polícia Rodoviária Federal. Cabe salientar que, entre 2005 e 2006, 

a articulação das guardas melhorou com praticamente todas as instituições analisadas. 

Exceção a esta regra foi com IML, Polícia Civil, Polícia Militar e hospitais. O trabalho de 

integração com a comunidade é realizado por 78% das guardas municipais. Em 2007, estas 

possuíam melhor articulação com as polícias militares, polícias civis, órgãos públicos 

municipais, hospitais e conselhos tutelares. Uma grande parcela de guardas informou que a 

articulação era inexistente com o IML, Polícia Rodoviária Federal e ONGs de violência 

doméstica e de gênero. Aproximadamente 67% das guardas municipais do Nordeste 

encaminharam projetos para a SENASP (BRASIL, 2006, 2007a, 2007b, 2010b). 

 A mudança necessária na atuação das GCMs e demais instituições de segurança 

pública é o tratamento que essas organizações devem atribuir aos componentes aproximações 

e confiança entre elas e comunidade. A importância das GCMs no redesenho da política de 

segurança brasileira se dá pela peculiaridade desse modelo, que deixa de ser percebido como 

fator residual da prática policial, passando a ser considerado elemento estrutural e 

determinante no combate ao crime. 

 Essa integração dos municípios na política de segurança acontece pela percepção de 

que a cidade, suas características de vizinhanças e localidades passam a ser um componente 

integral do problema da violência e criminalidade. Coerente com a evolução de países como o 

Brasil, com acentuado processo de urbanização ao longo das últimas décadas (BEATO; 

ASSUNÇÃO, 2008). 

 O drama da segurança pública brasileira acontece pela prática repetida de métodos 

adotados que não funcionam e que são aplicados e privilegiados como investimento público 

acriticamente. Conforme Rolim: 

 

Isso porque, salvo honrosas exceções, não a qualquer compromisso com a 

racionalidade, a pesquisa consistente, o acompanhamento crítico dos experimentos 

nacionais e internacionais, o conhecimento acumulado na esfera acadêmica, nem 

mesmo com os princípios mais elementares da gestão moderna, entre os quais se 

destacam: o diagnóstico – apoiado no rigor do conhecimento e da pesquisa -, o 

planejamento, a avaliação e o monitoramento corretivo (ROLIM, 2006, p. 11). 

 

 É o que o autor chama de solipsismo narcisista, onde acreditam que as explicações 
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sobre os crimes e a violência já foram dadas e as soluções são conhecidas, renunciando, nessa 

crença, à especificidade da política de segurança pública. Enfatiza primeiro a necessidade do 

estudo comparativo entre as polícias, buscando caminhos inovadores, visto que a área de 

segurança pública admite que realidades diferentes sejam comparadas com mais conexão. 

Porque o crime e a violência de um lado, e as polícias e os sistemas de justiça criminal do 

outro, são semelhantes em todos os lugares. Em segundo lugar, afirma a importância da 

construção de uma política específica disposta a enfrentar o crime e as práticas violentas, que 

possa identificar os fatores de riscos e sejam voltadas ao objetivo de reduzir as ocorrências 

criminais e a violência. 

 Rolim (2006) reconhece que a atividade policial possui “essências” distintas quanto 

ao uso da força e da proteção. Numa perspectiva humanista, definir o trabalho policial a uma 

missão civilizadora com a existência da ideia de força atrapalha, já que, durante décadas, o 

que se consolidou foi um modelo de policiamento com característica de resposta às 

ocorrências criminais, que afastam os policiais da comunidade, diferente de ações proativas. 

O problema não seria enfatizar entre as duas naturezas de condutas igualmente necessárias, 

mas de optar entre as duas racionalidades para o trabalho policial. 

 Sempre que se reduz o problema enfrentado pelo trabalho policial à falta de 

investimentos, terminamos por encobrir os problemas referentes à ausência de gestão, à 

inaptidão para avaliação de programas e iniciativas tomadas. Sendo assim, quando se discute 

a reforma das polícias, é possível que não se esteja lidando apenas com temas como maior ou 

menor eficácia policial, mas também com o tipo de influência que tais estruturas irão exercer 

sobre a cidadania, as expectativas das pessoas diante do poder público e os valores com os 

quais elas constroem suas relações sociais. Os critérios para medir a eficiência do trabalho 

policial dentro do modelo reativo indicam insucessos; as evidências a respeito da relação entre 

o número de prisões e taxas de criminalidade se acumulam em inúmeros estudos e 

levantamentos estatísticos. Assim, como cita Rolim (2006), é preciso sair do “isomorfismo 

reformista”, ou seja, o desafio é construir um novo modelo de política de segurança, e não de 

reformar ou investir no modelo existente. 

 Desenvolver políticas de segurança pública no Brasil em consonância com ideais 

democráticos ainda é um desafio. A cultura autoritária nas organizações e governos, bem 

como poucas inovações institucionais configuram entraves importantes para o avanço 

democrático do setor (EGG, 2009). Sem deixar de citar que alguns dos demais atores da 

sociedade também fazem parte desse contexto autoritário. 
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 Quando tomadas em seu conjunto, as políticas e ações aqui citadas apresentam uma 

parte do grande mosaico das políticas públicas de segurança no Brasil. Descrever e avaliar as 

principais se faz necessário para que se alcance o objetivo dessa pesquisa, visto que as ações 

municipais seguem os desdobramentos das esferas estaduais e federal. Nessa pesquisa, a 

ênfase é dada aos municípios com um viés crítico para o conhecimento do quadro de políticas 

de segurança no país.  
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4 POLÍTICA PÚBLICA DE SEGURANÇA EM MOSSORÓ 

  

 Neste quinto capítulo da dissertação, temos como os principais objetivos descrever e 

avaliar as ações, projetos e programas, ou seja, a política de segurança de Mossoró/RN, e 

apresentar sua interação com as demais instituições de segurança pública e o restante da 

sociedade, no sentido de complementar a avaliação geral
3
.  

 Levantaram-se dados sobre a atuação da guarda civil na prevenção e combate à 

criminalidade no município, através de dados documentais e entrevistas. Para o objetivo de 

avaliar da política, partindo de Draibe (2001), foram considerados três subprocessos dentro do 

processo de implantação da política: 1) processo de seleção, 2) processo de capacitação e 3) 

sistemas logísticos e operacionais.  No ponto sobre a integração, foram consideradas as 

deliberações e ações do Gabinete Gestor Integrada Municipal (GGI-M). 

 Para contextualizar o município, foi importante observamos algumas características 

pertinentes à segurança pública do estado ao qual pertence. O Rio Grande do Norte (RN), 

junto à história brasileira de segurança pública, é herdeiro de um modelo de policiamento 

ultrapassado de uma polícia somente reativa, com a desarticulação entre as polícias, falta de 

investimento e de capacitação continuada e defasagem do efetivo necessário de profissionais 

de segurança para a concretização de uma polícia também proativa. Com o passar do tempo, a 

taxa de homicídios no RN tem crescido, o que parece ser uma demonstração da falta de 

resultados positivos das políticas públicas de segurança baseadas na prevenção e no combate 

ao crime em todas as modalidades (HERMES, 2013a). 

 No que se refere ao contingente de profissionais de segurança, o melhor modelo de 

polícia se faz com ações de inteligência precedendo as ações ostensivas. Não há como ter 

sucesso contratando mais policiais sem planejamento e treinamento. Segundo Hermes (2013a, 

p. 38) “[...] fora das prisões o aparelho policial aquém da demanda e da necessidade, e do 

treinamento e da motivação, que o torna fragilizado diante do crime organizado”. 

 No Rio Grande do Norte, dos 167 municípios que fazem parte do estado, apenas 44 

possuem a presença da Polícia Civil, com 215 delegacias desde 1998. A estrutura desta é 

                                                           

3
 É importante ressaltar que para pensar os números da criminalidade deve-se relacionar com as múltiplas 

variáveis que compõe a sociedade, como: crescimento econômico, maior poder de consumo, exploração, e não 

apenas ao aparato estatal no combate ao crime/homicídios. 
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composta, no seu quadro de servidores, por 142 delegados, 143 escrivães e 1.116 agentes, em 

desacordo com a Lei Estadual 417, no seu Art. 11, que prevê 350 vagas para delegados, 800 

para escrivães e 4.000 para agentes (RIO GRANDE DO NORTE, 2010). Nos demais 123 

munícipios do RN, que correspondem a 73% do total, quem exerce a competência da polícia 

judiciária, estabelecida no Art. 144, §4º da Constituição Federal de 1988, é a Polícia Militar 

(BRASIL, 2004).  

 Em 2009, o Sindicato dos Policiais Civis e Servidores de Segurança Pública do Rio 

Grande do Norte (SINPOL/RN) publicou um relatório sobre suas condições de trabalho. O 

documento reúne informações com narrativa, números e imagens, mostrando a situação 

desordenada da vida institucional da Polícia Civil, cujas repercussões para o aumento da 

impunidade afetam a segurança da população, o que demanda providências das autoridades 

responsáveis pela segurança pública. Nesse estudo, conforme apresentado, seriam necessários 

6.814 agentes de polícia, 704 escrivães de polícia e 438 delegados para atender a necessidade 

dos 3.013.740 habitantes do RN, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) de 2007 (OLIVEIRA JÚNIOR et al, 2009). 

 A reação da não efetividade do processo da prestação de serviço de segurança no RN 

é percebida no acontecimento de eventos como a falta de atendimento à ocorrências, crimes 

sem solução, ausência de policiamento ostensivo, investigações sem andamento, delegacias 

fechadas à noite e o despreparo policial no atendimento ao cidadão, causadas pelo baixo 

número de efetivo das polícia s (HERMES, 2013b). 

 Em relação aos investimentos necessários para o desenvolvimento das atividades da 

Polícia Civil do RN “[...] uma das grandes necessidades é a reforma pela qual precisam passar 

algumas delegacias, que não oferecem o mínimo para que o trabalho seja realizado. Isso 

ocorre tanto na capital quanto no interior do estado” (HERMES, 2013b, p. 32). 

 O Corpo de Bombeiros Militar tem um efetivo de aproximadamente 640 homens, 

quando a Lei Estadual 230, nos Anexos I, II, III e IV, regulamenta um efetivo de 1.065 

bombeiros (RIO GRANDE DO NORTE, 2002). 

 Em relação às estatísticas sobre mortes, o Rio Grande do Norte apresenta índice com 

média crescente nos últimos 15 anos, entre 1996 a 2011, assim como o município de 

Mossoró, conforme apresentado no Gráfico 1. 
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Gráfico 1 – Óbitos por causas externas. Agressões. Número de óbitos por ocorrência no 

estado do Rio Grande do Norte e no município de Mossoró entre os anos de 1996 a 2011 

 

Fonte: DATASUS, 2013. 

 

 Da mesma forma que crescem os números de mortes no RN, acontece em Mossoró. 

É necessário compreender a formação das políticas públicas de segurança nos municípios que 

colaboram para a realização de uma política pública estadual integrada. As transformações 

nas políticas públicas de segurança, com a perspectiva de gestão integrada, precisam ser 

remodeladas. Em sua evolução histórica, desde 1980, podemos reconhecer quatro grandes 

etapas. Nas duas primeiras, que vão até o ano 2001, as taxas de homicídios são crescentes e o 

motor desse crescimento pode ser encontrado na elevação das taxas nas regiões 

metropolitanas do estado que se distanciam do interior. As duas últimas etapas, a partir de 

2001, vão marcar o declínio nas taxas, com início lento, e acelerando a partir de 2007, quando 

as quedas concentram-se também nas regiões metropolitanas, cujas taxas vão se 

reaproximando das do interior (FIGUEIREDO; NEME; LOUREIRO, 2013). 

 Conforme observa Silva e Sá (2012), até o início dos anos 2000 o panorama 

brasileiro na segurança pública foi marcado pela divisão de competências no plano federativo, 

a qual conferia aos estados autonomia na concepção e na execução de suas próprias medidas e 

iniciativas no setor. A ação do governo federal resumia-se à mobilização da Polícia Federal e 

da Polícia Rodoviária Federal, não raro de maneira desarticulada da ação das forças estaduais. 

Entretanto, depois da construção do PNSP, é preciso reconhecer alguns avanços e limites na 
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sua formação. Sobre os avanços, percebe-se maior capacidade de coordenação e indução de 

mudanças no nível local por parte do governo federal e a construção do paradigma para o 

setor de segurança cidadã; limites na falta de mecanismos adequados de financiamento, 

governança e monitoramento; no espaço de participação social há iniciativas de prevenção, 

diagnóstico ou prêmios; inexistência de reformas estruturais nas organizações. 

 Na particularidade da forma federativa do Brasil, que após a Constituição Federal de 

1988 busca equilíbrio entre as virtudes da descentralização e centralização, leva a perceber 

que os níveis de governo são os limites do modelo descentralizador, meramente municipalista 

e da prática intergovernamental compartimentalizada, com cada nível de governo agindo 

apenas nas suas tarefas, sem entrelaçamento em problemas comuns (SILVA E SÁ, 2012). 

 Sobre o aspecto dos municípios, as guardas municipais, principalmente, configuram-

se em políticas municipais de segurança que podem realizar ações integradas com a Polícia 

Estadual ou Federal, de acordo com a natureza das ações. 

 O município de Mossoró é o segundo mais populoso do Rio Grande do Norte; conta 

com uma população residente, segundo a contagem do ano de 2013 do IBGE, de 280.314 

habitantes, o que a coloca como vigésima maior cidade da região Nordeste, com área 

geográfica de 2.099,33 km
2
 (IBGE/2013), numa região de transição entre litoral e sertão a 36 

km da costa.  

O Produto Interno Bruto per capita a preços correntes estimado no ano de 2011 foi de 

R$ 14.872,20. O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal de 2010 é de 0, 720 e uma 

incidência de pobreza em torno de 55,28%. A concentração de renda de 20% para os mais 

ricos é de 62,8%, e de 20% para os mais pobres é de 2,3% (IBGE/2013).  

Possui o principal ponto de extração de petróleo em terra do Brasil, assim como de 

sal marinho, sendo deste o maior produtor nacional. Desenvolve a fruticultura irrigada, 

voltada em sua maior produção para a exportação, que tem contribuído de forma considerável 

na economia do município. Atualmente está num intenso crescimento econômico e de 

infraestrutura, com destaque para o boom imobiliário. Apresenta o Indicador Social de 

Desenvolvimento dos Municípios de 5,01, acima do estado do RN com 4,43, e um 

desempenho referente à média do Brasil, igual a 5,00 (FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, 

2012).  

No seu aspecto cultural, a cidade de Mossoró se constitui como um polo 

desenvolvimentista, onde destacamos os eventos: Mossoró Cidade Junina, Chuva de Balas no 

País de Mossoró, Festa do Bode, Seminário Novas Liberdades, Auto da Liberdade, Terra de 
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Santa Luzia, Prova Ciclística Gov. Dix-Sept Rosado, atraindo para esses acontecimentos 

centenas de milhares de pessoas, constituindo um numeroso público que desenvolve na 

comunidade, além da cultura, um avanço representativo do turismo de evento, gerando renda 

e empregos na cidade. 

Em Mossoró, a existência da Universidade Federal Rural do Semiárido (UFERSA), 

do Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN), da Universidade Estadual do Rio 

Grande do Norte (UERN), e cerca de mais três faculdades particulares, faz da cidade um 

centro universitário de grande impacto social no setor educacional da região. 

Está situada geograficamente entre duas capitais, Natal/RN e Fortaleza/CE, e serve 

como porta de entrada para zona oeste do estado e os interiores dos estados do Ceará, Paraíba 

e Pernambuco. Com isso, absorve uma população circulante considerável, ficando vulnerável 

inclusive para transição no contrabando de drogas.  

Um fator que se considera relevante para esta região é a existência nos perímetros da 

cidade de uma Cadeia Pública Municipal, uma Penitenciária Agrícola Estadual e de um 

Presídio Federal de Segurança Máxima. 

Apesar de estar localizada no segundo estado com menor índice de homicídios do 

Brasil, Mossoró tem o maior número de homicídios estadual, ocupando a colocação de 478º 

entre os 556 municípios mais violentos do Brasil, e a 106º colocação entre os 200 municípios 

com maior número por arma de fogo. São 36,6 mortes por grupo de 100 mil habitantes, 

comparando com o Rio de Janeiro, com 37,7 mortes para cada 100 mil habitantes. Os dados 

mostram uma realidade preocupante, mesmo possuindo características distintas as cidades e a 

repercussão do nacionalmente conhecido quadro de violência do Rio de Janeiro.  

Segundo os dados da Rede de Informação Tecnológica Latino-Americana (RITLHA, 

2006), Mossoró, com 232.016 habitantes, possui uma população de jovens de 48.360 

habitantes, totalizando 20,85%, grupo esse considerado de vulnerabilidade. O percentual de 

homicídios referente à população total é de 36,6%, compreendendo 53,8% de jovens.  

O total de óbitos em acidentes de transporte corresponde a 54,7%, e 23,7% por armas 

de fogo. Os dados informativos do ITEP do ano de 2008 registram em Mossoró o número de 

115 homicídios, e os registros regionais totalizam 253 homicídios.  

Identifica-se em Mossoró uma constância, como também um aumento nos índices de 

homicídios, evidenciando a necessidade da implementação de políticas públicas de segurança 

que atuem no combate a estes. A média dos homicídios ocorridos no município ultrapassou a 
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média nacional e mostrou-se crescente ao longo dos anos de 1996 a 2011, de acordo com o 

Gráfico 2. 

Gráfico 2 – Óbitos por causas externas. Agressões: número de óbitos por ocorrência no 

município de Mossoró entre os anos de 1996 a 2011 

 

Fonte: DATASUS, 2013.  

  

Notoriamente, os homicídios ocorridos em Mossoró apresentam uma média 

significativa no total do estado, segundo os dados do Gráfico 3. 

 

Gráfico 3 – Incidência de óbitos por homicídio no estado do Rio Grande do Norte em relação 

aos municípios entre os anos de 2002 a 2011 
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Fonte: WAISELFISZ, 2002, 2006, 2007, 2010, 2011a, 2013. 

 

No ano de 2011 o município de Mossoró possuía 8,23% da população do RN e 

18,62% dos casos de homicídios do estado. O município de Natal com 25,35% da população 

do RN e 38,10% dos homicídios do estado. As características dos dois municípios são 

distintas, um é a capital e a outro o segundo município com maior população do estado do 

RN.  

De acordo com a Constituição Federal de 1988 no seu art. 144 “[...] a segurança 

pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da 

ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio” (BRASIL, 1988). Estabelece 

no seu § 8 que “[...] os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à 

proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei” (Idem). Diante desse 

contexto de violência e criminalidade o município de Mossoró, a exemplo de outros 

municípios brasileiros, devido a demanda social desenvolve ações voltadas a segurança 

pública. 

 

4.1 Implementação da Política Pública de Segurança Municipal 

 

O município de Mossoró possuía um efetivo de guardas municipais que atuava 

dentro do departamento de vigilância, junto à Secretaria de Administração e Recursos 

Humanos, com função de guarda patrimonial. Eram os garis que trabalhavam como guarda, 

ou seja, estes, quando chegavam a certa idade, digamos 20 anos de carreira, que não 

aguentavam mais exercer a função, eram colocados pela prefeitura para se tornarem 

guardas/vigilantes. Não tinham nenhuma capacitação, isto é, não passavam por nenhum 

treinamento, existia apenas um remanejamento dentro do quadro. Isto também se dava pela 

necessidade da própria prefeitura de vigilantes para guardar o patrimônio público
4
. 

Em 2008, a Prefeitura Municipal de Mossoró criou a Secretaria Municipal da Defesa 

Social (SEMUDS) e regulamentou a Guarda Civil Municipal (GCM), através da Lei 

Complementar Nº. 27 e os art. 36 e 37 (JORNAL OFICIAL DE MOSSORÓ, 2008).  

O perfil da GCM, no ano de 2009, retratava um gasto do município de R$ 

1.166.350,47 a segurança, especificamente com a folha de pagamento anual. Era subordinada 

à SEMUDS. Não possuía conselho de segurança, monitoramento eletrônico por câmeras, 

                                                           

4
 Informação concedida através da entrevista realizada no dia 03/12/2013 com representante do SINDSERPUM. 
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plano municipal de segurança ou fundo municipal de segurança. Em sua categoria 

profissional, o número de funcionários era 1 (um) comandante e 67 (sessenta e sete) guardas.  

Dos profissionais, 75% possuíam ensino fundamental incompleto, 14% o ensino fundamental 

completo e 1,4% o nível superior. A faixa de salário era entre R$ 1.245,01 a R$ 1.660,00. Não 

atuava armada e possuía como mecanismo de controle de atuação a legislação municipal, 

definindo o campo de atuação da GCM e uma averiguação de supervisão em ronda periódica 

nos postos. Dos guardas, nenhum participou de capacitação ou curso; não possuía nenhum 

recurso material em relação a veículos, armamento letal e não letal; também não possuía 

equipamentos de proteção, comunicação e informática. Em relação ao grau de articulação 

com as instituições de segurança e correlatas, identificou-se como ótima com a Polícia 

Militar, Vara da Infância e Juventude, Vara da Família, Conselho Tutelar, Polícia Rodoviária 

Federal, com outras guardas municipais, ONGs e órgãos públicos municipais da área social e 

urbana; regular com IML, Polícia Civil, hospitais, Ministério Público, Poder Judiciário, 

Polícia Federal, Defensoria Pública, Conselhos Comunitários e SENASP
5
. 

A SEMUDS/GCM foi regulamentada no ano de 2009, pelos Decretos Municipais nº 

3.481 e 3.482, que dispõe sobre suas estruturas organizacionais, estabelecendo no 

planejamento estrutural da GCM a formação da Cédula de Comando Operacional (CECOP), 

parte integrante do Gabinete do Comandante, que tem como atribuição coordenar as 

atividades operacionais dos cinco pelotões previstos (JORNAL OFICIAL DE MOSSORÓ, 

2009a): 

1) Pelotão de Ronda e Proteção Escolar (ROPE) – promover a segurança no entorno dos 

estabelecimentos escolares municipais, oferecendo à comunidade escolar o conforto de uma 

segurança exemplar, além de reforçar o vínculo de confiança entre toda a comunidade e a 

guarda civil de Mossoró; planejar e implantar ações preventivas e socioeducativas junto à 

comunidade escolar; auxiliar os demais pelotões quando requisitado pelo comandante da 

GCM. 

2) Pelotão Guarda Comunitária (PGC) – atuar na orientação da população nos espaços 

públicos de uso coletivo; auxiliar os outros órgãos do município na difusão de campanhas e 

divulgação das políticas públicas ofertadas; auxiliar os demais pelotões quando requisitado 

pelo comandante da GCM. 

                                                           

5
 Dados obtidos do documento: Questionário da Pesquisa Perfil das Organizações de Segurança Pública – 

guardas municipais, 2009 (mimeo). 
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3) Pelotão Especial (PE) – realizar a segurança do chefe do Poder Executivo Municipal; 

prestar serviços de caráter especial como escoltas de dignitários; participar de ações de 

reintegração de posse conforme determinação da Procuradoria Geral do município; atuar na 

contenção de manifestações públicas, eventos e saturação em áreas problemáticas; realizar 

blitz em conjunto com outros órgãos de segurança pública; auxiliar os demais pelotões 

quando requisitado pelo comandante da GCM. 

4) Pelotão de Ação Ambiental (PAAM) – proteger e fiscalizar de forma preventiva, 

permanente e comunitária as áreas de preservação ambiental e de mananciais afetas ao 

município, inclusive as praças municipais e, em especial, o Rio Mossoró, visando prevenir e 

reprimir ações predatórias; apoiar as ações decorrentes do exercício do poder de fiscalização 

administrativa desenvolvidas pela Gerência Executiva do Meio Ambiente, conforme plano e 

programação conjuntamente estabelecidos; promover e participar das ações da municipalidade 

voltadas aos trabalhos de orientação e às campanhas referentes à educação ambiental; 

colaborar com os demais órgãos públicos e organizações não governamentais em atividades 

integradas, observando as diretrizes estabelecidas pela Secretaria Municipal da Defesa Social; 

proteger e atuar conjuntamente nas ações de Defesa Civil, planejando e gerenciando o 

mapeamento diário e globalizado das atividades imediatas e mediatas nas áreas de risco 

ambiental, identificando pontualmente locais que demandem ações individualizadas ou 

integradas; exercer outras atribuições específicas na área ambiental em função de convênios a 

serem elaborados pela Gerência Executiva do Meio Ambiente de Mossoró; auxiliar os demais 

pelotões quando requisitado pelo comandante da GCM. 

5) Pelotão de Guarda Patrimonial (PGP) – zelar pelos prédios municipais, exercendo a 

vigilância cotidianamente; executar o controle de acesso aos órgãos públicos do município de 

Mossoró; trabalhar conjuntamente em ações integradas com outros órgãos de segurança, 

principalmente quando na prevenção ou repressão de furtos e roubos que envolvam o 

patrimônio público, encaminhando as devidas ocorrências para os órgãos competentes; 

auxiliar os demais pelotões quando requisitado pelo comandante da GCM. 

Atualmente, durante a realização dessa pesquisa, verificou-se que a guarda municipal 

é conhecida como o terceiro órgão de segurança com maior credibilidade junto à população, e 

desempenha um papel de guarda cidadã
6
. 

 

                                                           

6
 Informação concedida através da entrevista realizada no dia 03/12/2013 com representante do SINDSERPUM. 
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4.2 As Ações da Guarda Civil Municipal 

 

O processo de seleção dos implementadores da política, no ano de 2010, enquanto 

um dos subprocessos mencionados, foi realizada pelo primeiro concurso público para guarda 

civil, com o número de vagas iniciais para 100 profissionais. No ano 2012 foi convocada uma 

média de 100 guardas, e em 2013 aconteceram mais 60 novas convocações, apresentando uma 

competitividade democrática e pública do processo. Em relação à aferição de mérito sobre 

função, constatou-se a criação da Gratificação de Desempenho Especifica de Segurança 

(GDES), com o objetivo de avaliação individual dos guardas, é concedida mensalmente aos 

servidores que estejam em efetivo exercício no cargo, visando o melhor desempenho das 

atribuições por eles realizadas, através do Decreto N.º 4.076, de 14 de dezembro de 2012. 

Sobre o critério avaliativo do processo de capacitação, foi constatado que 

aconteceram formações com os 160 guardas oriundos do concurso público e capacitações com 

os 67 guardas efetivos.  

No ano de 2012 foi celebrado um convênio da Prefeitura Municipal de Mossoró e 

com o Ministério da Justiça para modernização da Guarda Municipal, o que possibilitou a 

aquisição de equipamentos permanentes e operacionais; a realização de curso de formação 

para os guardas provenientes do concurso público e capacitação para o efetivo; 

desenvolvimento de oficinas de música para adolescentes em conflito com a lei, pautando 

suas ações na formação de uma guarda cidadã. Continuando o processo de capacitação, 

houve, em 2013, formação para os guardas convocados naquele ano.  

Do efetivo, todos os guardas obtiveram formação e capacitação curricular baseada na 

matriz proposta pela SENASP.  

A formação ocorreu com uma carga horária de 556 horas/aulas. Os conteúdos foram 

divididos em seis módulos: a) módulo I: O Papel das Guardas Municipais e a Gestão 

Integrada da Segurança Pública no município de Mossoró-RN; b) módulo II: Apropriação do 

Espaço Público; c) módulo III: Estrutura e Conjuntura para a Prática da Cidadania; d) Módulo 

IV: Comunicação e Gerenciamento da Informação; e) módulo V: Relações e Condições de 

Trabalho da Guarda Municipal de Mossoró; f) módulo VI: Atividade Extraclasse e Avaliação.  

A capacitação para o efetivo teve uma carga horária de 80 h/a. Seu conteúdo foi 

dividido três módulos: I - Constituição Federal e a Segurança Pública, Legislação Penal e 

Processual Penal, Legislação Penal Extravagante, Lei do Desarmamento 10.826/03; Lei de 

Abuso de Autoridade 4898/65; o Estatuto da Criança e Adolescente 8.069/90; Crimes 
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Ambientais 9.605/98; II - O uso legal e progressivo da força; e III - Emprego de equipamentos 

não letais e letais – teórico e prático (FIGURA 1 e 2). 

Figura 1 – Formação da GCM, Mossoró-RN, 2013 

 

Fonte: Dados obtidos através dos registros documentais da GCM/Mossoró. 

 

 

Figura 2 – Formação da GCM, Mossoró-RN, 2013 

 
Fonte: Dados obtidos através dos registros documentais da GCM/Mossoró. 

  

 

Os guardas também participam dos cursos de educação à distância promovidos pela 

SENASP. A escola virtual, destinada aos profissionais de segurança pública em todo o Brasil, 



68 

 

 

tem como objetivo viabilizar o acesso desses profissionais à capacitação continuada, 

independente das limitações geográficas e considerando as peculiaridades institucionais 

existentes. 

A Rede EAD no RN conta com 07 (sete) tele centros instalados na grande Natal e 

Mossoró. Em Mossoró, localiza-se no Batalhão de Corpo de Bombeiros, o que possibilita o 

acesso para a participação dos profissionais de segurança pública. 

Foram realizados dois cursos sobre alinhamento de conduta e tática operacional com 

duração de 4h/a cada, com o objetivo de promover um espaço para discussão e análise das 

atividades do cotidiano operacionais dos guardas. 

Sobre o sistema logístico e operacional ligado à guarda, suas ações foram voltadas 

especialmente para a preservação do patrimônio público. Passou, desde 2009, por eventos 

pontuais de mudanças. Como a realização da CONSEG, ocorreu a participação em projetos 

sociais em parceria com as Secretarias Municipais de Desenvolvimento Social e Educação; 

ações com a Polícia Militar e Civil, Corpo de Bombeiros; desenvolvimento de pesquisa nas 

escolas e nos bairros do município, e o estabelecimento do convênio federal. 

No município foi realizada, em 2009, a 1ª Conferência Municipal de Segurança 

Pública, etapa municipal preparatória da nacional. Convocada pelo Decreto Nº. 3.407 de 27 

de março de 2009 (JORNAL OFICIAL DE MOSSORÓ, 2009b).  

Tendo como executora da conferência a SEMUDS, pautada pelas deliberações da 

Comissão Organizadora Municipal (COM) e formada por 22 instituições: 1) Secretaria 

Municipal da Defesa Social, 2) Secretaria do Gabinete da Prefeita, 3) Gerência Executiva da 

Educação, 4) Gerência Executiva do Desenvolvimento Social, 5) Procuradoria Geral do 

Município, 6) Polícia Rodoviária Federal, 7) Delegacia da Polícia Federal de Mossoró, 8) 1ª. 

Delegacia Distrital da Polícia Civil, 9) Corpo de Bombeiros, 10) 4º Poder Judiciário Fórum 

Municipal Dr. Silveira Martins, 11) Coordenadoria das Promotorias de Justiça Criminal da 

Comarca de Mossoró – 14ª Promotoria da Justiça da Comarca de Mossoró, 12) Câmara 

Municipal de Mossoró, 13) Associação Comercial e Industrial de Mossoró, 14) Câmara de 

Diretores Lojistas, 15) Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, 16) 

Centro Feminista Oito de Março, 17) ONG Direito da Natureza e dos Animais, 18) Subseção 

de Mossoró da Ordem dos Advogados do Brasil, 19) Diocese de Santa Luzia de Mossoró, 20) 

Associação dos Ministros Evangélicos de Mossoró, 21) Sindicato dos Radialistas de Mossoró 

e Região, e 22) Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Mossoró (SINDISERPUM).  
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Adotou o texto-base com seus sete eixos temáticos como ponto de partida para o 

debate, com a construção de sete princípios e vinte e uma diretrizes enviadas através de um 

Relatório Final para somar na plenária final nacional. 

 Os princípios e diretrizes eleitos foram: 

a) Princípios: 

1- Segurança Pública cidadã, regida por uma legislação atual e justa. 

2- Humanização do Sistema de Segurança Pública em seus diferentes segmentos.  

3- Gestão Democrática da Segurança Pública. 

4- Valorização da família como núcleo essencial à sociedade. 

5- Investir na qualidade, modernização e capacitação dos gestores e agentes de Segurança 

Pública. 

6- Qualificação continuada dos profissionais e excelência na qualidade dos recursos materiais 

por eles utilizados. 

7- Proporcionar uma ressocialização que evite a reincidência, deve ser objetivo dentro da 

Política Nacional de Segurança Pública. 

b) Diretrizes/Eixo Temático: 

1- Promover a desmilitarização das polícias e bombeiros militares como necessidade 

institucional e como evolução social. 

2- Promover a isonomia da jornada de trabalho dos militares estaduais com os demais 

servidores públicos. 

3- Implementar através da legislação específica o piso salarial nacional e plano de cargo e 

carreira de salário para operadores de segurança pública. 

4- Conceber e enfrentar a violência no trânsito como questão de segurança pública. 

5- Valorização dos profissionais da segurança pública. 

6- Acompanhamento com assistentes sociais, psicólogos, defensor público e capelania 

espiritual estabelecidos fisicamente instalados nos presídios, para os apenados e os seus 

familiares durante e após o período de cumprimento da pena. 

7- Respeitar as diversidades regionais e locais na elaboração e execução da política de 

segurança pública. 

8- A eficácia do programa de policiamento comunitário. Isso se tornou possível com a 

aplicação deste de maneira eficiente e extensiva a todo país; melhoramento das condições 

técnicas dos agentes envolvidos. 
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9- Promover capacitação e formação de equipes que possam trabalhar nas comunidades rurais 

prestando assistência às pessoas que se desloquem para as cidades grandes, por motivo de 

trabalho ou estudo. 

10- Implantar de forma obrigatória no ensino fundamental disciplina que trate de políticas 

socioeducativas, com exigência aos direitos do cidadão, à legislação pertinente e sua 

aplicabilidade. 

11- Implementação de políticas de assistência social, com casa de apoio, educação, saúde, 

cultura, lazer, cursos profissionalizantes, priorizando os territórios mais vulneráveis, com 

ênfase na população jovem da sociedade, objetivando uma cultura da paz. 

12- Desenvolver ações educativas como mecanismo de prevenção de práticas que ponham em 

risco a Segurança Pública. 

13- Promover, mediante convênios ou medidas de isenção fiscal junto às empresas, 

autarquias, instituições públicas ou privadas, as condições necessárias à implantação de cursos 

breves de formação, capacitação ou reciclagem voltados para os detentos, no intuito da 

valorização social e reconstrução da própria identidade. 

14- Criar e fazer funcionar programas sociais direcionados à valorização das famílias, 

objetivando a harmonia no lar, integração através de eventos culturais e esportivos, 

influenciando na formação dos jovens e conscientização da família. 

15- Ocupação para crianças e adolescentes através de atividades desportivas, culturais e 

outras, como meio de prevenção situações de risco como a prostituição, uso de entorpecentes 

(drogas lícitas e ilícitas) e o trabalho degradante. 

16- Viabilização de projetos culturais, sociais, educativos, esportivos e capacitação 

profissional. 

17- Criar políticas direcionadas para as comunidades urbanas e rurais que promovam 

melhorias na saúde, educação e condições de trabalho, tais como cursos de primeiros socorros 

e prevenção de acidentes domésticos, além de serviços por parte dos poderes públicos que 

sejam comprometidos com a ética e a moral para a sociedade. 

18- Criar fundo de financiamento para projetos e programas, objetivando promover a cultura 

de paz por parte do poder público e privado. 

19- Criação de um fórum permanente de discussão e avaliação da atuação dos agentes e 

gestores de segurança pública com a participação ativa da sociedade civil sobre os gastos 

nesta área. 
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20- Garantir a qualificação inicial e continuada dos profissionais de segurança pública, 

fundamentada na promoção e defesa dos direitos humanos, no reconhecimento e respeito às 

diversidades sociais. 

21- Criar conselhos de segurança pública paritários no âmbito das esferas: federal, estadual e 

municipal. 

Esses encaminhamentos deveriam servir como base para a agenda municipal em 

relação às políticas de segurança. 

A SEMUDS/GCM vem realizando um trabalho de integração com os demais órgãos 

de segurança pública estaduais; como a Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros; 

com os Agentes de Proteção Judiciário, que são um grupo de voluntários que atuam junto com 

a Vara da Infância e Juventude em ações para garantir o que rege o Estatuto da Criança e do 

Adolescente; com o Conselho Tutelar e com os Guardiões da Família, que atuam pela 

coordenação do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, no período do mês de 

junho onde na cidade de Mossoró é realizado o festejo cultural Cidade Junina, garantindo, 

através dessa ação integrada, resultados positivos, visto que os índices de violência foram 

muitos baixos em relação aos anos anteriores, evidenciando um trabalho efetivo que interferiu 

direta e indiretamente na redução da violência e da criminalidade antes observada, 

fortificando a rede de enfrentamento à violência em suas mais diversas formas e faixas etárias.  

Desenvolveu uma ação de prevenção intitulada Paz na Escola e realizou um 

levantamento de dados através de um questionário aplicado aos diretores e vice-diretores da 

rede municipal de ensino, na área urbana e rural, um total de 88 instituições escolares, 

buscando conhecer a realidade da violência vivenciada no âmbito escolar. Visando, através da 

análise desses dados locais, conhecer a realidade, criar parte de um diagnóstico e desenvolver 

projetos fundamentados nos dados com foco na criança, no adolescente e no jovem. Esse 

levantamento de dados com os gestores das escolas foi uma das etapas da ação macro, que 

visava posteriormente envolver também professores, alunos e os pais, pensando de forma 

integral a violência na/da escola de acordo com a situação de todos seus atores. 

Em 2011, através da Lei Complementar n.º 50, que dispõe sobre o Regulamento 

Disciplinar Interno (RDI), buscou-se definir os deveres, tipificar as infrações disciplinares e 

regular as sanções administrativas, os procedimentos processuais correspondentes, os 

recursos, o comportamento e as recompensas dos guardas.  



72 

 

 

As ações, projetos e programas planejados e executados no ano de 2013 na Guarda 

resumem-se no Quadro 5, que mostram, devido ao aumento do efetivo, a possibilidade de 

ações mais amplas que a de guarda patrimonial. 

 

Quadro 5 – Ações, projetos e programas da GCM de Mossoró-RN, 2013 

(continua) 
AÇÕES 

PROJETO 

PROGRAMA 

META METODOLOGIA JUSTIFICATIVA RESULTADOS 

Ações táticas preventivas: 

Centro Seguro 

Ação voltada para 

minimizar a 

ocorrência de furtos e 

roubos no centro de 

Mossoró. 

Patrulhamento 

ostensivo. 

Proporcionar maior 

sensação de segurança 

e minimizar as 

ocorrências de ilícitos 

no centro da cidade. 

Concluído 

Ações táticas preventivas: 

Compra Segura 

Ação voltada para 

garantir a segurança 

dos cidadãos nas 

principais feiras livre 

do Mossoró (COBAL 

e VUCO VUCO). 

Patrulhamento 

ostensivo. 

Minimizar a 

ocorrência de lícitos 

praticados nessas 

feiras livres. 

Concluído 

Ações táticas preventivas: 

Guarda na Praça 

Ação voltada para a 

prevenção de ilícitos 

e depredação do bem 

público. 

Patrulhamento 

ostensivo. 

Para inibir a 

depredação do bem 

público. Para inibir o 

tráfico e consumos de 

drogas nas praças. 

Concluído 

Ações táticas: Ronda de 

Proteção Escolar. 

Ação voltada para 

inibir a violência em 

torno das escolas. 

Patrulhamento 

ostensivo. 

Inibir o tráfico e 

consumo de drogas. 

Inibir a violência 

contra alunos, 

servidores e população 

circunvizinha. 

Concluído 

Aquisição de 7 (sete) 

viaturas 

Aquisição de 

viaturas. 

Através da 

compra. Através 

de locação. 

Através de 

doações. 

Reforçar o 

patrulhamento 

ostensivo nos bens 

públicos municipais. 

Em 

andamento 

Obtenção de porte de arma 

funcional 

Legalização do porte 

de arma da Guarda 

Civil Municipal 

Através da 

autorização legal 

dos órgãos 

competentes. 

Para que o GCM tenha 

o direito de portar 

arma de fogo no 

exercício de suas 

funções. 

Em 

andamento 

Aquisição de armas de fogo 
Aquisição de armas 

de fogo. 

Através de 

licitação ou 

doações. 

Para resguardar a 

integridade física do 

GCM, como também, 

potencializar as suas 

ações caso seja 

necessário no 

exercício de suas 

funções. 

Em 

andamento 
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(continuação) 
AÇÕES 

PROJETO 

PROGRAMA 
META METODOLOGIA JUSTIFICATIVA RESULTADOS 

Capacitação do uso da arma 

de fogo 

Capacitação do uso e 

manuseio de arma de 

fogo. 

Curso de 

capacitação. 

Capacitar para o 

manuseio e uso do 

armamento a fim de 

resguardar sua 

integridade física, 

como também a do 

cidadão . 

Em 

andamento 

Capacitação equipe de 

segurança, ajudância de 

ordens e motoristas da 

Prefeita. 

Qualificação dos 

responsáveis pela 

segurança e 

motoristas da 

prefeita. 

Curso de defesa 

pessoal e direção 

veicular. 

Para garantir a 

integridade física da 

prefeita. 

Concluído 

Implantação da segurança e 

ajudância de ordens da 

Prefeita. 

Implantação da 

segurança e ajudância 

de ordens da prefeita. 

Diariamente ou 

sempre que 

necessário a 

prefeita estará 

acompanhada de 

seus seguranças. 

Garantir a integridade 

física da prefeita. 
Concluído 

Compra de armamento não 

letal 

Aquisição de pistola 

de eletrochoque. 

Licitação ou 

doações. 

Devido ao seu menor 

grau de letalidade. 
Concluído 

Compra de equipamentos de 

Segurança Individual- EPIs 

Aquisição de 

equipamentos de 

segurança individual- 

EPIs. 

Licitação ou 

doações. 

Garantir a segurança e 

integridade física dos 

GCMs. 

Em 

andamento 

Compra de fardamento 
Aquisição de 

fardamento. 
Licitação. 

Necessidade de 

uniformes novos e de 

qualidade. 

Concluído 

Convênio com a Polícia 

Militar prevendo a formação 

técnica continuada. 

Convênio entre a 

Polícia Militar e a 

Prefeitura Municipal 

de Mossoró 

Convênio. 

Devido a necessidade 

continuada de 

capacitação dos 

GCMs. 

Concluído 

Curso de formação de novos 

guardas (previstos 100 

homens) 

Curso de formação 

dos suplentes da 

Guarda Civil 

Municipal. 

Convênio 

firmado entre 

Polícia Militar e 

Prefeitura 

Municipal de 

Mossoró. 

Para reforçar o efetivo 

da GCM. 
Concluído 

Doação de viatura do 

DEPEN. 

Aquisição de viatura 

do DEPEN. 
Doação. 

Necessidade de novas 

viaturas. 
Concluído 

Elaboração da minuta da 

Regulamentação da Guarda 

Civil Municipal 

Minuta de 

regulamentação 

GCM. 

Elaboração da 

Minuta. 

Estabelecer uma nova 

regulamentação da 

GCM. 

Concluído 

Implantação da Ronda 

Ostensiva Municipal- 

ROMU 

Implantação de um 

Ronda Ostensiva 

Municipal. 

Patrulhamento 

ostensivo nos 

bens públicos 

municipais. 

Garantir a preservação 

do bem público 

municipal, como 

também a segurança 

dos cidadãos. 

Concluído 
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(continuação) 
AÇÕES 

PROJETO 

PROGRAMA 
META METODOLOGIA JUSTIFICATIVA RESULTADOS 

Implantação do Grupo de 

Ações Táticas- GAT 

Grupo de Ações 

Táticas para atuação 

em ocorrências de 

maior complexidade. 

Patrulhamento 

ostensivo ou 

sempre que 

necessário. 

  

Para atuar em 

situações que exijam 

maiores preparo 

técnico. 

Em 

andamento 

Implantação do Grupo de 

Proteção Ambiental- PAM 

Implantação do 

Pelotão Ambiental. 

Patrulhamento 

ostensivo voltado 

para questões 

ambiental. 

 

Para garantir a 

proteção e preservação 

do meio ambiente. 

Concluído 

Implantação do Grupo de 

Proteção Guarda 

Comunitária- PGC 

Implantação do 

Pelotão de Guarda 

Comunitária. 

Patrulhamento 

ostensivo no 

centro da cidade 

de Mossoró. 

 

Inibir a ocorrência de 

ilícitos no centro da 

cidade. Auxiliar os 

cidadãos com 

informações quando 

solicitado. 

Concluído 

Implantação do Plano Geral 

de Contingência Defesa 

Civil 

Plano de ação voltado 

para a preservação, 

mitigação e resposta 

aos desastres. 

Visitas as 

escolas, 

instituições 

religiosas, 

comunidades e 

NUDEC- Núcleo 

Comunitário de 

Defesa Civil. 

Para atuar de forma 

planejada nas ações 

voltadas aos desastres. 

Concluído 

Implantação do Sistema de 

Segurança de Acesso a 

Prédios Municipais 

 

Implantação de 

mecanismos que 

controlem a entrada 

de pessoas nos 

prédios públicos 

municipais. 

Instalação de 

equipamentos de 

segurança e 

controle de 

acesso. 

Aumentar a segurança 

nos prédios públicos 

municipais. 

Em 

andamento 

Implantar o Observatório da 

Violência 

Coleta de dados para 

elaboração de 

estatísticas sobre a 

criminalidade na 

cidade de Mossoró. 

Coleta de dados 

sobre a 

criminalidade na 

cidade de 

Mossoró. 

Montagem de 

estatísticas para 

orientar as ações da 

GCM. 

Em 

andamento 

Implantar Vídeo 

Monitoramento em prédios 

públicos municipais e 

entornos, na zona urbana 

(CIOSP) 

Ação voltada para a 

implantação de 

câmeras de segurança 

nos prédios públicos 

e entornos. 

Instalação de 

câmeras de 

segurança em 

locais 

determinados. 

 

Proporcionar o 

monitoramento, 

através de câmeras, a 

fim de coibir e 

esclarecer ilícitos 

praticados. 

Em 

andamento 
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(conclusão) 
AÇÕES 

PROJETO 

PROGRAMA 
META METODOLOGIA JUSTIFICATIVA RESULTADOS 

Posse de novo Conselho da 

Defesa Civil 

Identificar e reduzir 

os riscos de desastres 

no município. 

Por meio do 

desenvolvimento 

de ações de 

prevenção, de 

preparação para 

emergências e 

desastres, de 

resposta aos 

desastres e de 

reconstrução, 

todas com a 

ampla 

participação 

comunidade. 

Delinear as ações e 

atividades necessárias 

para amenizar as 

consequências dos 

desastres como 

também, quantificar 

pessoal e 

equipamentos que 

poderão ser 

convocados, 

permitindo assim o 

funcionamento dos 

serviços essenciais à 

sociedade. 

Concluído 

Reativar as reuniões do 

GGI-M 

Fórum executivo e 

deliberativo 

responsável pelas 

ações de segurança 

no âmbito do 

município de 

Mossoró. 

Promover a 

articulação 

conjunta das 

diversas 

estratégias de 

prevenção da 

violência e 

criminalidade, 

reforçando as 

potencialidades 

na obtenção de 

melhores 

resultados. 

Visando fomentar 

políticas públicas na 

área, fixadas nos 

acordos específicos 

dos programas 

nacionais de 

segurança. 

Em 

andamento 

Projeto Piloto Base 

Integrada Comunitária (BIC) 

Implantação para o 

combate a violência 

no bairro Santo 

Antônio 

intensificando o 

policiamento, e 

demais necessidades 

correlatas. 

Reativação do 

posto policial do 

bairro, 

monitoramento 

através de 

câmera, 

policiamento 

ostensivo. 

Inibir e diminuir o 

índice de violência do 

bairro Santo Antônio 

Em 

andamento 

Fonte: Dados obtidos através planilhas com resumo das demandas operacionais da GCM/Mossoró no ano de 

2013 (mimeo). 

 

 Sobre os dados das ações e projetos em andamento, alguns estão na situação de 

planejamento, e outros em execução na fase inicial, sem monitoramento ou relatórios parciais 

de acompanhamento.  

 É importante registrar que os dados referentes às ações desenvolvidas pela guarda 

não possuem um sistema de registro e gerenciamento, tendo em vista a constatação de que a 

forma de registros de ações é extraordinárias, em livros de ocorrência ou em dados digitados 

isoladamente, o que dificulta a coleta, a análise e a divulgação das informações do trabalho 
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desenvolvido pela instituição.  

 Pensando-se em termos gerais, e não especificamente em Mossoró, segundo 

Miranda, Freire e Paes: 

  

[...] tal fato traz sérias consequências ao desenvolvimento do planejamento 

operacional, bem como à construção de uma identidade institucional para as 

Guardas Municipais e à avaliação das ações implementadas (MIRANDA; FREIRE; 

PAES, 2008, p. 31). 

 

 Há que ressaltar que a necessidade de identidade é decisiva para evitar uma tensão 

entre o desempenho de atividades voltadas à prevenção de delitos e mediação de conflitos, em 

contraste com a incorporação de um modelo policial tradicional de repressão. Tal dilema pode 

refletir na relação dos guardas com a população, revelando outro problema: a ausência de 

regras claras que regulamentem as atividades dos guardas, abrindo a possibilidade do 

cometimento de diversas arbitrariedades e o surgimento de disputas de competências em 

relação a outras instituições, entre as quais se destacam a Polícia Militar, os Fiscais de 

Posturas e o Corpo de Bombeiros (MIRANDA; FREIRE; PAES, 2008, p. 31). 

 A implantação do Centro de Informação Operacional de Segurança Pública (CIOSP) 

no município, no ano de 2013, conseguiu construir uma nova realidade no sentido de geração 

de dados estatísticos integrados que possam indicar demandas da comunidade, referenciar 

ações e monitorar os resultados obtidos.   

 A GCM, como ente participativo do centro, planeja construir seus dados de 

ocorrências, visto que ainda não os possuem, pois todos os eventos ocorridos são repassados 

para a PM, PC ou PRF sem um registro próprio da guarda. 

 Na gestão pública local do ano de 2013 foi feito um novo desenho estrutural dos 

pelotões da GCM, sendo eles: 1) Pelotão de Guarda Comunitária (PGC), 2) Pelotão de Guarda 

Patrimonial (PGP), 3) Pelotão de Ação Ambiental (PAAM), e 4) Ronda Ostensiva Municipal 

(ROMU), com um efetivo de 197 guardas operacionais e administrativos. 

 O PGC é composto por 3 (três) guardas, com rondas feitas com motocicletas, 

realizando diária e diuturnamente o patrulhamento ostensivo e preventivo tanto na área central 

da cidade como também nos bairros de Mossoró, tomando como ponto de referência de ronda 

as escolas municipais, os Centros de Referência de Assistência Social, as Unidades Básicas de 

Saúde, as Unidades de Pronto Atendimento e outras instalações públicas, com o intuito de 

inibir algum ato considerado ilícito que venha a acontecer na cidade. Outra atribuição é atuar 

juntamente com a população, passando orientações em locais públicos de interesse coletivo, 
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agindo juntamente com outros pelotões da GCM e com outros órgãos de segurança pública, 

por exemplo: Polícia Civil, Polícia Militar e outras
7
. O PGP atua na segurança dos 

equipamentos públicos, como prédios, praças e ruas, como também das pessoas que estejam 

na área. 

 Os 4 (quatro) guardas que compõem o PAAM, além do curso de formação, passaram 

por cursos específicos para o auxílio na atuação, como uso de jet-ski e lancha. A previsão é 

que possam atuar, junto com a Subsecretaria de Gestão Ambiental da Prefeitura de Mossoró, 

nas áreas de preservação ambiental do município e fiscalização de poluição sonora. O ROMU 

é uma ronda de apoio aos postos fixos, onde já existem guardas fazendo a segurança, dando 

uma atenção complementar para essa segurança adicional, que já conta com guardas 

desenvolvendo suas atividades.  

 Conta com um efetivo de 30 (trinta) guardas dividido em guarnições, sendo duas por 

dia em horários de escala de 24 horas, trabalhando um dia e com a folga de três pra descanso
8
. 

 As ações desenvolvidas remetem a um início da implantação da política de segurança 

municipal, que se limita pelo número de efetivo existente, pela estruturação física ainda não 

correspondente à demanda e esbarra na realidade orçamentária municipal de recurso direto 

destinado a esta área.  

 Verificou-se que a falta de infraestrutura adequada e a limitação de recursos 

materiais e humanos apontam uma demanda de maiores investimentos financeiros, para a 

consolidação e funcionamento da segurança pública nos municípios, sendo uma das questões 

da gestão municipal a participação de convênios diretos com a SENASP e a construção de 

Plano Municipal de Segurança Pública para Mossoró.  

 A implantação do CIOSP no município consegue construir uma nova realidade no 

sentido de gerar dados estatísticos integrados que possam indicar demandas da comunidade, 

referenciar ações e monitorar os resultados obtidos.  A GCM, como ente participativo, planeja 

construir seus dados de ocorrências, visto que ainda não os possuem, pois todos os eventos 

ocorridos são repassados para a PM, PC, ou PRF. 

 Para Nunes (2011), é recomendável a elaboração de um manual de orientações sobre 

o modus operandi das ações, projetos e programas, disponibilizando aos potenciais usuários e 

                                                           

7
 Informação concedida através da entrevista realizada no dia 02/12/2013 com o guarda civil municipal 

responsável pelo PGC/GCM no município de Mossoró. 

8
 Informação concedida através de duas entrevistas realizadas no dia 04/12/2013 com os guardas civis 

municipais responsáveis pelo PAAM e ROMU/GCM no município de Mossoró. 
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gestores operacionais informações básicas sobre o funcionamento do mesmo como normas, 

diretrizes e critérios. Assim como, a elaboração de relatórios sobre a execução dos mesmos 

para registro e monitoramento, e posteriormente análises e avaliações.  

 Quanto à integração da GCM, em atendimento às orientações da PNSP e do SUSP 

foi criado em 2011 o Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGI-M), pelo Decreto 

Municipal Nº 3846, na situação ativa, com reuniões ordinárias mensais, tendo elaborado seu 

regimento interno aprovado pelos membros constituintes do gabinete que são: I – Prefeito (a) 

do Municípios; II – Secretário (a) Municipal de Defesa Social; III – Comandante da Guarda 

Civil Municipal; IV – Promotor Criminal; V – Delegado (a) Titular da Delegacia Regional da 

Polícia Civil; VI – Comandante do 2º Batalhão de Polícia Militar; VII – Delegado (a) Titular 

da Polícia Federal; VIII – Inspetor Titular da Delegacia de Polícia Rodoviária Federal; IX – 

Comandante do Grupamento de Bombeiro Militar; X – Diretor (a) do Instituto Técnico e 

Científico de Polícia; XI – Comandante do 12º Batalhão de Polícia Militar.  

 Não possui a criação de câmaras técnicas ou temática. No entanto, conforme 

estabelecido no seu regimento interno, quando necessário pela discussão da temática, há 

convocação de membros convidados especiais. 

 Participaram como membros convidados especiais nas reuniões do GGI-M: CIOSP 

estadual e local, GGI-E/RN, Câmara dos Vereadores, Secretaria Estadual de Tributação, 

Unidade Regional de Saúde Pública, Centro de Referência Especial da Assistência Social, 

Subsecretaria Municipal de Trânsito e Transportes, Subsecretaria de Desenvolvimento Social 

e Juventude, Subsecretaria de Cultura, Sistema Prisional Especial Dr. Mário Negócio, 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), Universidade Federal Rural do 

Semiárido (UFERSA), Faculdade de Ciências e Tecnologia Mater Christi, Centro dos 

Diretores Lojistas, Sindicato dos Varejistas, Associação do Comércio e Indústria de Mossoró, 

Ordem dos Advogados Brasileira, Maçonaria, Assembleia de Deus, Diocese de Santa Luzia. 

 O Quadro 6 a seguir, resume de acordo com as reuniões registradas em atas as 

deliberações realizadas pelo gabinete. 

 

Quadro 6 – Deliberações e resultados do GGI-M, 2011 a 2013, Mossoró-RN 

(continua) 
REUNIÃO DATA DELIBERAÇÕES RESULTADOS 

1ª Reunião Ordinária 06/10/2011 - Composição dos Membros 

- Regimento Interno 

- CIOSP 

X 
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(continuação) 
REUNIÃO DATA DELIBERAÇÕES RESULTADOS 

2ª Reunião Ordinária 03/11/2011 - Apresentações de projetos de 

prevenção: Vídeo 

monitoramento do 

espaço/entorno da COBAL; 

Bombeiro Mirim 

- Aprovação do Regimento 

Interno 

- Proposição de blitz conjuntas 

com as instituições de 

segurança 

- Pleito da comunidade em 

relação ao horário de 

funcionamento dos sensores 

de velocidade e semáforos 

com câmeras 

X 

3ª Reunião Ordinária 14/12/2011 - Criação de um correio 

eletrônico para o GGI-M 

- CIOSP: convênio entre o 

estado e o município 

- Solicitação de dados 

estatísticos do ITEP 

X 

4ª Reunião Ordinária 01/02/2012 - Segurança de evento do 

Carnaval 

- Criação do Observatório da 

Violência 

- Videomonitoramento 

- Áreas de risco: COBAL e 

Vuco Vuco 

- Levantamento dos comércios 

não cadastrados na COBAL 

- Regularização dos comércios 

na COBAL pelo CBM 

- Solicitação de dados 

estatísticos do CIOSP 

- Cadastramento dos 

flanelinhas 

- Planejamento de convênio 

com universidades para 

formação do CIOSP em 

georreferenciamento 

- Solicitação de participação 

de convidados especiais para 

pauta específica 

COBAL/Vuco Vuco: IPEM, 

CREAS, ANVISA e 

Secretaria Estadual de 

Tributação 

X 
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(continuação) 
REUNIÃO DATA DELIBERAÇÕES RESULTADOS 

5ª Reunião Ordinária 07/03/2012 - Força Tarefa: COBAL 

(cadastramento dos 

comerciantes, combate às 

drogas e receptação, 

regularização da prefeitura em 

relação ao combate à incêndio 

e ao HABITE-SE, 

cadastramento dos flanelinhas 

e mapeamento de moradores 

de ruas no entorno 

- Criação do Observatório da 

Violência 

- Integração do CIOSP com o 

Departamento de Trânsito 

Municipal 

X 

6ª Reunião Ordinária* X X X 

7ª Reunião Ordinária* X X X 

8ª Reunião Ordinária 18/07/2012 - Participação integrada das 

instituições de segurança no 

sentido da preocupação de 

baixo efetivo de policiais 

militares e civis 

- Acondicionamento para as 

armas apreendidas pelo ITEP 

- Local apropriado para 

DEFUR 

- Adequação dos 30 espaços 

(postos de delegacias 

abandonados) para a 

instalação de Bases 

Comunitárias 

- Deficiência dos espaços da 

SEDUC /CIAD 

- Movimentos políticos 

partidários 

- Presença dos 

guardas civis 

amenizou a questão 

da necessidade da 

ação força tarefa da 

COBAL 

- Diminuição da 

violência e 

criminalidade no mês 

de junho 

9ª Reunião Ordinária 15/08/2012 - Necessidade de concurso e 

estruturação para CBM 

- Rondas noturnas da GCM 

- Comunicação com o CIOSP 

- Utilização de “paredões” 

como transporte, devido a 

segurança dos passageiros 

- Fabricação de arma calibre 

12 

- Blitz da PM 

- Necessidade de planejamento 

para ações de perseguições 

- Mudança de local 

da DEFUR 

 

 



81 

 

 

(continuação) 
REUNIÃO DATA DELIBERAÇÕES RESULTADOS 

10ª Reunião Ordinária 12/09/2012 - Iluminação e ronda policial 

em locais denunciados pelo 

ministério público 

- Integração da GCM e CBM 

no CIOSP para dar 

continuidade nos serviços 

- Local adequado para o 

acondicionamento para as 

armas e munições apreendidas 

pelo ITEP 

- Greve do ITEP 

- Greve da PF 

X 

11ª Reunião Ordinária 24/10/2012 - Força Tarefa: Vuco Vuco 

- Requerimento de veículo 

apreendido para uso da GCM 

- Fardamento, formação e 

convocação de 100 guardas 

civis 

- Iluminação e ronda 

policial em locais 

denunciados pelo 

Ministério Público 

 

12ª Reunião Ordinária 03/11/2012 - Força Tarefa: Vuco Vuco X 

13ª Reunião Ordinária 12/12/2012 - Força Tarefa: Vuco Vuco e 

COBAL 

- Flanelinhas 

X 

14ª Reunião Ordinária 16/05/2013 - Plano de Segurança para os 

31 projetos envolvidos no 

Mossoró Cidade Junina 

- Informação sobre o uso de 

bebida alcoólica e uso da 

direção durante o evento 

- Melhoria na acessibilidade 

para o idoso no evento 

X 

15ª Reunião Ordinária 22/05/2013 - Plano de Segurança para os 

31 projetos envolvidos no 

Mossoró Cidade Junina 

- Instituição do Centro de 

Comando e Controle 

- Apresentação do 

Plano de Segurança 

para o evento 

Mossoró Cidade 

Junina 

16ª Reunião Ordinária 13/06/2013 - Execução do Plano de 

Segurança no evento Mossoró 

Cidade Junina 

X 

17ª Reunião Ordinária 24/06/2013 - Apresentação e discussão do 

Plano de Segurança no evento 

Mossoró Cidade Junina 

- Movimento Social “Pau de 

Arara” 

- Alterações nas datas das 

reuniões ordinárias 

- Nomeação dos concursados 

da GCM 

- Instalação e reestruturação 

do CIOSP 

- Segurança no 

evento Mossoró 

Cidade Junina 
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(conclusão) 
REUNIÃO DATA DELIBERAÇÕES RESULTADOS 

18ª Reunião Ordinária* X X X 

19ª Reunião Ordinária 04/09/2013 - Projeto Paz e Luz: Bairro 

Santo Antônio 

- Desfile do Dia 7 de 

Setembro 

- Relatório da Operação 

Saturação no Bairro Santo 

Antônio 

- Pontos para a próxima 

reunião: Pesquisa de 

Vitimização/CIOSP, Criação 

do Conselho de Segurança e 

Armazenamento das armas 

apreendidas. 

X 

Fonte: Dados obtidos através dos registros nas atas das reuniões do GGI-M de 2011 a 2013. 

* Não foi disponibilizada a leitura da ata. 

 

 O GGI-M, desde sua criação, vem realizando um processo de construção com as 

demais instituições do município, tanto na área de segurança e também com as demais áreas 

relacionadas à complexidade da gestão e tem democratizado o processo de participação do 

município. Isso tem feito efeito, na compreensão do que era percebido inicialmente na criação 

do GGI-M, como um gabinete composto apenas por instituições de segurança pública
9
. 

 Foi incluída a sociedade civil, porque o pensamento relacionado ao combate à 

violência e à criminalidade - que é exatamente o objetivo principal do GGI-M - visa alcançar 

e inibir a insegurança pública. Pensando que a segurança parte do próprio núcleo familiar, dos 

próprios bairros e dos próprios fatos sociais no geral, então, é imprescindível a participação 

do restante da sociedade dentro do gabinete. 

 Em outubro de 2013 surgiu, a partir dessas discussões mais democratizadas dentro do 

GGI-M, a construção da Base Integrada Cidadã (BIC). 

 Existe uma intenção de aproximação com o GGI-M do estado do Rio Grande do 

Norte (GGI-E/RN), que demonstrou interesse em fazer um fórum de discussão em relação à 

segurança pública incluindo o GGI-M de Mossoró, como também buscando a participação de 

municípios circunvizinhos, mas terminou não sendo efetivado. No contexto atual, os 

municípios circunvizinhos não têm GGI-M, sendo essa criação um interesse por parte do 

gestor público municipal. 

                                                           

9
 Informação concedida através da entrevista realizada no dia 04/12/2013 com o guarda civil municipal 

responsável pela assessoria ao GGI-M no município de Mossoró. 
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Em relação ao planejamento estratégico, não existe a formulação de plano de ação e 

plano de comunicação no GGI-M materialmente. As reuniões acontecem com pautas pré-

estabelecidas, podendo ser acrescentadas conforme a necessidade de cada instituição e do tipo 

de ação a ser desenvolvida. As ações são discutidas entre todos os membros do gabinete a fim 

de que seja analisado por todos (as). Cada um (a) leva seu foco de atuação dentro de sua 

respectiva área e o Executivo faz a coordenação das relações. 

Os indicadores de violência e criminalidade até o momento estão limitados aos dados 

produzidos pela Polícia Militar através do CIOSP, e há uma discussão para a questão da 

construção do observatório da violência. Falta uma melhor sistematização do 

compartilhamento de informações entre as instituições participantes do GGI-M, chamando a 

atenção para o fato de que quanto mais informações forem compartilhadas, melhor será a 

atuação na área de segurança pública da cidade. Não só em relação ao município, mas em 

relação ao Brasil, ainda existe uma dificuldade de registro, monitoramento e 

compartilhamento de dados. 

Entende-se que apesar do município não ser protagonista na questão de segurança 

pública, porque não é função primordial do município, ele também tem suas 

responsabilidades, mas a responsabilidade principal é da União e do estado.  

Existe a participação do ITEP no GGI-M. A unidade com sede no município de 

Mossoró é responsável pela coleta dos cadáveres de 67 (sessenta e sete) municípios do RN, e 

também realiza 80 (oitenta) tipos de exame de perícia. É sua prioridade fornecer os dados das 

estatísticas da violência contra a mulher, estupro, recolhimento de cadáver e perícia de 

acidente de trânsito e das drogas apreendidas pelas polícias
10

.  

O Corpo de Bombeiros Militar (CBM) realizou operações diretas com a PM, PC e 

PRF, trocando experiências, ideias, apoio logístico e de efetivo e atuação em conjunto. Pode-

se citar o exemplo da Operação Verão, nos ano de 2012 e 2013, que foram realizadas num 

trabalho conjunto do CBM e da Polícia Rodoviária Estadual, com blitz educativas na entrada 

da praia de Tibau-RN. A Polícia Militar, através da Rodoviária Estadual, fazia o seu trabalho 

de fiscalização de trânsito, e o CBM distribuía folders educativos sobre prevenção de 

acidentes aquáticos, informações para a prevenção de afogamentos, em especial sobre o 

cuidado da segurança das crianças. Seus resultados evidenciaram uma experiência positiva, 

                                                           

10
 Informação concedida através da entrevista realizada no dia 26/12/2013 com o diretor responsável pela 

unidade do ITEP no município de Mossoró. 
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devido à diminuição dos dados de afogamentos ou ocorrências de perigo. Essas ações fizeram 

parte dos planejamentos oriundos do GGI-M, apesar de não estarem registradas em ata
11

. 

No caso do CBM, os trabalhos de prevenção são mais voltados para a área educativa 

contra afogamentos, acidentes domésticos, no período de veraneio. No período de festejos 

juninos palestras e distribuição de folders voltados à prevenção de acidentes com fogos de 

artifício. Realizam palestras em escolas e outras instituições que solicitam. O monitoramento 

é feito através dos índices estatísticos verificados pelas quantidades de ocorrências 

comparadas aos anos anteriores. Ou seja, quando não houve esse trabalho de divulgação de 

prevenção, e como ficaram esses índices após o trabalho de divulgação com orientações 

educativas preventivas contra esses acidentes. 

No ano de 2013 a cidade de Mossoró teve um avanço na implementação da política 

pública de segurança, com o convênio entre a prefeitura e o governo estadual (através da 

Secretaria de Segurança Pública), no sentido que diz respeito a pagamentos de diárias 

operacionais extras que contribuem para a minimização da falta de efetivo suficiente para as 

demandas. Podem atuar através desse convênio tanto a Polícia Militar, quanto o Corpo de 

Bombeiros. A diária é paga pela prefeitura quando o bombeiro ou policial no seu horário de 

folga presta serviço em atividades com o objetivo de suprir o problema emergencial da 

quantidade do efetivo, para trabalho específico na área de segurança. A Polícia Militar já 

desenvolve esse trabalho no município na BIC, que tem demonstrado que o índice de 

criminalidade e o índice de violência já diminuíram. Desde sua implantação, ocorreram 60 

dias sem homicídio
12

. O Corpo de Bombeiros ainda participou desse convênio trabalho. 

O Ministério Público
13

 e a Polícia Federal participam do GGI-M, com ênfase ao 

planejamento e colaboração sobre o conhecimento técnico, devido perceberem em suas 

funções atribuições distintas, inibindo ações integradas diretamente com a GCM. 

Dentro das discussões sobre atribuições da GCM, foi pensado o auxílio na 

preservação dos locais de crime e acidente, no planejamento e no isolamento de área para 

segurança também das pessoas, e houve priorização da continuidade das reuniões ordinárias.  

                                                           

11
 Informação concedida através da entrevista realizada no dia 30/12/2013 com o comandante responsável pela 

unidade do CBM no município de Mossoró. 

12
 Informação concedida através de visita realizada no dia 16/12/2013 ao 2º Batalhão da Polícia Militar do 

município de Mossoró. 

13
 Informação concedida através da entrevista realizada no dia 19/12/2013 com o promotor criminal do 

município de Mossoró. 
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Percebe-se que a segurança pública como um todo está sendo mais debatida entre as 

instituições que compõem o sistema de segurança pública, bem como a sociedade civil, de 

uma forma geral, pois está sendo convidada a participar do GGI-M. Além disso, está sendo 

feita uma interlocução de demanda dos órgãos que compõem o gabinete na esfera do governo 

estadual. 

A questão da segurança pública é um problema de âmbito nacional; a atuação 

conjunta das esferas federativas e em todo seu aparato específico e correlato mostra-se cada 

vez mais imprescindível para que essa política possa alcançar seus objetivos proclamados, 

produzindo resultados e efeitos para a população brasileira. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Anteriormente à promulgação da Constituição Federal de 1988, a política de 

segurança no Brasil era concentrada na União. A partir de então, esta política concentrou-se 

principalmente nos estados, ficando ausente desse processo a União e os municípios. Devido 

ao aumento da criminalidade urbana, essa questão começa a ser discutida nas agendas locais e 

federal. São raros os estudos de políticas públicas, especialmente de avaliação, que abordam 

diretamente a questão da segurança pública. Os trabalhos concentraram-se nos estudos da 

delinquência e da criminalidade violenta, das representações sociais sobre a violência, bem 

como das polícias e demais instituições do sistema de justiça criminal. Verifica-se que a 

formulação dessas políticas reflete questões de variam entre prevenção e repressão à 

criminalidade. Entretanto, estudos sobre a implantação dessas políticas de segurança quase 

não aparecem no debate. 

O processo de surgimento e redesenho das guardas municipais na construção da 

segurança pública brasileira se depara com vários desafios no contexto correlacionado às 

demais instituições de segurança. Esse processo foi introduzido pelos elementos de 

desconcentração da política, haja vista a necessidade de os municípios desenvolverem suas 

políticas de segurança. A fase inicial de implantação foi marcada por uma resistência geral 

das instituições de segurança. A falta de alinhamento das atribuições e competências definidas 

dificultou a percepção e a prática de ações distintas e complementares no desenho da política 

nacional. 

Nos últimos 20 anos a realidade brasileira mudou, e por isso é preciso rever aspectos 

constitucionais no tocante à segurança pública como um todo e, em especial, ao papel dos 

municípios e de suas guardas municipais, para que a lei seja uma aliada à formulação de 

novas políticas. O PNSP de 2002 representa um avanço da participação dos municípios na 

gestão de segurança pública, principalmente com o FNSP, que possibilitou e ampliou a 

valorização da dimensão preventiva que pode ser exercida pelos municípios. 

A partir da implementação do SUSP, que não implica na unificação, mas na 

integração prática dos agentes dentro dos marcos legais vigente, percebe-se uma valorização 

da participação dos municípios na gestão da segurança pública. Entretanto, os municípios 

desenvolveram suas políticas de segurança pública de forma heterogênea. Elas eram 

caracterizadas pela situação política, social e econômica local. Então, a SENASP criou o 

PRONASCI, para orientar ações, projetos e programas. Tais orientações pretendiam um 
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alinhamento inicial para a base dessas políticas municipais. No entanto, como esses 

instrumentos políticos chegam até os municípios? E como eles são executados? Faz-se 

necessária uma avaliação que mostre de forma geral uma experiência a ser analisada e 

correlacionada, para um debate de formulação e implementação com eficácia, eficiência e 

efetividade. 

Eis o problema da nossa pesquisa: como o município de Mossoró/RN vem 

implementando sua política pública de segurança? A hipótese que norteou nosso trabalho 

foi que na própria formulação da Política Nacional de Segurança Pública existem 

elementos que dificultam a implementação desta em Mossoró. O objetivo, portanto, era 

avaliar a política pública de segurança no referido município. Para tanto, fez-se necessário 

identificar quais elementos facilitam e/ou dificultam esse processo, quais sejam: ações, 

projetos e programas.  

Seguindo Draibe, a metodologia concernente à pesquisa de avaliação consiste em 

três subprocessos: seleção, capacitação e logística ou operacional. No caso de Mossoró, o 

processo de seleção dos agentes implementadores, ou seja, dos guardas municipais, constitui-

se num elemento positivo. Ele comporta três indicadores de avaliação: publicização, 

competitividade e qualidade no sistema de aferição de mérito, pois a realização do concurso 

público atende à publicização e à competitividade do processo. A criação da Gratificação de 

Desempenho Específica de Segurança indica qualidade no sistema de aferição de mérito.  

Quanto ao processo de capacitação, a política pública de segurança de Mossoró é 

avaliada como razoável. Ela comporta três indicadores: duração dos cursos, conteúdos e 

avaliação dos beneficiários. Os concursados obtiveram formação, os guardas efetivos 

receberam capacitação e a todos foi ofertado curso de educação à distância. Todo o conteúdo 

foi baseado na Matriz Curricular Nacional proposta pela SENASP. Os próprios beneficiários 

consideraram suficiente este subprocesso. 

Quando se lida com segurança pública, trata-se dos bens mais importantes para o ser 

humano: a liberdade e a vida. Para lidar com estes bens, é necessário contar com estruturas 

capazes de incorporar em sua prática os ensinamentos sugeridos pela moderna criminologia e 

desenvolver, com a população, uma relação de intimidade e confiança.  

Historicamente, as tarefas da segurança pública raramente foram percebidas em sua 

complexidade. A maioria dos gestores ainda hoje imagina que um bom profissional de 

segurança pública precisa, tão-somente, de algumas qualidades básicas, como coragem e 

desprendimento de um lado, e lealdade e disciplina de outro. Esta concepção é fortemente 
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influenciada pelo perfil do Exército. Ela tem concorrido para a desvalorização da função do 

profissional de segurança pública e legitimado o descaso no recrutamento e na formação.  

Ao invés de apostar mais na resposta que na inteligência, no discernimento e na 

criatividade destes profissionais podem oferecer, ela parte do princípio segundo o qual eles 

não podem oferecer nada mais importante do que a obediência. Os profissionais de segurança 

pública são, então, desestimulados a pensar. Suas dúvidas são ameaças e a expressão pública 

de uma eventual diferença, ainda que respeitosa, é tratada invariavelmente como ato de 

indisciplina. No entanto, conforme o Guia para a Prevenção da Violência e do Crime, o 

modelo da guarda municipal há de ser muito diverso deste. Em qualquer área de execução da 

política de segurança, a formação e capacitação profissional constituem-se como uma 

condição prioritária. 

Em relação aos sistemas logísticos e o operacionais, especificamente no aspecto 

gerencial, os dados assinalam uma fragilidade. É que na fase da formulação a decisão, a 

gestão pública e a política de segurança apresentam-se dissociadas de um planejamento 

técnico e operacional. A falta de um Plano Municipal de Segurança Pública contribui para que 

não se possa aferir resultado das ações com a decisão dos gestores. Isso influencia diretamente 

no prosseguimento e no desenvolvimento da eficácia das ações, comprometendo a 

implementação da política em Mossoró. A concretização do que é planejado como política 

pública integra uma série de fatores, que juntam a realização das ações indicadas, o respectivo 

envolvimento de profissionais e o público alvo. Devido às lacunas do processo, a avaliação 

aferida é insuficiente. A suficiência dos recursos garante somente o pagamento dos salários 

dos guardas; a qualidade da infraestrutura abrange um padrão de adequação de local físico e 

quantitativo de efetivo; o material de apoio necessita de ampliação da frota de veículos e 

manutenção contínua de material de como fardamento, equipamentos de proteção individual, 

armamento não letal, assim como a aquisição de mais equipamentos de comunicação e 

tecnológicos. 

Avalia-se como positivo o elemento de integração da política de segurança de 

Mossoró. Ela se dá pela articulação entre a Guarda Civil e a Polícia Civil, a Polícia Militar, 

Polícia Rodoviária Federal, Promotoria Criminal, Corpo de Bombeiros Militar e o Instituto 

Técnico e Científico de Polícia. Isso possibilita o debate sobre melhorias e ideias, visando 

avanços no serviço à sociedade.  Essa integração implicou na implementação do piloto da 

BIC, com ótimos resultados em curto prazo. 

As atribuições da GCM se apresentam como um novo paradigma evolutivo de 
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segurança pública. Mesmo que incipiente, verifica-se que em seu planejamento, estruturação e 

ações, há ruptura de uma segurança nacional para uma segurança pública. Há a figura do 

município, ente federativo mais próximo dos cidadãos, implantando arranjos de uma política. 

Embora apresente problemas e dificuldades em sua execução, avalia-se a Guarda de forma 

positiva. Os resultados alcançados e os encaminhamentos previstos no planejamento visam a 

fortalecer e estabelecer uma política de segurança com indicadores de eficácia, eficiência e 

efetividade. 

Cinco anos se passaram desde a implantação da GCM em Mossoró. Nesse contexto, 

houve mudanças políticas de níveis federal, estaduais e municipais. O que se constatou é que 

existem muitos elementos para serem desenvolvidos dentro da política municipal. Com eles, 

os arranjos podem se consolidar e encontrar resultados mensuráveis dessa política. 

Observa-se que a implementação da GCM de Mossoró conseguiu desencadear um 

processo de abertura para a construção de uma política de segurança municipal. Proporcionou 

condições e possibilidades de planejamentos em consonância com a política nacional e 

aproximação com as demais instituições de segurança que atuam no município, assim como a 

aproximação com a comunidade local. Quebrou com o paradigma de ações municipais 

voltadas apenas para a vigilância do patrimônio público e interage com afirmativas de 

prevenção à violência e à criminalidade. Todavia, ela não conseguiu desempenhar suas ações, 

projetos e programas dentro dos parâmetros de eficiência, eficácia e efetividade. 

Verificou-se ainda, contudo, que estudos específicos sobre o financiamento e recurso 

destinados à política de segurança municipal para sua implementação com eficiência, eficácia 

e efetividade são necessários para a colaboração da avaliação desta. 

Portanto, a necessidade de estudo e aprofundamento desse tema torna-se ainda mais 

destacado no que se refere à discussão da questão de uma política de segurança de caráter 

democrático, desmilitarizado e preventivo no âmbito municipal. Recomenda-se aos gestores 

uma contínua avaliação como um instrumento de pesquisa que contribua para o planejamento 

das ações, como verificação do desempenho e seu impacto junto à população-alvo. 
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APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTA: GUARDA CIVIL MUNICIPAL 

 

1) Desde quando conhece a PNSP?  

2) Já possuía experiência com a área de segurança pública? 

3) Houve alguma capacitação antes de atuar na política de segurança pública? 

4) Quais os programas, atividades e ações que estão sendo desenvolvidos na GCM? 

5) As atividades planejadas foram viabilizadas conforme o previsto? 

6) Houve decisões que se distanciaram daquele determinado nacionalmente? 

7) O orçamento previsto é correlato à execução orçamentária? 

8) Os implementadores têm relativa autonomia em relação ao que está orçado (autonomia 

sobre processo decisório)? 

9) Qual o “peso” de decisão dos implementadores? É significativo ou apenas “executam” o 

que vem determinado? 

10) Há prioridades em determinadas atividades? 

11) Existe um acompanhamento sistemático das atividades da GCM? 

12) Há um cronograma integrado de atividades entre os diferentes profissionais da área de 

segurança pública e demais áreas? 

13) Qual a relação dos programas, das atividades e ações com outros programas sociais 

existente no município? 

14) Quais as mudanças que ocorreram ao longo da implementação? 

   

  

15) Quais as dificuldades encontradas para efetivação da GCM no nível: 

a) da estrutura organizacional; b) do público interno; c) do público externo. 

16) Que tipos de demandas e problemas as comunidades encaminham para a GCM? 

17) Como são avaliados os resultados? 

18) Considera que a segurança na comunidade aumentou? 

19) Qual a receptividade da comunidade a GCM? Houve mudanças na relação da comunidade 

com a polícia? 

20) Na sua opinião o que deve ser feito para que a GCM alcance seus resultados? Em que a 

GCM deve investir para viabilizar suas ações? 



99 

 

 

 

APÊNDICE B – ROTEIRO DE ENTREVISTA: GESTOR MUNICIPAL 

 

1) Qual a trajetória da PNSP até a implementação no município de Mossoró? 

2) O Gabinete de Gestão Integrada Municipal está organizado conforme a orientação do 

SUSP?  

3) Qual a relação que o município mantém com a esfera estadual?  

4) Quais as atividades desenvolvidas na GCM e a relação com os programas sociais? Os 

previstos já foram viabilizados?  

5) O orçamento é correlato à sua execução?  

6) Os gestores e implementadores têm relativa autonomia no que se refere ao que está orçado 

(autonomia sobre processo decisório)?  

7) Qual o compromisso da esfera estadual?  

8) Quais as prioridades elencadas inicialmente para a GCM?  

9) Existe um acompanhamento sistemático das atividades da GCM?  

10) Os implementadores conhecem a PNSP? Há alguma preparação prévia? 

11) Houve dificuldades para a implantação do policiamento comunitário? Quais? 

12) Quais as demandas da comunidade? 

13) Existem elementos que têm dificultado o desenvolvimento da GCM? Quais? 
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APÊNDICE C – ROTEIRO DE ENTREVISTA: COMUNIDADE 

 

1) Fale segurança pública no município. Como o tema sobre segurança pública se consolidou 

na agenda política do município e/ou dessa entidade? 

2) Em que contexto surgiram as políticas destinadas a essa questão? Que fatores contribuíram 

para isso? Que atores participam deste processo? Havia articulação entre eles? Como isso 

ocorreu? 

3) Quem financia as ações de segurança pública em Mossoró?  

4) Que mudanças tem ocorrido nas ações dos gestores municipais em relação a segurança 

pública de 2009 para cá? Exemplo. 

5) A segurança pública tem sido prioridade nesse governo municipal? 

6) Qual a posição/função desta entidade no conjunto de políticas municipais de segurança? 

7) Quais as demandas da comunidade? 

8) Considera que a segurança na comunidade aumentou? 
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APÊNDICE D – ROTEIRO DE ENTREVISTA: GGI-M 

 

1) Gestão integrada 

2) Atuação em rede 

3) Perspectiva sistêmica 

4) Planejamento estratégico das ações integradas a serem implementadas: Plano de Ação e 

plano de comunicação 

5) Indicadores que possam medir a eficiência do sistema de segurança pública: Método IARA 

6) Câmaras Temáticas 

7) Câmaras Técnicas 

8) Secretaria Executiva 

9) Observatório da Segurança Pública Municipal ou Núcleo de Análise Criminal Municipal 

10) Regimento interno 

11) Colegiado pleno e membros convidados 

12) Resultados 
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ANEXO A – LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº. 27 – CRIAÇÃO DA SEMUDS 

E DA GCM 
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ANEXO B – LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº. 50/2011 – REGIMENTO 

INTERNO DA GCM 

 

Regulamento Disciplinar Interno (RDI) da GCM Mossoró 
LEI COMPLEMENTAR N.º 050, DE 15 DE ABRIL DE 2011. 

 
Dispõe sobre o Regulamento Disciplinar Interno (RDI), da Guarda Civil Municipal de Mossoró 

e dá outras providências.  
A PREFEITA MUNICIPAL DE MOSSORÓ, FAÇO SABER que a Câmara Municipal de 

Mossoró aprovou e EU sanciono a seguinte Lei: 
 
TÍTULO I  
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
Art. 1º - O Regulamento Disciplinar dos Servidores do Quadro dos Profissionais da Guarda Civil 
Municipal de Mossoró, instituído por esta lei, tem a finalidade de definir os deveres, tipificar as 
infrações disciplinares, regular as sanções administrativas, os procedimentos processuais 
correspondentes, os recursos, o comportamento e as recompensas dos referidos servidores. 
Parágrafo Único - No que se refere exclusivamente a infrações envolvendo servidores do Quadro dos 
Profissionais da Guarda Civil Municipal, é atribuída ao Comandante da Guarda Civil Municipal 
competência para: 
I - Determinar a instauração: 
a) Das sindicâncias em geral; 
b) Dos procedimentos especiais de exoneração em estágio probatório; 
c) Dos procedimentos administrativos Disciplinares; 
II - Decidir, por despacho, os procedimentos administrativos disciplinares, nos casos de: 
a) Absolvição; 
b) Suspensão resultante de desclassificação da infração ou de abrandamento da penalidade; 
c) Suspensão ou demissão, nos casos previstos na legislação vigente. 
 
CAPITULO I 
DOS PRINCÍPIOS GERAIS DE DISCIPLINA E HIERARQUIA 
Art. 2º - Entende-se por disciplina o voluntário cumprimento dos deveres, das leis, normas e 
disposições legais, por parte de todos, e individualmente, por cada um dos integrantes da Guarda 
Civil Municipal de Mossoró. 
Parágrafo Único - São manifestações essenciais da disciplina: 
a) A pronta obediência às ordens superiores; 
b) A rigorosa observância às prescrições legais e regulamentares; 
c) A correção de atitudes; 
d) A colaboração espontânea à disciplina coletiva e à eficiência da instituição; 
e) O respeito a coisa pública; 
f) O respeito à dignidade humana. 
Art. 3º - Entende-se por hierarquia o vínculo que une os integrantes das diversas classes da carreira 
da Guarda Civil Municipal, subordinando as de uma aos de outra, e estabelecendo uma escala pela 
qual, sob este aspecto, são uns em relação aos outros, superiores e subordinados. 
§ 1º - São superiores hierárquicos, em razão do cargo, ainda que não pertencentes a nenhuma classe 
da carreira da GCM, em conformidade com a Lei Complementar nº 27/2008 e os Decretos nº 
3.481/2009 e 3.482/2009: 
a) Chefe do Poder Executivo Municipal; 
b) Secretário Municipal de Administração e Gestão de Pessoas; 
c) Secretário Municipal da Defesa Social; 
d) Comandante da Guarda Civil Municipal; 
e) Chefe de Departamento; 
f) Comandantes de Célula de Comando Operacional e de Pelotões. 
§ 2º - A hierarquia confere ao superior o poder de dar ordens, de fiscalizar e de rever decisões em 
relação ao subordinado, a quem ela impõe dever de obediência. 
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§ 3º - A precedência hierárquica, salvo nos casos de precedência funcional a que alude o  §1°, deste 
artigo, é regulada pela classe. 
§ 4º - Havendo igualdade de classe terá precedência: 
a) Aquele que contar mais tempo no cargo; 
b) Aquele que tiver obtido a melhor classificação ao término do curso de formação de Guarda Civil 
Municipal. 
 
CAPÍTULO II 
DA ESFERA DISCIPLINAR 
Art. 4º - Estão sujeitos a este Regulamento todos os componentes da carreira da Guarda Civil 
Municipal, ainda que trajados civilmente. 
§ 1º - A carreira a que se refere o caput deste artigo compreende as seguintes classes em 
conformidade com a Lei Complementar nº 37/2009: 
a) Inspetor; 
b) Sub Inspetor 
c) Guarda Civil Municipal de 1ª Classe; 
d) Guarda Civil Municipal de 2ª Classe; 
§ 2º - Será usada a expressão "guarda" para designar, de um modo genérico, os membros da carreira 
de Guarda Civil Municipal de 1ª e 2ª Classe. 
 
CAPÍTULO III  
DOS DEVERES DO GUARDA CIVIL MUNICIPAL 
Art. 5º - São deveres dos servidores da Guarda Civil Municipal, além dos demais elencados nesta lei 
e na legislação pertinente ao servidores municipais: 
I - Ser assíduo e pontual ao serviço, às instruções e convocações; 
II – Cumprir as ordens superiores, representando quando forem manifestamente ilegais; 
III - Desempenhar com zelo e presteza os trabalhos de que for incumbido; 
IV - Guardar sigilo sobre os assuntos da administração; 
V - Tratar com urbanidade os companheiros de trabalho e o público em geral; 
VI - Manter sempre atualizada sua declaração de família, de residência e de domicílio; 
VII - Zelar pela economia do material do Município e pela conservação do que for confiado à sua 
guarda e utilização; 
VIII - Proceder, pública e particularmente, de forma que dignifique a função pública; 
IX - Cooperar e manter o espírito de solidariedade, afeição e camaradagem com os companheiros de 
trabalho; 
X - Estar em dia com as leis, regimentos, regulamentos, instruções e ordens de serviço que digam 
respeito as suas funções; 
XI - Prestar continência aos seus superiores hierárquicos; 
XII – Comparecer convenientemente trajado em serviço e com o uniforme determinado para a 
ocasião; 
XIII - Zelar pela boa apresentação individual. 
 
CAPITULO IV 
DA PROIBICÃO DE USO DE UNIFORMES 
Art. 6º - É proibido o uso do uniforme ao Guarda que: 
I. Estiver disciplinarmente afastado da função, enquanto durar o afastamento; 
II. Exercer atividades consideradas incompatíveis com a função de Guarda Civil Municipal; 
III. Mostrar-se refratário à disciplina; 
IV. Praticar ato de incontinência pública e escandalosa, de vício de jogos proibidos, de drogas ilícitas 
ou de embriaguez habitual; 
V. Se for considerado, por parecer médico, inapto para o exercício do cargo de Guarda Civil 
Municipal; 
VI. Participar de manifestações político-partidárias. 
VII. For transferido para a inatividade e/ ou estiver em gozo de férias, de licença ou de 
qualquer afastamento das funções. 
§ 1º- O Guarda que incidir nas condutas elencadas nos incisos deste artigo poderá ter seu uniforme 
apreendido. 
§ 2º - A proibição do uso do uniforme nos casos acima ficará a cargo do comandante da GCM, exceto 
no caso de transferência para a inatividade, que não poderá jamais ser permitido o uso do uniforme. 
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CAPÍTULO V 
DA APRESENTAÇÃO INDIVIDUAL 
Art. 7º - O uso correto do uniforme é fator primordial na boa apresentação individual e coletiva do 
quadro de pessoal da GCM, contribuindo para o fortalecimento da disciplina e da imagem da 
instituição perante a opinião pública. 
§ 1º - É obrigatório o uso do uniforme limpo e completo pelo Corpo da GCM, quando em efetivo 
serviço, salvo quando por exigência do serviço prestado e com a devida autorização do Comando da 
GCM, for adotada qualquer modificação no uso do uniforme. 
§ 2º - Para o Efetivo Masculino é obrigatório: usar a barba, bigode e cabelos curtos e unhas 
aparadas; 
§ 3º - Para o Efetivo Feminino é obrigatório: usar os cabelos curtos ou presos segundo os tipos 
prescritos (coque ou rabo de cavalo), sendo permitido o uso de brincos discretos e maquiagem leve. 
§ 4º - Não será permitido o uso de qualquer tipo de piercings, de tatuagens expostas referenciadas a 
apologia da pornografia, ao crime, a violência e a outros símbolos que atentem contra a moral e os 
bons costumes. 
 
CAPÍTULO VI 
DA CONTINÊNCIA, HONRA E SINAIS DE RESPEITO 
 
SEÇÃO I 
DA CONTINÊNCIA 
Art. 8º - Todo Guarda Civil Municipal de Mossoró deve aos superiores hierárquicos citados nos artigos 
3º e 4º, deste Regulamento, como atributo natural e prova de disciplina e cortesia, manifestação de 
reconhecimento das autoridades que se acham investidas por lei, através da continência individual, 
da honra e dos sinais de respeito. 
Parágrafo Único - A continência individual é a saudação que o Guarda Civil Municipal, quando 
devidamente fardado, deve prestar aos superiores hierárquicos citados nos artigos 3º e 4º deste 
Regulamento, como prova de disciplina e respeito. 
I – A continência entre os Guardas Civis Municipais deve partir sempre do mais moderno; 
II – O superior hierárquico, não sendo de carreira, que for saudado pelo subordinado tem o dever de 
corresponder à saudação, com um gesto significativo ou com expressão verbal correspondente; 
III – O superior hierárquico de carreira da Guarda Civil Municipal previsto no Art. 4º deste 
regulamento, quando fardado, deverá corresponder à continência do subordinado, prestando a devida 
continência, sempre que possível. Na impossibilidade de corresponder ao subordinado, prestando a 
devida continência, deverá proceder como as demais autoridades. 
IV – O Guarda Civil Municipal para falar com o superior hierárquico, deverá, após prestar a 
continência, dizer seu nome e cargo ou função que exerce. 
Art. 9º - Têm direito à continência: 
I – A Bandeira Nacional: 
a) Ao ser hasteada ou arriada diariamente em cerimônia militar ou cívica; 
b) Por ocasião da cerimônia de incorporação ou desincorporação, nas formaturas; 
c) Quando conduzida em marcha, desfile ou cortejo, acompanhada por guarda ou por organização 
militar ou civil, em cerimônia cívica; 
II - O Hino Nacional, quando executado em solenidade militar ou cívica; 
III - O chefe do Poder Executivo Municipal; 
IV - Os superiores hierárquicos previstos nesta lei. 
 
SEÇÃO II 
DA HONRA 
Art. 10 - A honra é a manifestação de consideração atribuída aos superiores hierárquicos e 
autoridades civis; 
 
SEÇÃO III 
DOS SINAIS DE RESPEITO 
Art. 11 - Entende-se por sinais de respeito como sendo o conjunto de atitudes, gestos e linguagem 
escrita ou falada, com observância às normas da boa educação, da cortesia, da urbanidade e do 
reconhecimento da dignidade da pessoa humana, visando uma convivência harmoniosa e salutar, 
indispensável entre os integrantes da Guarda Civil Municipal e, entre estes e seus superiores 
hierárquicos e vice-versa. 
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TÍTULO II 
DAS TRANSGRESSÕES E DAS PENALlDADES DISCIPLINARES 
CAPÍTULO I 
DAS TRANSGRESSÕES DISCIPLINARES 
Art. 12 - Entende-se por transgressão disciplinar toda e qualquer violação do dever funcional de 
Guarda, dos princípios éticos e morais, podendo ser manifesta através de ação ou omissão, desde 
que contrarie os preceitos legais previstos em leis, decretos, regulamentos, normas e disposições 
legais. 
Art. 13- São transgressões disciplinares: 
I. Todas as ações e omissões especificadas neste Título; 
II. Todas as ações e omissões não especificadas neste Título, mas que atentem contra as normas 
estabelecidas em lei, regras de serviço e ordens prescritas por superiores hierárquicos e autoridades 
competentes e ainda, contra o decoro da classe, preceitos sociais, normas morais e preceitos de 
subordinação. 
Art. 14 - As transgressões, segundo sua intensidade, são classificadas em leves, médias e graves. 
Parágrafo Único - Consideram-se: 
I. Leves, as transgressões disciplinares a que se comina pena de advertência, verbal ou escrita, 
dependendo da reiteração do fato; 
II. Médias, as transgressões disciplinares a que se comina pena de suspensão; 
III. Graves, as transgressões disciplinares a que se comina pena de demissão. 
Art. 15 - A classificação das transgressões a que se refere o artigo 14 desta lei fica a critério da 
autoridade competente em conformidade com as letras a, b, c e d do Art. 3º, §1º desta Lei, 
observando as circunstâncias atenuantes, agravantes, o enquadramento e dosimetria da pena a ser 
aplicada. 
 
CAPÍTULO II 
DAS PENALIDADES 
Art. 16 - São penas disciplinares: 
I. Advertência verbal; 
II. Advertência escrita; 
III. Suspensão; 
IV. Demissão; 
V. Exoneração do estágio probatório. 
 
SECÃO I 
DA ADVERTÊNCIA 
Art. 17- A pena de advertência será verbal ou escrita e os documentos encaminhados ao 
Departamento de pessoal para o devido registro. 
Art. 18 - Aplica-se a pena de ADVERTÊNCIA às seguintes transgressões: 
I. Deixar de apresentar-se ao superior hierárquico, estando em serviço; 
II. Apresentar-se ou assumir o serviço com atraso; ou em qualquer ato de instrução ou requisição; 
III. Comparecer para o serviço com uniforme diferente daquele que tenha sido designado; 
IV. Deixar de comunicar a tempo a impossibilidade de comparecer a qualquer ato de serviço, 
instrução ou convocação. 
V. Deixar de se apresentar à sede da Guarda Civil Municipal, estando de folga, quando houver 
iminência ou perturbação da ordem pública; 
VI. Apresentar-se nas formaturas diárias, em serviço e em público, quando uniformizado, sem o 
devido zelo pela apresentação individual; 
VII- Entregar, receber ou manusear armas sem observar as normas de segurança; 
VIII- Apontar arma para alguém, fora das condições e limites previstos em Lei; 
IX- Utilizar-se de veículo oficial sem autorização de quem de direito ou fazê-lo para fins particulares; 
X- Usar aparelho telefônico da Guarda Civil Municipal para conversas particulares, sem a devida 
autorização; 
XI- Deixar de cumprir ordem ou norma das autoridades competentes; 
XII- Deixar de comunicar a quem de direito, transgressão disciplinar praticada por Guarda Civil 
Municipal; 
XIII- Portar ostensivamente arma ou instrumento ofensivo, em público, não estando em serviço; 
XIV- Usar termos descorteses para com superiores, subordinados, igual ou particular; 
XV- Procurar resolver assunto referente à disciplina ou ao serviço que escape a sua alçada; 
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XVI- Deixar de comunicar a superior a execução de ordem dele recebida; 
XVII- Alegar desconhecimento de ordens publicadas em boletim ou registradas em livro de partes 
bem como das Normas Gerais de Ação; 
XVIII- Usar termo com indiscrição ou gíria em comunicação, informação ou atos semelhantes; 
XIX- Portar-se inconvenientemente em solenidade, em reuniões, instruções ou em qualquer lugar 
público; 
XX- Deixar de trazer consigo a credencial da Guarda Civil Municipal e respectiva cédula de 
identidade; 
XXI- Afastar-se do posto de vigilância ou de qualquer lugar em que se deva achar por força de ordem, 
sem que o perca de vista; 
XXII- Deixar de comunicar ao superior imediato, em tempo oportuno, as alterações verificadas no 
serviço, inclusive ocorrências policiais graves ou ocorrências com equipamentos, armamento, viaturas 
e outras possíveis alterações; 
XXIII- Fumar: 
a) No atendimento de ocorrência, particularmente no transporte de senhoras, crianças e idosos; 
b) Sem permissão, em presença de superior hierárquico ou autoridade em geral; 
c) Em lugar em que seja vedado. 
XXIV- Tratar de assuntos particulares durante o serviço, sem a devida autorização, de maneira que 
venha causar prejuízo ao serviço; 
XXV- Faltar com o devido respeito às autoridades civis, policiais, militares ou eclesiásticas; 
XXVI- Retirar-se da presença de superior hierárquico sem pedir a necessária licença; 
XXVII- Simular moléstia para obter dispensa do serviço, licença ou qualquer outra vantagem; 
XXVIII- Permitir a permanência de pessoas estranhas ao serviço em local em que isso seja vedado; 
XXIX- Ponderar ordens ou orientações de qualquer natureza, utilizando-se do sistema rádio; 
XXX- Imiscuir-se em assuntos que embora sejam da Guarda Civil Municipal, mas não sejam da sua 
competência; 
XXXI- Interceder pela liberdade de detido em decorrência de seu cargo ou função; 
XXXII- Deixar de apresentar-se no tempo ou no local determinado, quando requisitado ou em 
cumprimento de ordem expressamente legal de superior hierárquico. 
XXXIII- Deixar de fazer continência a superior hierárquico ou de apresentar os sinais de consideração 
e respeito; 
XXXIV- Deixar de corresponder ao cumprimento de subordinado; 
XXXV- Dirigir-se ou referir-se ao superior hierárquico em ordem manifestamente, mesmo que legal; 
XXXVI- Não ter o devido zelo com qualquer material que lhe esteja confiado; 
XXXVII- Dirigir-se verbalmente ou por escrito a órgão superior sem ser por intermédio daquele a que 
estiver diretamente subordinado; 
XXXVIII- Criticar ato praticado por superior hierárquico; 
XXXIX- Queixar-se de superior hierárquico ou impetrar representação, sem observar as prescrições 
regulamentares; 
XL- Faltar 01 (um) dia de serviço sem justa causa; 
XLI- Deixar de punir o transgressor da disciplina;  
XLII- Usar equipamento, uniforme ou insígnia que não seja regulamentar; 
XLIII- Retirar, sem permissão, documento, livro ou objeto existente na repartição ou local de trabalho; 
XLIV- Perambular ou permanecer uniformizado e de folga em logradouros públicos; 
XLV- Deixar de manter em dia os seus assentamentos e os de sua família no órgão de 
administração de pessoal e na Guarda Civil Municipal; 
XLVI- Cometer infração de trânsito, quando na condução de veículo da Guarda Civil Municipal, sem 
motivo justificável; ou deixar de cumprir prescrições existentes nas Normas Gerais de Ação (NGA) a 
serem publicadas a posterior através de Portaria pelo Comando da GCM. 
XLVII- Deixar de atender à reclamação justa de subordinado ou impedi-lo de recorrer à 
autoridade superior, sempre que a intervenção desta se torne indispensável; 
XLVIII- Deixar, como Guarda Civil Municipal, de prestar as informações que lhe competirem; 
XLIX- Deixar de revistar imediatamente, pessoas que haja detido. 
L- Permutar serviço sem permissão; 
LI- Dar a superior, tratamento íntimo verbal ou escrito; 
LII- Atrasar sem motivo justificável: 
a) A entrega de objetos achados ou apreendidos; 
b) A prestação de contas de pagamento; 
c) O encaminhamento de informações, comunicações e documentos. 
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§ 1º - Na reincidência específica em transgressão prevista neste artigo, aplicar-se-á a pena de 
suspensão. 
§ 2º - No caso do transgressor ser reincidente no cometimento de transgressão disciplinar prevista 
neste artigo e estando classificado no mínimo, no Bom Comportamento, a autoridade que aplicar a 
pena poderá aplicar pena de Advertência. 
 
SEÇÃO II 
DA SUSPENSÃO 
Art. 19 - As transgressões a que se comina pena de suspensão enumeram-se na ordem progressiva 
de sua gravidade. 
§ 1º - São transgressões sujeitas à SUSPENSÃO: 
I - Deixar de assumir a responsabilidade de seus atos ou de subordinados que agirem em 
cumprimento de ordens sua; 
II - Dirigir veículo de forma imprudente; 
III - Revelar falta de compostura por atitudes, palavras ou gestos, estando uniformizado ou não; 
IV- Não cumprir compromissos, moral ou financeiro, dando azo à queixa na Guarda Civil Municipal; 
V- Entrar ou perambular, uniformizado e estando de folga, em locais que, pela localização, 
frequência, finalidades ou práticas habituais possam comprometer a austeridade e o bom nome da 
classe; 
VI- Impingir maus tratos a seus familiares ou a pessoas sob sua custódia; 
VII- Resolver assunto referente ao serviço que escape a sua alçada; de maneira que resulte em 
prejuízo ou embaraço para a administração pública; 
VIII- Afastar-se do posto de vigilância ou qualquer lugar em que se deva achar por força de ordem, de 
modo a perdê-lo de vista; 
IX- Deixar de comunicar ao comando, faltas graves ou crimes de que tenha conhecimento; 
X- Deixar de prestar auxílio que estiver ao seu alcance para a manutenção ou o restabelecimento da 
ordem pública; 
XI- Apropriar-se de material da Guarda Civil Municipal para uso particular; 
XII- Apresentar-se e/ ou encontrar-se uniformizado e alcoolizado, estando ou não em serviço; 
XIII- Introduzir ou tentar introduzir bebidas alcoólicas em dependências da Guarda Civil Municipal, ou 
em repartição pública; 
XIV- Induzir superior a erro ou a engano, mediante informações erradas; 
XV- Negar-se a receber uniforme e ou objeto que lhe sejam destinados regularmente ou que devam 
ficar em seu poder; 
XVI- Solicitar a interferência de pessoas estranhas a Guarda Civil Municipal a fim de obter, para si ou 
para outrem, qualquer vantagem ou benefício; 
XVII- Trabalhar mal intencionalmente; 
XVIII- Faltar com a verdade; 
XIX- Apresentar comunicação, representação ou queixa destituída de fundamento; 
XX- Concorrer propositalmente para a discórdia ou desavença entre os componentes da Guarda Civil 
Municipal; 
XXI- Fazer uso de arma sem necessidade; 
XXII- Dirigir veículo da Guarda Civil Municipal sem portar o documento de habilitação; 
XXIII- Ausentar-se, com a viatura, do setor ou do Município, sem autorização; 
XXIV – Fornecer notícia à Imprensa sobre o serviço operacional da Guarda Civil Municipal ou 
ocorrência que atender ou tenha conhecimento, sem autorização; desde que resulte em transtornos 
para o comandante da Guarda ou para a administração pública. 
XXV- Deixar de comunicar a superior ou à autoridade competente qualquer informação que tiver 
sobre perturbação da ordem pública; 
XXVI- Provocar, tomar parte ou aceitar discussão acerca de política partidária, religião ou 
esporte, estando uniformizado; 
XXVII- Divulgar decisão, despacho, ordem ou informação, antes de publicados; 
XXVIII- Aconselhar para que não seja cumprida ordem legal, ou para que seja retardada a sua 
execução; 
XXIX- Ofender dolosamente colegas com palavras ou gestos; 
XXX- Exercer atividade incompatível com a função da Guarda Civil Municipal; 
XXXI- Valer-se de sua qualidade de Guarda Civil Municipal para perseguir desafeto; 
XXXII- Apresentar-se uniformizado, quando proibido; 
XXXIII- Deixar de fazer entrega à autoridade competente dentro do prazo de doze horas, de objeto 
achado ou que lhe venha às mãos em razão de suas funções; 
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XXXIV- Procurar a parte interessada no caso de furto ou de objetos achados, mantendo com a 
mesma, entendimentos que ponham em dúvida a sua honestidade funcional; 
XXXV- Emprestar a pessoas estranhas à Guarda Civil Municipal, distintivo, peça de uniforme, 
equipamento ou qualquer material pertencente à Corporação, sem permissão de que de direito; 
XXXVI- Deixar abandonado posto de vigilância ou setor de patrulhamento, seja por não assumi-lo, 
seja por abandoná-lo, mesmo que temporariamente; 
XXXVII- Dormir durante as horas de trabalho; 
XXXVIII- Espalhar notícias falsas em prejuízo da ordem, da disciplina ou do bom nome da Guarda 
Civil Municipal; 
XXXIX- Manter relações de amizade com pessoas notoriamente suspeitas ou de baixa reputação; 
XL- Ofender, com gestos ou palavras, a moral os bons costumes; 
XLI - Usar a linguagem ofensiva ou injuriosa em requerimento, comunicação, informação ou ato 
semelhante; 
XLII- Praticar, na vida privada, qualquer ato que provoque escândalo público; 
XLIII- Deixar que se extravie, deteriore ou estrague material da Guarda Civil Municipal sob sua 
responsabilidade direta; 
XLIV- Fazer propaganda político-partidária em dependência da Guarda Civil Municipal; 
XLV- Utilizar-se do anonimato; 
XLVI- Soltar preso, detido, sem ordem da autoridade competente; 
XLVII- Entrar ou permanecer em comitê político, comícios, estando de folga e uniformizado; 
XLVIII - Deixar com pessoas estranhas à Guarda Civil Municipal a carteira funcional; 
XLIX- Introduzir ou distribuir, ou tentar fazê-lo, em dependência da Guarda Civil Municipal ou em 
lugar público, estampas ou publicações que atentem contra a disciplina, hierarquia ou moral; 
L- Dar, alugar, penhorar ou vender peças de uniforme ou de equipamento, novas ou usadas; 
LI- Ofender, propositalmente, subordinados com palavras ou gestos; 
LII- Deixar de adotar as providências necessárias para que seja garantida a integridade física das 
pessoas que prender ou deter; 
LIII- Subtrair em benefício próprio ou de outrem, documento de interesse da administração; 
LIV- Ofender propositalmente superiores hierárquicos com palavras ou gestos; 
LV- Recusar-se a auxiliar as autoridades públicas ou seus agentes que estejam no exercício de suas 
funções e que em virtude desta, necessitem de seu auxílio; 
LVI- Recusar-se obstinadamente a cumprir ordem legal dada por autoridade competente; 
LVII- Censurar, pela imprensa ou outro meio de comunicação, as autoridades constituídas, 
superior hierárquico ou criticar ato da administração pública; 
LVIII- Agredir subordinado; 
LIX- Deixar de atender pedido de socorro; 
LX- Omitir-se em atender ocorrência com alto grau de risco; 
LXI- Praticar violência no exercício da função; 
LXII- Praticar atos obscenos em lugar público ou acessível ao público; 
LXIII- Pedir ou aceitar empréstimo, dinheiro ou outro qualquer valor a pessoa que esteja sujeita a sua 
fiscalização; 
LXIV- Evadir-se da escolta da Guarda Civil Municipal ou contra ela resistir, ainda que passivamente; 
LXV- Promover desordem ou qualquer atitude que venha denegrir o nome da instituição. 
LXVI- Ameaçar por palavras ou gestos, direta ou indiretamente, superior hierárquico; 
LXVII- Tomar parte em reunião preparatória de agitação social; 
LXVIII Adulterar qualquer espécie de documento em proveito próprio ou alheio; 
LXIX- Valer-se da qualidade de Guarda para lograr, direta ou indiretamente, qualquer proveito ilícito; 
LXX- Aliciar, ameaçar ou coagir parte, testemunha ou perito que funcione em processo 
administrativo ou judicial; 
LXXI – Disparar arma por imprudência ou negligência; 
LXXII – Faltar mais de 01 (um) dia de serviço, sem justa causa; 
§ 1º - Em caso de suspensão prevista neste artigo, os dias aplicados serão descontados dos salários 
de forma proporcional. 
§ 2º - Na reincidência em transgressão prevista neste artigo, o Comandante da Guarda Civil Municipal 
poderá determinar a abertura de procedimento administrativo para fins de demissão, obedecendo as 
disposições da lei. 
§ 3º - No caso do transgressor não ser reincidente no cometimento de transgressão prevista neste 
artigo e estando classificado no mínimo, no Bom Comportamento, a autoridade que aplicar a pena 
poderá aplicar pena de Advertência.  
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§ 4º - A suspensão prevista neste artigo não pode ultrapassar 90 (noventa) dias, em decorrência da 
mesma transgressão. 
 
SEÇÃO III 
DA DEMISSÃO 
Art. 20 - A pena de demissão será aplicada ao Guarda Civil Municipal na reincidência dos casos 
elencados no Art. 19 desta Lei, quando atingir o mau comportamento, além dos casos previstos na 
Lei Complementar Nº 29, de 16 de Dezembro de 2008, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos 
Servidores Públicos do Município de Mossoró. 
§ 1º - O Comandante da Guarda Civil Municipal encaminhará à Corregedoria todos os documentos 
que determinar a abertura de procedimento administrativo disciplinar para fins de demissão. 
§ 2º - Os procedimentos de demissão serão aplicados em conformidade com a Lei Complementar 
supracitada. 
§ 3º - Enquanto a Guarda Civil Municipal não dispuser de uma corregedoria, o procedimento a que se 
refere este artigo será realizado em conformidade com a Lei Complementar nº 29/2008. 
 
SEÇÃO IV 
DA EXONERAÇÃO NO ESTÁGIO PROBATÓRIO 
Art. 21 - Instaurar-se-á procedimento especial de exoneração em estágio probatório nos casos 
previstos na Lei Complementar Nº 29, de 16 de Dezembro de 2008. 
Art. 22 - O chefe imediato do servidor formulará representação, preferencialmente, pelo menos 02 
(dois) meses antes do término do período probatório, contendo os elementos essenciais, 
acompanhados de possíveis provas que possam configurar os casos indicados no artigo anterior 
desta Lei, e o encaminhará ao Comandante da Guarda Civil Municipal que apreciará o seu conteúdo, 
determinando, se for o caso, a instauração do procedimento de exoneração. 
Parágrafo Único - Sendo inviável a conclusão do procedimento de exoneração antes de findo o 
estágio probatório, o Comandante da Guarda Civil Municipal poderá convertê-lo em Processo 
Administrativo Disciplinar, prosseguindo se até final decisão. 
Art. 23 - O procedimento disciplinar de exoneração de servidor em estágio probatório será instaurado 
pelo corregedor, com a ciência dos demais membros da Comissão de Procedimentos Administrativos 
Disciplinares, e deverá ter toda a instrução concentrada em audiência. 
Art. 24 – O termo de instauração e intimação conterá, obrigatoriamente: 
I - A descrição articulada da falta atribuída ao servidor; 
II – Os dispositivos legais violados e aqueles que preveem a tipificação legal; 
III - A designação cautelar de defensor dativo para assistir o servidor, no caso deste não 
tiver defensor legalmente constituído; 
IV - A designação da data, hora e local para interrogatório, ao qual deverá o servidor comparecer, sob 
pena de revelia; 
V - A ciência ao servidor de que poderá comparecer à audiência acompanhado de defensor de sua 
livre escolha, regularmente constituído; 
VI - A intimação para que o servidor apresente, na audiência concentrada de instrução, toda prova 
documental que possuir, bem como suas testemunhas de defesa, que não poderão exceder a 03 
(três); 
VII - A notificação de que, na mesma audiência, serão produzidas as provas da Comissão de 
Procedimentos Administrativos, devidamente especificadas; 
VIII - Os nomes completos e registros funcionais dos membros da Comissão de Procedimentos 
Administrativos Disciplinares. 
Art. 25 - Encerrada a instrução, dar-se-á vista à defesa para apresentação de razões finais, no prazo 
de 10 (dez) dias corridos. 
Art. 26 - Após a defesa, a Comissão de Procedimentos Administrativos Disciplinares elaborará 
relatório conclusivo, encaminhando-se o processo para decisão da autoridade administrativa 
competente. 
§ 1º - No caso comprovado de não ter o servidor tomado ciência do inteiro teor do termo de 
instauração e intimação, ser-lhe-á facultado apresentar suas testemunhas de defesa no prazo 
determinado pela presidência, sob pena de decadência. 
§ 2º - Enquanto a Guarda Civil Municipal não dispuser de uma corregedoria, o procedimento a que se 
refere o Título VIII, Capítulo II será realizado em conformidade com a Lei Complementar nº 29/2008. 
 
TÍTULO III 
DAS PRESCRIÇÕES DE PENALIDADES 
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Art. 27 - As transgressões disciplinares dos Guardas Civis Municipais prescreverão: 
I - Em 180 (cento e oitenta) dias, a falta que sujeite à pena de advertência; 
II - Em 02 (dois) anos, a falta que sujeite à pena de suspensão; 
III- Em 05 (cinco) anos, a falta que sujeite à pena de demissão, ou disponibilidade e destituição de 
cargo em comissão. 
Art. 28 – O prazo de prescrição começará a contar da data em que a autoridade tomar 
conhecimento da existência do fato, ato ou conduta que possa ser caracterizada como infração 
disciplinar. 
§ 1º- Interromperá o curso da prescrição, a abertura de processo disciplinar, até a decisão final 
proferida pela autoridade competente. 
§ 2º - Interrompido o curso da prescrição, o prazo começará a ser contado a partir do dia em que 
cessar a interrupção. 
§ 3º - A transgressão disciplinar também prevista como crime na Lei Penal, prescreverá juntamente 
com este. 
 
TÍTULO IV 
DA COMPETÊNCIA DA APLICAÇÃO DAS PENAS  
Art. 29 - Cabe ao Chefe do Executivo Municipal, exclusivamente, a aplicação das penas previstas nos 
artigos 16, incisos IV e V, deste regulamento. As penas previstas nos incisos I, II e III do artigo 16 
poderão ser aplicadas pelo Chefe do Executivo, pelo Secretário Municipal de Administração e Gestão 
de Pessoas, pelo Secretário Municipal da Defesa Social e pelo Comandante da Guarda Civil; 
 
CAPITULO I 
DA APLICAÇÃO DA PENA 
Art. 30 - Na aplicação da pena serão mencionados: 
a) A autoridade que aplicar a pena; 
b) A competência legal para sua aplicação; 
c) A transgressão cometida; em termos precisos e sintéticos; 
d) A natureza da pena e o número de dias, quando se trata de suspensão; 
e) O nome do guarda e seu cargo; 
f) O texto do regulamento em que incidiu o transgressor; 
g) As circunstâncias atenuantes e agravantes, se as houver, com indicação da fundamentação legal; 
h) A categoria de comportamento em que ingressa ou permanece o transgressor. 
Art. 31 - A imposição, cancelamento ou anulação da pena deverá ser obrigatoriamente lançado nos 
prontuários do guarda. 
Art. 32 - Não poderá ser imposta mais de uma pena para cada infração disciplinar. 
Art. 33 - O Chefe do Executivo Municipal, o Secretário Municipal de Administração e Gestão de 
Pessoas, o Secretário Municipal da Defesa Social e o Comandante da Guarda Civil Municipal 
poderão aplicar a penalidade nos casos em que o Guarda for apanhado em flagrante por superior 
hierárquico, na prática de transgressão disciplinar. 
Parágrafo Único - Nenhuma penalidade, entretanto, será aplicada sem que seja dado ao transgressor 
o direito de ampla defesa. 
No caso do transgressor não apresentar sua defesa no prazo regulamentar, a punição será aplicada 
à revelia, entretanto é recomendável a designação de um defensor dativo. 
Art. 34 - Na ocorrência de várias transgressões, sem conexão entre si, a cada uma será aplicada a 
pena correspondente e, quando forem aplicadas simultaneamente, as de menor influência disciplinar 
serão consideradas circunstanciais agravantes da mais grave. 
 
CAPÍTULO II 
DO CUMPRIMENTO DAS PENAS 
Art. 35 - As penas aplicadas serão cumpridas a partir da data estipulada por quem aplicou à pena. 
§ 1º - Encontrando-se o punido suspenso, a pena será cumprida após a conclusão da anterior. 
§ 2º - Encontrando-se o punido afastado legalmente, a pena será cumprida a partir da data em que 
tiver de reassumir suas funções. 
 
TÍTULO V 
DAS CAUSAS E CIRCUNSTÂNCIAS QUE INFLUEM NO JULGAMENTO 
Art. 36 - Influem no julgamento da transgressão: 
I. As causas de justificação, a saber: 
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a) Ignorância plenamente comprovada, quando não atente contra os sentimentos naturais do dever 
profissional, humanidade e probidade; 
b) Motivo de força maior plenamente comprovado e justificado; 
c) Ter sido cometida a transgressão na prática de ação meritória, no interesse do serviço, da ordem 
ou do sossego público; 
d) Ter sido cometida a transgressão em legítima defesa, própria ou de outrem; 
e) Ter sido cometida a transgressão em obediência à ordem superior, não manifestamente ilegal; 
f) Uso imperativo de meios necessários, a fim de compelir o subordinado a cumprir rigorosamente seu 
dever no caso de perigo, necessidade urgente, calamidade pública, manutenção da ordem e da 
disciplina. 
II. As circunstâncias atenuantes, a saber: 
a) Estar classificado no bom comportamento; 
b) Relevância de serviços prestados; 
c) Falta de prática do serviço; 
d) Ter sido cometida a transgressão em defesa própria de seus direitos ou dos de outrem; 
e) Ter sido cometida a transgressão para evitar mal maior; 
f) Ter sido confessada espontaneamente a transgressão, quando ignorada ou imputada a outrem. 
III. As circunstâncias agravantes, a saber: 
a) Mau comportamento; 
b) Prática simultânea ou conexão de duas ou mais transgressões; 
c) Conluio de duas ou mais pessoas; 
d) Ser praticada a transgressão durante a execução de serviço; 
e) Ser cometida a transgressão em presença de subordinado; 
f) Ter abusado o transgressor de sua autoridade hierárquica ou funcional; 
g) Ter sido praticada a transgressão premeditadamente; 
h) Ter sido praticada a transgressão em presença de formatura ou em público; 
i) Ser reincidente no cometimento de faltas. 
Parágrafo Único - Quando ocorrer qualquer das causas de justificação não haverá punição. 
Art. 37 - A falta, de acordo com as circunstâncias atenuantes e agravantes, será considerada de: 
I. Grau mínimo, quando houver somente circunstâncias atenuantes; 
II. Grau sub-médio se, havendo atenuantes e agravantes, exercem aquelas preponderâncias sobre 
estas; 
III. Grau médio se, havendo atenuantes e agravantes, elas se equilibram; 
IV. Grau submáximo se, havendo atenuantes e agravantes, exercem estas preponderâncias sobre 
aquelas; 
V. Grau máximo, quando houver somente circunstâncias agravantes. 
 
TÍTULO VI 
DA CLASSIFICAÇÃO DO COMPORTAMENTO 
Art. 38 - Para fins disciplinares e para os demais efeitos legais, o comportamento do servidor da 
Guarda Civil Municipal será considerado: 
I – Excelente Comportamento, quando no período de 04 (quatro) anos não tiver sofrido qualquer 
punição disciplinar; 
II – Ótimo Comportamento, quando no período de 03 (três) anos tiver sofrido apenas 01 (uma) 
advertência. 
III – Bom Comportamento, quando no período de 02 (dois) anos não tiver sofrido pena de suspensão; 
e que, as penas de advertências somadas não ultrapassem o total de 08 (oito) dias de suspensão. 
IV – Insuficiente Comportamento, quando no período de 01 (um) ano tiver sofrido até 02 (duas) 
suspensões ou equivalentes, que somadas não ultrapassem o total de 15 (quinze) dias de 
suspensão. 
V – Mau Comportamento, quando no período de 01 (um) ano tiver sofrido punições, que 
somadas, ultrapassam o total de 15 (quinze) dias de suspensão. 
Parágrafo Único - Bastará uma advertência, além dos limites acima estabelecidos para alterar a 
categoria de comportamento. 
Art. 39 - Para efeito de comportamento, as penas são conversíveis umas às outras, de modo que 
duas advertências equivalem a um dia de suspensão. 
Art. 40 - A melhoria do comportamento far-se-á automaticamente de acordo com os prazos 
estabelecidos neste título. 
Art. 41 - A contagem do prazo para melhoria de comportamento deve ser iniciada a partir da data em 
que se terminou efetivamente o cumprimento da pena. 
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Art. 42 - Todo servidor ao ser admitido na Guarda Civil Municipal ingressará no bom comportamento. 
Art. 43 - As licenças, hospitalização ou qualquer afastamento do exercício por prazo superior a trinta 
dias consecutivos ou interpolados, não entrarão no cômputo dos períodos de que trata o artigo 40 
desta lei. 
 
TÍTULO VII 
DAS RECOMPENSAS 
Art. 44 - As recompensas constituem-se em reconhecimento aos bons serviços, atos meritórios e 
trabalhos relevantes prestados pelo servidor. 
Art. 45 - São recompensas da Guarda Civil Municipal: 
I - Condecorações por serviços prestados; 
II - Elogios; 
III - Dispensa do serviço. 
§ 1º - Condecorações constituem-se em referências honrosas e insígnias conferidas aos integrantes 
da Guarda Civil Municipal por sua atuação em ocorrências de relevo, na preservação da vida, da 
integridade física, e do patrimônio municipal, podendo ser formalizadas, independentemente da 
classificação de comportamento, com a devida publicidade no Jornal Oficial do Município e registro 
em ficha funcional. 
§ 2º - Elogio é o reconhecimento formal da administração, das qualidades morais e 
profissionais daqueles que compõem a Guarda Civil Municipal, com a devida publicidade no Jornal 
Oficial do Município e registro em ficha funcional. 
§ 3º - A dispensa do serviço poderá ser concedida ao GCM que, no desempenho de suas atividades, 
ultrapassar a carga horária prevista na legislação. 
§ 4º - As recompensas previstas neste artigo serão conferidas pelo do Comandante da Guarda Civil 
Municipal. 
 
TÍTULO VIII 
DA OUVIDORIA E DA CORREGEDORIA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL 
 
CAPÍTULO I 
DA OUVIDORIA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL 
Art. 46 – Criada através do Art. 17 do Decreto Nº 3.482 de 20 de Julho de 2009 e ratificada através da 
Lei Complementar Nº 037, de 14 de Dezembro de 2009, a Ouvidoria da Guarda Civil Municipal, como 
setor adstrito ao Comandante da Guarda Municipal. 
Art. 47 – Os cargos de Ouvidor e de auxiliar de Ouvidoria são cargos em comissão de nível de 
Direção Executiva e ação instrumental, respectivamente, integrantes da estrutura administrativa da 
Prefeitura Municipal de Mossoró, de livre nomeação e exoneração pelo chefe do Poder Executivo 
Municipal, em conformidade com a Lei Complementar nº 27/2008, passando assim a ter a seguinte 
composição: 
I - 01 (um) cargo de ouvidor, símbolo DTOE; 
II - 02 (dois) cargos de auxiliares de Ouvidoria, símbolo CS. 
Art. 48 - A Ouvidoria da Guarda Civil Municipal tem as seguintes competências: 
I - receber: 
a) denúncias, reclamações e representações sobre atos considerados arbitrários, desonestos, 
indecorosos ou que violem os direitos humanos, individuais ou coletivos, praticados por servidores da 
Guarda Civil Municipal; 
b) sugestões sobre o funcionamento dos serviços da Guarda Civil Municipal; 
c) denúncias a respeito de atos irregulares praticados por servidores da Guarda Civil Municipal. 
II - verificar a pertinência das denúncias, reclamações e representações, propondo ao Comandante 
da Guarda Civil Municipal a instauração de sindicâncias e outras medidas destinadas à apuração das 
responsabilidades administrativas, civis e criminais, fazendo ao Ministério Público a devida 
comunicação, quando houver indícios de crime; 
III - Adoção das providências que entender pertinentes necessárias ao aperfeiçoamento dos serviços 
prestados à população pela Guarda Civil Municipal; 
IV - Realizar diligências nas unidades da administração, sempre que necessário, para o 
desenvolvimento dos seus trabalhos; 
V - Manter sempre o sigilo sobre denúncias e reclamações, bem como sobre sua fonte, 
providenciando junto aos órgãos competentes proteção aos denunciantes, de acordo com as 
disponibilidades de cada órgão; 
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VI - Manter serviço telefônico gratuito, quando possível, destinado exclusivamente a 
receber denúncias e/ou reclamações;  
VII - requisitar, diretamente, de qualquer órgão municipal, informações, certidões, cópias de 
documentos ou volumes de autos relacionados com investigações em curso, sem o pagamento de 
quaisquer taxas, custas ou emolumentos; 
VIII - dar conhecimento, sempre que solicitado, das denúncias, reclamações e representações 
recebidas pela Ouvidoria ao Chefe do Executivo. 
IX - Manter atualizado arquivo de documentação relativa às denúncias, reclamações e 
representações recebidas; 
X - Elaborar e publicar, trimestralmente, relatório de suas atividades e, anualmente, a 
consolidação dos 04 (quatro) relatórios trimestrais. 
Art. 49 - O ouvidor da Guarda Civil Municipal tem como atribuições: 
I - Propor ao Comandante da Guarda Civil Municipal a instauração de Sindicância, Processo 
Administrativo Disciplinar e outras medidas destinadas à apuração de responsabilidade 
administrativa, civil e criminal no tocante ao seu efetivo, fazendo à Polícia, Civil, ao Ministério Público 
ou ainda ao Poder Judiciário as devidas comunicações, quando houver indícios ou suspeita de crime; 
II - Requisitar, diretamente e sem qualquer ônus de qualquer órgão municipal, informações, certidões, 
cópia de documentos ou volumes de autos relacionados com a investigação em curso; 
III - Recomendar ao Comando da GCM a adoção de providências que entender pertinentes, 
necessárias ao aperfeiçoamento dos serviços prestados à população pela Guarda Civil Municipal; 
IV - Recomendar ao Comando da GCM a adoção de mecanismos que dificultem e impeçam a 
violação do patrimônio público e outras irregularidades comprovadas; 
V - Monitorar o andamento de procedimentos administrativos enviados ao Comandante da Guarda 
Civil Municipal, a fim de que sejam cumpridas as sugestões propostas; 
VI – Imputar responsabilidades aos membros da Corregedoria da Guarda Civil Municipal, no caso de 
paternalismo, protecionismo ou qualquer outra forma violadora do Direito, que possa ensejar ou levar 
à impunidade. 
Art. 50 - São atribuições do Auxiliar da Ouvidoria: 
I - fazer pesquisas quanto aos procedimentos jurídicos a serem adotados em cada caso, registrando-
os no sistema para posterior consulta da equipe da Ouvidoria. 
II - acompanhar o cumprimento das decisões do Ouvidor, viabilizando os mecanismos operacionais 
para o bom desempenho das atividades afetas à Ouvidoria no atendimento; 
III - observar o cumprimento das metas e formular estratégias para a melhoria da qualidade dos 
serviços juntamente com o Ouvidor; 
IV - acompanhar o processo contínuo de modernização, fazendo análises funcionais com verificação 
do nível de burocracia e de agilidade nas funções desempenhadas; 
V - organizar seminários, encontros, palestras, e outros, a pedido do Ouvidor; 
VI - garantir o retorno das solicitações apresentadas com relato das providências adotadas a partir da 
intervenção da Ouvidoria e os resultados alcançados por modalidade de atendimento; 
VII - proceder às investigações determinadas pelo Ouvidor; 
VIII - agendar as consultas solicitadas pelo cidadão junto ao Ouvidor; 
IX - criar processos permanentes de divulgação do serviço da Ouvidoria junto ao público interno e 
externo a fim de facilitar o acesso e o desempenho da Ouvidoria; 
X - elaborar relatórios anual e trimestral dos atendimentos desenvolvidos pela Ouvidoria; 
XI - proceder ao registro das manifestações; 
Art. 51 – No tocante a procedimentos e metodologia da Ouvidoria deverão ser observados: 
I - O acesso à Ouvidoria poderá ser viabilizado, sempre de forma anônima ou não pelos seguintes 
meios: 
a) Internet e/ou intranet; 
b) Serviço Telefônico gratuito; 
c) Fax; 
d) Carta no protocolo; 
e) Pessoalmente no gabinete do Ouvidor. 
II - Visando propiciar uma resposta ágil e adequada às questões demandadas, deverão ser 
observados os seguintes prazos: 
a) Pedido de informação: 5 (cinco) dias úteis para resposta; 
b) Reclamação: 10 (dez) dias úteis para a resposta; 
c) Elogio: a Ouvidoria dará ciência do recebimento ao remetente, em até 3 (três) dias úteis; 
d) Denúncia: a Ouvidoria dará ciência do recebimento ao remetente, em até 3 (três) dias úteis. 
e) Sugestão: a Ouvidoria dará ciência do recebimento ao remetente, em até 3 (três) dias úteis. 
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f) No caso de denúncia ou sugestão a entidade envolvida terá 10 dias úteis para se manifestar sobre 
a pertinência e encaminhar a resposta para a Ouvidoria. 
g) Não havendo resposta por parte da unidade no prazo acima referido, a Ouvidoria reiterará a 
solicitação, com prazo de mais 5 (cinco) dias úteis para a manifestação sobre a denúncia ou 
sugestão, contados a partir da data do recebimento. 
h) Ainda não havendo resposta, o Ouvidor solicitará providências junto à unidade hierarquicamente e 
imediatamente superior. 
i) Sempre que houver, resposta ou informação direta ao interessado, por parte da unidade motivo da 
denúncia, reclamação, sugestão, elogio, deverá ser comunicada a Ouvidoria, inclusive com o envio 
de cópia do procedimento. 
Art. 52 - Na ausência do ouvidor o Comandante da Guarda, através de Portaria, designará um 
Auxiliar da Ouvidoria para desempenhar suas funções. 
Art. 53 - Para a consecução de seus objetivos a Ouvidoria da Guarda Civil Municipal atuará: 
I - Por iniciativa própria, em decorrência de denúncias, reclamações e representações de qualquer do 
povo ou de entidades representativas da sociedade, sendo observado o Art. 48 desta Lei;  
II - Por solicitação do Comandante da Guarda Civil Municipal. 
 
CAPÍTULO II 
DA CORREGEDORIA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL 
Art. 54 - Criada através do Art. 17 do Decreto Nº 3.482, de 20 de Julho de 2009 e ratificada através 
da Lei Complementar Nº 037, de 14 de Dezembro de 2009, no âmbito da Guarda Civil Municipal, a 
Corregedoria é um setor autônomo, adstrito a Guarda Civil Municipal, responsável pela apuração das 
infrações disciplinares atribuídas aos integrantes da Guarda Civil Municipal, às correições em seus 
diversos setores e à apreciação das representações relativas à atuação irregular de seus membros. 
Art. 55 - À Corregedoria da Guarda Civil Municipal, compete: 
I - realizar visitas de inspeção e correições, ordinárias e extraordinárias, em qualquer unidade da 
Guarda Civil Municipal de Mossoró; 
II - apreciar as representações que lhe forem dirigidas relativamente à atuação irregular de servidores 
integrantes do Quadro da Guarda Civil Municipal; 
III - promover investigação sobre o comportamento ético, social e funcional dos candidatos a cargos 
na Guarda Civil Municipal de Mossoró, bem como dos ocupantes desses cargos em estágio 
probatório e dos indicados para o exercício de chefias, observadas as normas legais e 
regulamentares aplicáveis; 
IV - cumprir as atribuições e funções estabelecidas nesta Lei e as atribuídas, por regulamento, pelo 
Chefe do Executivo. 
Art. 56 – A Corregedoria será composta da seguinte estrutura: 
I - 01 (um) corregedor, Cargo Comissionado de nível de direção executiva - símbolo DTOE; 
II - 02 (dois) auxiliares de Corregedoria, Cargo Comissionado de Ação Instrumental - símbolo CS; 
III - 01 (um) presidente de Comissão de Procedimentos Administrativos; com função gratificada 
(Gratificação de Função I); 
IV – 02 (dois) secretários, com função gratificada (Gratificação de Função III). 
Art. 57 - A Corregedoria da Guarda Civil Municipal será dirigida pelo Corregedor com atuação 
autônoma, permanente, nomeado pelo Chefe do Poder Executivo, pelo prazo de 2 anos, vedada a 
recondução imediata. 
§ 1º - Para a função de Corregedor da Guarda Civil Municipal é exigida conclusão de curso superior 
em Direito. 
§ 2º - O Chefe do Executivo poderá a qualquer tempo destituir o Corregedor da Guarda Civil de sua 
função desde que haja justificativa relevante. 
Art. 58 - A Comissão de Procedimentos Administrativos da Corregedoria da Guarda Civil Municipal 
será composta pelo seu Presidente e 02 (dois) secretários, devendo os mesmos ser servidores de 
carreira, estáveis no serviço público municipal, preferencialmente com formação acadêmica em 
Direito, ter conhecimento da Legislação Municipal e, ainda, gozarem de comportamento funcional 
excelente. 
Parágrafo Único – Para efeitos desta Lei consideram-se procedimentos administrativos disciplinares 
os seguintes procedimentos: 
a) Sindicância; 
b) Processo administrativo disciplinar. 
c) Processo especial em estágio probatório. 
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Art. 59 - O Comandante da GCM encaminhará ao chefe do Poder Executivo os nomes dos servidores 
efetivos que se encontrarem habilitados para ocupar os cargos descritos no art. 56, incisos III e IV 
desta Lei Complementar, para análise e posterior nomeação. 
Art. 60 - O corregedor tem como atribuições: 
I - Assistir o Comandante da Guarda Civil Municipal nos assuntos disciplinares; 
II - Manifestar-se sobre assuntos de natureza disciplinar que devam ser submetidos à apreciação do 
Comandante da Guarda Civil Municipal; 
III - Dirigir, planejar, coordenar e supervisionar as atividades, assim como distribuir os serviços da 
Corregedoria da Guarda Civil Municipal; 
IV - Apreciar e encaminhar as representações que lhe forem dirigidas relativamente à atuação 
irregular de servidores integrantes do Quadro dos Profissionais da Guarda Civil Municipal, 
procedendo a instauração de procedimentos administrativos disciplinares, para a apuração de 
infrações  administrativas atribuídas aos referidos servidores; 
V - Avocar, excepcional e fundamentadamente, processos administrativos disciplinares e sindicâncias 
administrativas instauradas para a apuração de infrações administrativas atribuídas a servidores 
integrantes do Quadro dos Profissionais da Guarda Civil Municipal; 
VI - responder às consultas formuladas pelos setores da Guarda Civil Municipal sobre assuntos de 
sua competência; 
VII - Determinar a realização de correições extraordinárias nas unidades da Guarda Civil Municipal, 
remetendo sempre relatório reservado ao Comandante da Guarda; 
VIII - remeter ao Comandante da Guarda Civil Municipal relatório circunstanciado, sobre a atuação 
pessoal e funcional dos servidores integrantes do Quadro da Guarda Civil Municipal, em estágio 
probatório, propondo, se for o caso, a instauração de procedimento especial, observada a legislação 
pertinente; 
IX - submeter ao Comandante da Guarda Civil Municipal, relatório circunstanciado e conclusivo sobre 
a atuação pessoal e funcional de servidor integrante do Quadro dos Profissionais da Guarda Civil 
Municipal indicado para o exercício de cargos de chefias, observada a legislação aplicável; 
X - propor ao Comandante da Guarda Civil Municipal a aplicação de sanções disciplinares, na forma 
prevista em lei e regulamento. 
Art. 61 - São atribuições dos auxiliares de Corregedoria: 
I - Preparar o local onde serão instalados os trabalhos da Comissão de procedimentos administrativos 
disciplinares; 
II - Assistir e assessorar o corregedor no que for solicitado ou se fizer necessário; 
III - Guardar sigilo sobre os fatos e assuntos tratados na Corregedoria; 
IV - Evitar a comunicação entre as testemunhas processuais durante as audiências; 
V - Propor medidas no interesse dos trabalhos da Comissão de Procedimentos Administrativos; 
VI - Assinar atas e termos; 
VII - Participar da elaboração do relatório conclusivo. 
Art. 62 - São atribuições do presidente da Comissão de Procedimentos Administrativos: 
I - Instalar os trabalhos da Comissão de Procedimentos Administrativos; 
II - Exercer a presidência e a representação dos trabalhos da Comissão de Procedimentos 
Administrativos, dirigindo todas as ações necessárias ao bom desempenho daquela; 
III - Determinar as notificações das pessoas que forem parte do procedimento administrativo; 
IV - Determinar a lavratura dos termos dos atos praticados pela Comissão de Procedimentos 
Administrativos; 
V - Estipular os locais, horários e prazos a serem cumpridos pelos membros e partes do 
Procedimento Administrativo; 
VI – Assinar todo e qualquer documento necessário ao desenvolvimento dos trabalhos; 
VII - Colaborar no sentido de que os direitos legais do sindicado ou do indiciado sejam rigorosamente 
obedecidos; 
VIII – Providenciar as qualificações das partes e reduzir a termo as declarações prestadas; 
IX - Determinar diligências e os demais atos processuais, juntadas de documentos, desde que de 
interesse da Comissão de Procedimentos Administrativos; 
X - Manter informado o Corregedor, acerca do andamento dos trabalhos de Procedimentos 
Administrativos; 
XI - Determinar o encerramento dos trabalhos de apuração; 
XII - Emitir o relatório final, juntamente com o encaminhamento dos autos ao Corregedor da Guarda 
Civil Municipal. 
Art. 63 - Os secretários da Comissão de Procedimentos Administrativos têm como atribuições: 
I - Atender às determinações do presidente da Comissão; 
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II - Preparar o local de trabalho e todo o material necessário e imprescindível às apurações dos fatos 
em análise; 
III - Ter cautela nos seus escritos; 
IV - Montar o Processo de Procedimento Administrativo; 
V - Rubricar os documentos que produzir ou atuar; 
VI - Receber e expedir papéis e documentos atinentes à apuração dos fatos; 
VII - Juntar aos autos as vias das notificações; 
VIII - Organizar o arquivo de processos e peças processuais; 
IX - Guardar sigilo e comportar-se com discrição e prudência. 
 
TÍTULO IX 
DA PARTICIPAÇÃO, DOS RECURSOS DISCIPLINARES, DA REVISÃO E DAS DECISÕES EM 
PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS 
 
CAPÍTULO I 
DA PARTE 
Art. 64 - Entende-se por parte disciplinar o documento pelo qual o superior participa das 
transgressões de subordinados. 
§ 1º - A parte deverá ser sempre dirigida ao Chefe imediato de quem pratica a transgressão, o qual 
encaminhará ao chefe imediato do transgressor, se for o caso. 
§ 2º - Caberá ao Chefe imediato do transgressor dar-lhe o direito de ampla defesa ou ouvi-lo e 
transcrever suas alegações e encaminhar os documentos a quem de direito. 
§ 3º - A decisão final de uma parte competirá exclusivamente às autoridades competentes para 
aplicar penalidade. 
Art. 65 - A parte de transgressão somente poderá ser dada por integrantes do círculo de Guardas 
Civis Municipais, pelo mais antigo ou mais graduado e pelos superiores hierárquicos. 
 
CAPÍTULO II 
DOS RECURSOS DISCIPLINARES 
Art. 66 - Das decisões nos procedimentos disciplinares caberão: 
I - Pedido de reconsideração; 
II – Recurso hierárquico; 
III - Revisão. 
Art. 67 - As decisões em grau de recurso e revisão não autorizam a agravação da punição do 
recorrente. 
Art. 68 - As decisões proferidas em pedido de reconsideração, recurso hierárquico e revisão serão 
sempre motivadas e indicarão, no caso de provimento, as retificações necessárias e as providências 
quanto ao passado, dispondo sobre os efeitos retroativos à data do ato ou decisão impugnada. 
§ 1º- Os recursos de cada espécie previstos no Art. 66 desta Lei, poderão ser interpostos apenas 
uma única vez, individualmente, e cingir-se-ão aos fatos, argumentos e provas, cujo ônus incumbirá 
ao recorrente. 
§ 2º - Os recursos serão processados em apartado, devendo o processo originário segui-los para 
instrução. 
 
SEÇÃO I 
DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO 
Art. 69 - O pedido de reconsideração deverá ser dirigido à mesma autoridade que houver expedido o 
ato ou proferido a decisão, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data que tiver conhecimento da 
publicação da punição. 
Art. 70 - A autoridade a quem for dirigida o pedido de reconsideração terá o prazo de 20 (vinte) dias, 
a partir do seu recebimento, para dar a decisão no pedido. 
 
SEÇÃO II 
DO RECURSO HIERÁRQUICO 
Art. 71 - O recurso hierárquico deverá ser dirigido à autoridade imediatamente superior àquela que 
tiver expedido o ato ou proferido a decisão e, em última instância, ao chefe do Poder Executivo 
Municipal, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data que tiver conhecimento da publicação da 
punição. 
§ 1º- Não constitui fundamento para o recurso disciplinar a simples alegação de injustiça da decisão, 
cabendo ao recorrente o ônus da prova de suas alegações; 
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§ 2º - Quem entrar com recurso hierárquico deverá antes, comunicar ao superior contra quem irá 
apresentar o recurso, da decisão a ser tomada; 
§ 3º - A autoridade a quem for dirigido o recurso hierárquico terá o prazo de 20 (vinte) dias, a partir do 
seu recebimento, para dar a decisão. 
SEÇÃO III 
DA REVISÃO 
Art. 72 - O processo disciplinar poderá ser revisto a qualquer tempo, a pedido ou de ofício, quando se 
aduzirem fatos novos ou circunstâncias suscetíveis de justificar a inocência do punido ou a 
inadequação da penalidade aplicada. 
Art. 73 - A revisão será recebida e processada mediante requerimento quando: 
I - A decisão for manifestadamente contrária a dispositivo legal ou à evidência dos autos; 
II - A decisão se fundamentar em depoimentos, exames periciais, vistorias ou documentos 
comprovadamente falsos ou eivados de erros; 
III - Surgirem, após a decisão, provas da inocência do punido. 
IV - No processo houver sido preterida formalidade substancial com evidentes prejuízos da defesa do 
acusado; 
§ 1º- Não constitui fundamento para a revisão a simples alegação de injustiça da penalidade. 
§ 2º- Aos critérios que não forem estabelecidos nesta Lei no tocante a revisão, deverão ser 
obedecidos os do capítulo III, Seção III, da Lei Nº 029 de 16 de Dezembro de 2008. 
 
TITULO X 
DO CANCELAMENTO DA PUNIÇÃO 
Art. 74 - O cancelamento de sanção disciplinar consiste na eliminação da respectiva anotação na 
ficha funcional do servidor da Guarda Civil Municipal, sendo concedido de ofício ou mediante 
requerimento do interessado, quando este completar, sem qualquer punição: 
I - 05 (cinco) anos de efetivo serviço, quando a punição a cancelar for de suspensão; 
II - 02 (dois) anos de efetivo serviço, quando a punição a cancelar for de advertência. 
Art. 75 - O cancelamento das anotações na ficha funcional do infrator e no banco de dados da 
Corregedoria da Guarda Civil Municipal dar-se-á por determinação do corregedor, em 15 (quinze) 
dias, a contar da data do seu pedido, registrando-se apenas o número e a data do ato administrativo 
que formalizou o cancelamento. 
Art. 76 - Concedido o cancelamento, o conceito do servidor da Guarda Civil Municipal será 
considerado tecnicamente primário, podendo ser reclassificado, desde que observados os demais 
requisitos estabelecidos no Título VI desta Lei. 
 
TÍTULO XI 
DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES 
 
CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES GERAIS 
Art. 77 - A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a tomar 
providências objetivando a apuração dos fatos e responsabilidades. 
§ 1º - As providências de apuração terão início imediato após o conhecimento dos fatos e serão 
adotadas na unidade onde estes ocorreram, consistindo na elaboração de relatório circunstanciado e 
conclusivo sobre os fatos e encaminhado à Corregedoria da Guarda Civil Municipal para a instrução, 
com a oitiva dos envolvidos e das testemunhas, além de outras provas indispensáveis ao seu 
esclarecimento. 
§ 2º - A instauração do procedimento administrativo disciplinar cabível e a remessa dos autos ao 
Corregedor da Guarda Civil Municipal, para a respectiva instrução ocorrerá quando: 
a) A autoria do fato irregular estiver comprovada; 
b) Encontrar-se perfeitamente definida a responsabilidade subjetiva do autor do fato; 
c) Existirem fortes indícios de ocorrência de responsabilidade funcional, que exijam complementação 
das investigações mediante Procedimento Administrativo Disciplinar; 
§ 3º - O arquivamento do feito, dar-se-á quando comprovada a inexistência de responsabilidade 
funcional pela ocorrência irregular investigada; 
§ 4º - A aplicação de penalidade, nos termos do art. 16, deverá está em consonância com a 
gravidade dos fatos. 
 
CAPÍTULO II 
DA SINDICÂNCIA 
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Art. 78 - A sindicância é o procedimento disciplinar de preparação e investigação, instaurada por 
determinação do Comandante da Guarda Civil Municipal ou por livre arbítrio do Corregedor, quando 
os fatos não estiverem definidos ou faltarem elementos indicativos da autoria. 
Parágrafo Único - O corregedor, quando houver notícia de fato tipificado como transgressão 
disciplinar ou crime, enviará a devida comunicação à autoridade competente, se a medida ainda não 
tiver sido providenciada. 
Art. 79 - Na sindicância serão ouvidos todos os envolvidos nos fatos. 
Art. 80 - Os depoimentos poderão fazer-se acompanhar de advogado. 
Art. 81 - Se o interesse público o exigir, o Comandante da Guarda Civil Municipal ou o 
Corregedor decretará, no despacho instaurador, o sigilo da sindicância, facultado o acesso aos autos 
exclusivamente às partes e seus patronos. 
Art. 82 - É assegurada vista dos autos da sindicância, nos termos do art. 5º, inciso XXXIII, da 
Constituição Federal, e da legislação municipal em vigor. 
Art. 83 - Quando recomendar a abertura de procedimento disciplinar de exercício da 
pretensão punitiva, o relatório da sindicância deverá apontar os dispositivos legais infringidos e a 
autoria apurada. 
Art. 84 - A sindicância deverá ser concluída no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por mais 30 
(trinta) dias, a critério do Comandante da Guarda Civil Municipal ou do Corregedor, 
mediante justificativa fundamentada. 
Art. 85 – Da sindicância poderá resultar: 
I-arquivamento dos autos; 
II – aplicação de penalidade de advertência ou suspensão de até 30 (trinta) dias; 
III – instauração de processo administrativo disciplinar. 
 
CAPÍTULO III 
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR 
Art. 86 - Instaurar-se-á o processo administrativo disciplinar quando a falta puder determinar a 
suspensão por mais de 30 (trinta) dias ou a demissão dos servidores admitidos, estáveis ou não, a 
bem do serviço público. 
Parágrafo Único - No processo administrativo disciplinar é assegurado o exercício do direito ao 
contraditório e à ampla defesa. 
Art. 87 – São fases do Processo Disciplinar: 
I - Instauração e denúncia administrativa; 
II - Citação; 
III - Instrução, 
IV - Defesa; 
V - Relatório final conclusivo; 
VI - Encaminhamento para decisão; 
VII - Decisão. 
Art. 88 - O processo administrativo disciplinar será conduzido pela Comissão de Procedimentos 
Administrativos. 
Art. 89 - O processo administrativo disciplinar, uma vez determinado pelo Comandante da Guarda 
Civil Municipal, será instaurado pelo corregedor, com a ciência dos demais membros da Comissão de 
Procedimentos Administrativos. 
Art. 90 - A denúncia administrativa deverá conter obrigatoriamente: 
I - A indicação da autoria; 
II - Os dispositivos legais violados e aqueles que preveem a penalidade aplicável; 
III - O resumo dos fatos; 
IV - A ciência de que a parte poderá fazer todas as provas admitidas em Direito e pertinentes à 
espécie; 
V - A ciência de que é facultado à parte constituir advogado para acompanhar o processo e defendê-
la, e de que, não o fazendo, ser-lhe-á nomeado defensor dativo; 
VI - Designação de dia, hora e local para o interrogatório, ao qual a parte deverá comparecer, sob 
pena de revelia; 
VII - Nomes completos e registro funcional dos membros da Comissão de Procedimentos 
Administrativos. 
Art. 91 - O servidor acusado da prática de infração disciplinar será citado para participar do processo 
e se defender, sob pena de nulidade do procedimento. 
Art. 92 - O mandado de citação conterá a designação de dia, hora e local para interrogatório e será 
acompanhado da cópia da denúncia administrativa, que dele fará parte integrante e complementar. 
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§ 1º - A citação deverá ser feita com antecedência de, no mínimo, 72 (setenta e duas) horas da data 
designada para o interrogatório. 
§ 2º - No caso do acusado não comparecer à audiência, o Presidente do processo disciplinar 
designará um defensor dativo. 
Art. 93 - É assegurado ao servidor o direito de acompanhar o processo pessoalmente, desde que o 
faça com urbanidade, e de intervir, por intermédio do seu defensor, nas provas e diligências que se 
realizarem. 
Art. 94 - O processo administrativo disciplinar deverá ser concluído no prazo de até 60 (sessenta) 
dias, a contar da data da publicação do ato que constituir a comissão, admitida a sua prorrogação por 
igual prazo, quando as circunstâncias o exigirem. 
 
CAPÍTULO IV 
PROCESSO DISCIPLINAR EM ESTÁGIO PROBATÓRIO 
Art. 95 – Instaurar-se-á Processo Especial em Estágio Probatório de conformidade com os artigos 21, 
22, 23, 24, 25 e 26 desta Lei, observando as demais disposições da LC Nº 29/2008. 
 
CAPÍTULO V 
DO JULGAMENTO 
Art. 96 - A autoridade competente, para decidir, não fica vinculada ao parecer conclusivo da 
Comissão de procedimentos administrativos, podendo, ainda, converter o julgamento em diligência 
para os esclarecimentos que entender necessário. 
Art. 97 - Recebidos os autos, o Comandante da Guarda Civil Municipal, quando for o caso, julgará o 
procedimento administrativo em até 20 (vinte) dias, prorrogáveis, justificadamente, por mais 15 
(quinze) dias. 
Art. 98 - A autoridade competente julgará o procedimento administrativo, decidindo, 
fundamentadamente: 
I - Pela absolvição do acusado; 
II – Pela punição do acusado; 
III - Pelo arquivamento, quando extinta a punibilidade. 
Art. 99 - O acusado será absolvido, quando reconhecido: 
I - Estar provada a inexistência do fato; 
II – Não haver prova da existência do fato; 
III - Não constituir o fato infração disciplinar; 
IV - Não existir prova de ter o acusado concorrido para a infração disciplinar; 
V - Não existir prova suficiente para a condenação; 
VI - A existência de qualquer das seguintes causas de justificação: 
a) Motivo de força maior; 
b) Legítima defesa própria ou de outrem; 
c) Estado de necessidade; 
d) Estrito cumprimento do dever legal; 
e) Coação irresistível. 
Parágrafo Único - Se a penalidade prevista for de demissão ou disponibilidade, o Comandante da 
Guarda Civil Municipal, após analisar os autos, decidirá pelo encaminhamento para as autoridades de 
que trata os incisos I e II do artigo 154 da LC Nº 29, de 16 de Dezembro de 2008, obedecendo a 
hierarquia. 
 
TÍTULO XII 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
Art. 100 – Os casos omissos e as disposições procedimentais não previstas nesta Lei Complementar 
serão observados na Lei Complementar Nº 29, de 16 de Dezembro de 2008. 
Art. 101 - As despesas com a execução desta Lei Complementar correrão por conta de dotações 
orçamentárias próprias consignadas no orçamento, suplementadas se necessário. 
Art. 102 - Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogando se as 
disposições em contrário. 
 

PALÁCIO DA RESISTÊNCIA, em Mossoró (RN), 15 de abril de 2011. 
MARIA DE FÁTIMA ROSADO NOGUEIRA 

Prefeita



124 

 

 

 

ANEXO C – DECRETOS MUNICIPAIS Nº. 3.482 – REGULAMENTAÇÃO DA GCM 

 
Decreto Nº 3.482 que Regulamenta a Estrutura Organizacional da Guarda Civil de Mossoró 

 
Dispõe sobre a regulamentação da Guarda Civil Municipal - GCM, da Secretaria Municipal da Defesa 
Social–SEMUDS, e dá outras providências. 
A PREFEITA MUNICIPAL DE MOSSORÓ, no uso de suas atribuições do art. 78, IX, da Lei Orgânica 
do Município, e considerando o disposto no art. 64 da Lei Complementar nº. 27, de 08 de dezembro 
de 2008, DECRETA: 
Art. 1º - Este Decreto regulamenta a estrutura organizacional da Guarda Civil Municipal - GCM, 
instituída pela Lei Complementar nº. 27/2008, cuja representação gráfica é definida no Anexo único. 
 
CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
Art. 2º - A Guarda Civil Municipal de Mossoró – GCM é uma corporação uniformizada, de caráter civil, 
regida pelos princípios da hierarquia e disciplina, com nível de Gerência Executiva e subordinada a 
Secretaria Municipal da Defesa Social - SEMUDS. 
Art. 3º - A Guarda Civil Municipal de Mossoró tem como finalidade precípua proteger o 
patrimônio, bens, serviços e instalações públicas municipais e apoiar a administração no exercício de 
seu poder de polícia administrativa, observada a legislação pertinente, a competência federal, 
estadual e municipal, e quando formalmente convocada por Autoridade Municipal, deverá atuar 
especialmente no sentido de: 
I – Proteger o meio ambiente local; 
II – Zelar pela segurança dos servidores municipais quando no exercício de suas funções; 
III - Fazer cessar as atividades que violarem as normas de segurança e outras de interesse da 
coletividade; 
IV - Realizar ronda preventiva escolar; 
V - Realizar a segurança do Chefe do Poder Executivo Municipal; 
VI - Prestar serviços de caráter especial como escoltas de dignitários; 
VII - Participar do cumprimento de mandados judiciais, conforme orientação da Procuradoria Geral 
do Município; 
VIII - Atuar na contenção de manifestações públicas, eventos e saturação em áreas problemáticas; 
IX - Realizar blitzes em conjunto com outros órgãos de segurança pública; 
X - Servir como corpo voluntário em caso de catástrofes e/ou outras calamidades públicas 
juntamente com a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil – COMDEC/Mossoró; 
XI - Prestar outros serviços relevantes para o município de Mossoró desde que não conflitantes com 
as competências de outros órgãos municipais. 
Art. 4º - O efetivo da Guarda Civil Municipal será fixado pelo Chefe do Poder Executivo através de 
Lei Complementar e deverá levar em consideração a disponibilidade financeira do Município. 
Art. 5º - São superiores hierárquicos da Guarda Civil Municipal: 
I - Prefeito Municipal; 
II - Secretário Municipal da Defesa Social; 
III - Comandante da Guarda Civil Municipal; 
IV - Chefe de Departamento, no âmbito da estrutura administrativa da GCM. 
 
CAPÍTULO II 
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 
Art. 6º - A Guarda Civil Municipal terá a seguinte estrutura organizacional básica: 
I - Comandante, ocupado por cargo em comissão, símbolo DSE; 
II - Secretária Executiva, ocupado por cargo em comissão, símbolo SE; 
III - Departamento de Pessoal, ocupado por cargo em comissão, símbolo CD; 
IV - Célula de Comando Operacional (CECOP); 
V - Pelotão da Ronda de Proteção Escolar (ROPE); 
VI - Pelotão de Guarda Comunitária (PGC); 
VII - Pelotão Especial (PE); 
VIII - Pelotão de Ação Ambiental (PAAM); e 
IX - Pelotão de Guarda Patrimonial (PGP). 
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Parágrafo único. O provimento dos cargos dos órgãos componentes da Guarda Civil Municipal 
terá sua disciplina estabelecida na Lei que definirá o Plano de Cargos, Carreiras e Salários - PCCS 
 
Seção I 
Do Gabinete do Comando 
Art. 7º - O Gabinete do Comando da Guarda Civil de Mossoró será exercido pelo Comandante da 
Guarda Civil Municipal. 
§ 1º. O cargo de Comandante da Guarda Civil de Mossoró é de livre provimento e exoneração 
do Chefe do Poder Executivo Municipal, nos termos da Lei; 
§ 2º. No impedimento temporário do Comandante da Guarda Civil de Mossoró, a Prefeita do 
Município indicará seu substituto pertencente ao quadro de pessoal da GCM. 
Art. 8º – Compete ao Comandante da Guarda Civil de Mossoró dirigir a corporação, na sua parte 
técnica, administrativa, de apoio operacional, assistencial e disciplinar, e em especial, nos seguintes 
aspectos: 
I - Planejar, orientar, coordenar e fiscalizar todo o serviço sob a responsabilidade da corporação; 
II - Apresentar propostas referentes à legislação, efetivo, orçamento, formação e aperfeiçoamento 
dos Guardas Civis Municipais, bem como dos programas, projetos e ações a serem desenvolvidos; 
III - Orientar a distribuição dos recursos humanos e materiais, tendo por objetivo a otimização e 
aprimoramento das atividades a serem desenvolvidas; 
IV - Manifestar-se em processos que versem sobre assuntos de interesse da Guarda Civil de 
Mossoró; 
V - Receber toda a documentação destinada a Guarda Civil de Mossoró, decidindo nas de sua 
competência e opinando nas que dependam de decisões superiores; 
VI - Propor a aplicação de penalidades ou aplicá-las em casos de transgressões disciplinares, 
assegurando ao infrator prévia oportunidade de ampla defesa; 
VII - Procurar com o máximo critério, conhecer seus subordinados, promovendo o clima de 
cooperação e respeito mútuo, bem como a defesa dos direitos humanos; 
VIII - Estabelecer as normas gerais de ação da Corporação, respeitando os princípios da legalidade e 
da publicidade; 
IX - Promover a difusão dos boletins informativos da corporação; 
X - Atender as ponderações justas de todos os seus subordinados, quando feitas a termo e desde 
que sejam de sua competência; 
XI - Imprimir a todos os seus atos, a máxima correção, pontualidade e justiça; 
XII - Promover e presidir reuniões periódicas com o pessoal diretamente subordinado; 
XIII - Manter relacionamento de cooperação mútua com todos os órgãos públicos de atendimento a 
população, respeitando as limitações e atribuições da Corporação. 
 
Seção II 
Da Secretária Executiva 
Art. 9º - O setor da Secretária Executiva tem as seguintes atribuições: 
I - Prestar assessoria relacionada aos assuntos de apoio ao desenvolvimento das operações; 
II - Acompanhar e registrar as atividades pertinentes à área de atuação da Guarda Civil de Mossoró; 
III - Prestar assessoria às ações administrativas do Comando. 
 
Seção III 
Do Departamento de Pessoal: 
Art. 10 - O Departamento de Pessoal é o departamento responsável pelo suporte administrativo 
ao efetivo da GCM, vinculado a Diretoria Executiva de Planejamento e Administração da SEMUDS, 
tendo como atribuições: 
I - Dirigir os trabalhos de coleta de informações sobre servidores do quadro de pessoal ativo da 
instituição; 
II - Fazer o registro das decisões e normas do comando; 
III - Elaborar memorandos e escalas de serviço; 
IV - Organizar e manter atualizado um registro biográfico dos funcionários; 
 
Seção IV 
Da Célula de Comando Operacional (CECOP) 
Art. 11 – A Célula de Comando Operacional (CECOP) é diretamente parte integrante do Gabinete do 
Comandante; competindo-lhe dar cumprimento às diretrizes e normas emanadas por este gabinete 
e apresenta as seguintes competências: 
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I. Coordenar as atividades operacionais dos Comandos de pelotões conforme Art. 6º, XI a XVI deste 
Decreto; 
II. Intermediar o atendimento das necessidades operacionais e administrativas dos comandos de 
pelotões ou inspetorias sob sua subordinação; 
III. Prestar atendimento às solicitações dos órgãos municipais no âmbito de suas respectivas 
competências legais; 
 
Seção V 
Do Pelotão de Ronda de Proteção Escolar (ROPE) 
Art. 12 - O Pelotão Ronda de Proteção Escolar (ROPE), subordinado a Célula de Comando 
Operacional, tem as seguintes competências: 
I - Promover a segurança no entorno dos estabelecimentos escolares municipais, oferecendo à 
comunidade escolar o conforto de uma segurança exemplar, além de reforçar o vínculo de confiança 
entre toda a comunidade e a Guarda Civil de Mossoró; 
II - Planejar e implantar ações preventivas e sócio educativas junto a comunidade escolar; 
III - Auxiliar os demais pelotões quando requisitado pelo Comandante da GCM 
 
Seção VI 
Do Pelotão de Guarda Comunitária (PGC) 
Art. 13 - O Pelotão de Guarda Comunitária (PGC), subordinado a Célula de Comando Operacional, 
tem as seguintes competências: 
I - Atuar na orientação da população nos espaços públicos de uso coletivo; 
II - Auxiliar os outros órgãos do município na difusão de campanhas e divulgação das políticas 
públicas ofertadas; 
III - Auxiliar os demais pelotões quando requisitado pelo Comandante da GCM 
 
Seção VII 
Do Pelotão Especial (PE) 
Art. 14 - O Pelotão Especial (PE), subordinado a Célula de Comando Operacional, tem as seguintes 
competências: 
I - Realizar a segurança do Chefe do Poder Executivo Municipal; 
II - Prestar serviços de caráter especial como escoltas de dignitários; 
III - Participar de ações de reintegração de posse conforme determinação da Procuradoria Geral 
do Município; 
IV - Atuar na contenção de manifestações públicas, eventos e saturação em áreas problemáticas; 
V - Realizar blitz em conjunto com outros órgãos de segurança pública; 
VI - Auxiliar os demais pelotões quando requisitado pelo Comandante da GCM. 
 
Seção VIII 
Do Pelotão de Ação Ambiental (PAAM) 
Art. 15 - O Pelotão de Ação Ambiental (PAAM), subordinado a Célula de Comando Operacional, tem 
as seguintes atribuições: 
I - Proteger e fiscalizar de forma preventiva, permanente e comunitária, as áreas de preservação 
ambiental e de mananciais afetas ao Município, inclusive os parques municipais e, em especial o Rio 
Mossoró, visando prevenir e reprimir ações predatórias; 
II - Apoiar às ações decorrentes do exercício do poder de fiscalização administrativa 
desenvolvidas pela Gerência Executiva do Meio Ambiente, conforme plano e programação 
conjuntamente estabelecidos; 
III - Promover e participar das ações da municipalidade voltadas aos trabalhos de orientação e às 
campanhas referentes à educação ambiental; 
IV - Colaborar com os demais órgãos públicos e organizações não governamentais em atividades 
integradas, observando as diretrizes estabelecidas pela Secretaria Municipal da Defesa Social; 
V - Proteger e atuar conjuntamente nas ações de Defesa Civil planejando e gerenciando o 
mapeamento diário e globalizado das atividades imediatas e mediatas nas áreas de risco ambiental, 
identificando pontualmente locais que demandem ações individualizadas ou integradas; 
VI - Exercer outras atribuições específicas na área ambiental em função de convênios a serem 
elaborados pela Gerência Executiva do Meio Ambiente de Mossoró; 
VII - Auxiliar os demais pelotões quando requisitado pelo Comandante da GCM  
 
Seção IX 
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Do Pelotão de Guarda Patrimonial (PGP) 
Art. 16 – O Pelotão de Guarda Patrimonial (PGP), subordinado a Célula de Comando Operacional, 
tem as seguintes atribuições: 
I - Zelar pelos próprios municipais exercendo a vigilância cotidianamente; 
II - Executar o controle de acesso aos órgãos públicos do município de Mossoró; 
III - Trabalhar conjuntamente em ações integradas com outros órgãos de segurança, 
principalmente quando na prevenção ou repressão de furtos e roubos que envolvam o patrimônio 
público, encaminhando as devidas ocorrências para os órgãos competentes; 
IV - Auxiliar os demais pelotões quando requisitado pelo Comandante da GCM. 
 
CAPÍTULO III 
Dos Órgãos Auxiliares 
Art. 17 - A Guarda Civil Municipal será composta, ainda, das seguintes unidades, que ficarão adstritas 
ao Comandante da Guarda Civil Municipal: 
I – Ouvidoria; 
II – Corregedoria. 
Parágrafo Único. A estrutura e o funcionamento dos setores referenciados no caput serão 
estabelecidos no regulamento disciplinar interno (RDI) da Guarda Civil de Mossoró. 
Art. 18 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 
 
 

PALÁCIO DA RESISTÊNCIA, em Mossoró, 20 de julho de 2009. 
 
 

MARIA DE FÁTIMA ROSADO NOGUEIRA 
Prefeita 
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ANEXO D – DECRETO MUNICIPAL Nº. 3.407/2009: REALIZAÇÃO DA CONSEG 
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ANEXO E – DECRETO MUNICIPAL N.º 4.076/2012: CRIAÇÃO DA 

GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO ESPECIFICA DE SEGURANÇA 

 

Gratificação de Desempenho Específica de Segurança – GDES 
DECRETO N.º 4.076, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2012 

 
Dispõe sobre os critérios e procedimentos gerais a serem observados para a realização das 
avaliações de desempenho individual e o pagamento da Gratificação de Desempenho Especifica de 
Segurança – GDES de que trata a Lei Complementar Nº. 37/2009 e dá outras providências. 
A PREFEITA MUNICIPAL DE MOSSORÓ no uso de suas atribuições considerando os dispositivos 
contidos nos artigos 64 e 65 da Lei Complementar Nº. 27 do dia 10 de dezembro de 2008; 
 
DECRETA: 
Art. 1º - Ficam aprovados, na forma deste Decreto, os critérios e procedimentos gerais a serem 
observados para a realização das avaliações de desempenho individual e o pagamento da seguinte 
gratificação de desempenho: 
I - Gratificação de Desempenho Específica de Segurança – GDES, instituída pela Lei Complementar 
nº. 37, de 14 de dezembro de 2009, devida mensalmente aos servidores referidos na referida Lei, que 
estejam em efetivo exercício no cargo, visando ao melhor desempenho das atribuições por eles 
realizadas.  
Art. 2º - Para efeito de aplicação do disposto neste Decreto, ficam definidos os seguintes termos: 
I - Avaliação de desempenho: monitoramento sistemático e contínuo da atuação individual do 
servidor no seu órgão ou entidade de lotação, tendo como referência os requisitos estipulados pelo 
órgão ou entidade de lotação; 
II – Comissão de Avaliação e Desempenho: Comissão nomeada pelo Secretário Municipal da 
Defesa Social, composta por 3 (três) membros, que procederá a sistematização e a avaliação do 
desempenho dos integrantes da Guarda Civil Municipal. 
III - Equipe de trabalho: conjunto de servidores que faça jus a gratificação de desempenho de que 
trata o Art. 1º, em exercício na mesma unidade de avaliação; 
IV - Ciclo de avaliação: período de seis meses considerado para realização da avaliação de 
desempenho individual, com vistas a aferir o desempenho dos servidores que se encontrem em 
exercício; e  
V - Plano de trabalho: documento em que serão registrados os dados referentes a cada etapa do 
ciclo de avaliação. 
Art. 4º - A avaliação de desempenho individual será realizada pela Comissão de Avaliação e 
Desempenho baseando-se em critérios e fatores que reflitam as competências do servidor, aferidas 
no desempenho individual das tarefas e atividades a ele atribuídas. 
§1º - A avaliação de desempenho será feita semestralmente, ficando fixado os meses de junho e 
dezembro como base de semestre anterior para a elaboração e divulgação do resultado das 
avaliações. 
§2º - Na avaliação de desempenho individual deverão ser avaliados os seguintes fatores: 
I - produtividade no trabalho, com base em parâmetros previamente estabelecidos de qualidade e 
produtividade;  
II - trabalho em equipe; 
III - comprometimento com o trabalho; 
IV – Disciplina; 
V – Iniciativa; 
VI- Liderança; 
VII – Assiduidade; 
VIII- Pontualidade; 
IX – Capacidade de ação; 
X – zelo com o material e equipamento de trabalho. 
§3º - Para cada fator referido no § 2º. será atribuído 2,0 pontos, que serão contabilizados para a 
composição do resultado final da avaliação de desempenho individual, totalizando o máximo de 20 
pontos; 
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§4º - Caberá à unidade de recursos humanos do órgão consolidar os conceitos atribuídos ao 
servidor e dar ciência ao avaliado de todo o processado. 
Art. 5º - As gratificações de desempenho regulamentadas por este Decreto serão pagas observados 
o percentual variável de zero a 20% (vinte por cento), calculada sobre o vencimento básico.  
Art. 6º - Os valores a serem pagos a título de gratificação de desempenho serão calculados com base 
na atribuição de 2,0 pontos para cada critério estipulado no Art. 4º, § 2º, totalizando assim 20 pontos 
que corresponde ao percentual máximo de gratificação - 20% (vinte por cento) . 
Art. 7º - Os critérios e procedimentos específicos de avaliação de desempenho individual de 
atribuição da gratificação de desempenho regulamentada por este Decreto serão estabelecidos em 
ato do dirigente máximo do órgão ou entidade, observada a legislação específica da gratificação de 
desempenho referida no art. 1º. 
Parágrafo único.  
O ato a que se refere o caput deverá conter: 
I - os critérios, as normas, os procedimentos, os mecanismos de avaliação e os controles necessários 
à implementação da gratificação; 
II - a identificação do responsável pela observância dos critérios e procedimentos gerais e específicos 
de avaliação de desempenho em cada unidade de avaliação; 
III - a data de início e término do ciclo de avaliação, o prazo para processamento das avaliações e a 
data a partir da qual os resultados da avaliação gerarão efeitos financeiros; 
IV - os fatores a serem aferidos na avaliação de desempenho individual; 
V - a metodologia de avaliação a ser utilizada, abrangendo os procedimentos que irão compor o 
processo de avaliação, a sequência em que serão desenvolvidos e os responsáveis pela sua 
execução; 
VI - os procedimentos relativos ao encaminhamento de recursos por parte do servidor avaliado. 
Art. 8º. - As avaliações de desempenho individual serão apuradas semestralmente e produzirão 
efeitos financeiros mensais por igual período. 
§1º - O ciclo da avaliação de desempenho terá a duração de seis meses e compreenderá as 
seguintes etapas: 
I - acompanhamento de todas as etapas do processo de avaliação de desempenho individual, sob 
orientação e supervisão dos dirigentes do órgão ou entidade e da Comissão de Acompanhamento, ao 
longo do ciclo de avaliação; 
II - apuração final das pontuações para o fechamento dos resultados obtidos em todos os 
componentes da avaliação de desempenho; 
III - publicação do resultado final da avaliação;  
§2º - As avaliações serão processadas semestralmente e gerarão efeitos financeiros a partir do 
primeiro dia do mês subsequente ao do processamento das avaliações. 
§3º - O primeiro ciclo de avaliação terá início trinta dias após a data de publicação deste Decreto.   
Art. 9º. - As avaliações de desempenho individual serão utilizadas como instrumento de gestão, com 
a identificação de aspectos do desempenho que possam ser melhorados por meio de oportunidades 
de capacitação e aperfeiçoamento profissional. 
Art. 10º. - As gratificações de desempenho referidas no Art. 1º. não poderão ser pagas 
cumulativamente com qualquer outra gratificação de desempenho profissional, individual ou 
institucional ou de produtividade, independentemente da sua denominação ou base de cálculo. 
Art. 11º. - Aos ocupantes dos cargos de provimento efetivo dos Planos de Carreiras e Cargos 
referidos no Art. 1º. é assegurada a participação no processo de avaliação de desempenho, mediante 
prévio conhecimento dos critérios e instrumentos utilizados, assim como do acompanhamento do 
processo, cabendo ao órgão ou entidade de lotação a ampla divulgação e a orientação a respeito da 
política de avaliação dos servidores. 
Art. 12º. - Será instituída, no âmbito do órgão ou entidade de lotação, por intermédio de ato do 
Secretario Municipal de Defesa Social, a Comissão de Avaliação de Desempenho - CAD, que 
participará de todas as etapas do ciclo da avaliação de desempenho. 
§1º - A CAD será formada por 3(três) representantes indicados pelo Secretario Municipal da defesa 
Social. 
§2º - A CAD deverá realizar a avaliação de desempenho individual dos servidores. 
§3º - Poderão compor a CAD servidores efetivos ou em comissão, em exercício no órgão ou 
entidade, que não estejam em estágio probatório ou respondendo a processo administrativo 
disciplinar. 
§4º - No caso administrativo disciplinar. 
§4º - No caso dos órgãos ou entidades que tenham unidades descentralizadas, poderão ser 
instituídas subcomissões de acompanhamento. 
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§5º - A composição da CAD e das subcomissões serão definidas em ato dos dirigentes máximos 
dos órgãos e das entidades. 
Art. 13º. - O avaliado poderá apresentar pedido de reconsideração, devidamente justificado, contra o 
resultado da avaliação individual, no prazo de dez dias, contados do recebimento de cópia de todos 
os dados sobre avaliação. 
§1º - O pedido de reconsideração de que trata o caput será apresentado à unidade de recursos 
humanos do órgão ou entidade de lotação, que o encaminhará à CAD para apreciação.  
§2º - O pedido de reconsideração será apreciado no prazo máximo de cinco dias, podendo a chefia 
deferir o pleito, total ou parcialmente, ou indeferi-lo. 
§3º - A decisão da chefia sobre o pedido de reconsideração interposto será comunicada, no máximo 
até o dia seguinte ao de encerramento do prazo para apreciação pelo avaliador, à unidade de 
recursos humanos, que dará ciência da decisão ao servidor e à Comissão de Acompanhamento. 
§4º - Na hipótese de deferimento parcial ou de indeferimento do pleito, caberá recurso ao Secretário 
Municipal da Defesa Civil, no prazo de dez dias, que o julgará em última instância. 
§5º - O resultado final do recurso deverá ser publicado no boletim administrativo do órgão ou 
entidade de lotação, intimando o interessado por meio do fornecimento de cópia da íntegra da 
decisão.  
Art. 14º. - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em 
contrário. 
 

PALÁCIO DA RESISTÊNCIA, em Mossoró/RN, 14 de dezembro de 2012. 
 

MARIA DE FÁTIMA ROSADO NOGUEIRA 
Prefeita 
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ANEXO F – DECRETO MUNICIPAL Nº 3846/2011: CRIAÇÃO DO GGI-M 
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ANEXO G – REGIMENTO INTERNO DO GGI-M 
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