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SEGURANÇA PÚBLICA

Apresentação

O

objetivo desta edição dos Cadernos
Democráticos é sugerir diretrizes para a
elaboração de Planos Municipais de Segurança
Pública, com base nas boas experiências brasileiras e estrangeiras registradas nas últimas décadas (quando o poder público municipal passou a
atuar mais intensamente na área de segurança),
na literatura especializada e nas recomendações
do governo federal.
Boa parte do material aqui exposto foi extraído
dos planos municipais ou das experiências documentadas das cidades de Batatais (SP), Belém,
Campinas (SP), Curitiba, Diadema (SP), Juiz de Fora
(MG), Jundiaí (SP), São Carlos (SP), Santos (SP), São
Paulo e Vitória, entre outras cidades brasileiras, além
das conhecidas experiências de Bogotá e Nova York.
O autor deste trabalho é o sociólogo e cientista político Túlio
K a h n ( foto ) ,
especialista
em segurança
pública, coordenador do Conselho Temático
de Segurança
Pública do Espaço Democrático, que é a fundação para estudos
e formação política do Partido Social Democrático
– PSD. Ele foi o idealizador e um dos colaboradores
do Plano Nacional de Segurança Pública do governo Fernando Henrique Cardoso, em 2000.

Ele toma como referência, também, recomendações da Secretaria Nacional de Segurança
Pública (Senasp) para a atuação dos municípios
na segurança. São pontos consolidados no documento Arquitetura Institucional do Sistema Único
de Segurança Pública e outros. Esta visão do que
Brasília entende como papel dos municípios é importante não apenas porque é fruto da reflexão
de diversos especialistas que passaram pela Senasp, mas também porque acaba apontando as
iniciativas municipais mais aptas a receber recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública ou
do Programa Nacional de Segurança Pública com
Cidadania (Pronasci). Finalmente, foram incorporados os principais pontos levantados em artigos
acadêmicos de especialistas em segurança municipal.
Com base nestas três fontes – experiências
práticas bem-sucedidas, diretrizes federais e
literatura acadêmica – Tulio Kahn dividiu este
trabalho em tópicos e em cada um aborda quais
princípios, compromissos, justificativas e ações os
municípios têm utilizado na elaboração de seus
Planos Municipais de Segurança.
A partir deste cardápio inicial, as prefeituras
que ainda não elaboraram seu Plano Municipal de
Segurança podem adaptar os princípios e recomendações gerais aqui descritos às necessidades
locais específicas, aperfeiçoando os seus planos segundo os recursos, interesses e objetivos
definidos pelo próprio município.
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O QUE DEVE CONTER UM BOM
PLANO MUNICIPAL DE SEGURANÇA
Princípios, compromissos e metas

P

ara melhorar o desempenho municipal na esfera da segurança é preciso planejar e coordenar as tarefas dos diferentes órgãos envolvidos
e interagir com os demais entes municipais,
estaduais e federal. Um Plano Municipal de Segurança é a primeira etapa deste planejamento, pois
define as linhas mestras de atuação da Prefeitura
na segurança e os princípios: respeito aos direitos
individuais, interdisciplinaridade, transparência das
ações, participação comunitária e quaisquer outros
que o poder municipal e a comunidade optarem por
incluir no documento. Além dos princípios, o plano
deve estabelecer os principais compromissos e
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ações, já existentes ou a serem desenvolvidos, os
focos das intervenções, as responsabilidades de
cada entidade, as fontes de recursos e os grandes
temas a serem abordados: desordem urbana, ações
comunitárias, prevenção às drogas e pacificação do
trânsito, entre outros.
A pesquisa Senasp Perfil Organizacional das
Guardas Municipais, de 2007, traz uma boa amostra
dos princípios contidos em alguns Planos Municipais
de Segurança. Note-se desde já que há uma confusão conceitual entre princípios, compromissos e
metas, termos que serão esclarecidos mais à frente.
Os resultados estão reproduzidos na tabela ao lado.

SEGURANÇA PÚBLICA

Planos com Princípio

Princípios dos Planos Municipais
de Segurança Urbana

2005

2006

2007

N. Abs.

%

N. Abs.

%

N. Abs.

% (*)

106

91,38

110

93,22

118

55,92

Promoção dos direitos
humanos

81

69,83

89

75,42

90

42,65

Obediência à legalidade

98

84,48

103

87,29

107

50,71

Incentivo à participação
comunitária

96

82,76

102

86,44

111

52,61

Integração entre órgãos
municipais

90

77,59

98

83,05

111

52,61

104

89,66

99

83,90

110

52,13

Implementação de ações
sociais

95

81,90

97

82,20

102

48,34

Ampliação e modernização
da guarda

98

84,48

102

86,44

106

50,24

Estaduais e Municipais de Segurança Pública (exceto PM)

-

-

-

-

68

32,23

Planejamento com metas

-

-

-

-

83

39,34

Capacitação contínua do
efetivo

-

-

-

-

89

42,18

Orientação sobre limites legais
na nação

-

-

-

-

111

52,61

Transparência na divulgação
de informações

-

-

-

-

111

52,61

Mediação de conflitos

-

-

-

-

81

38,39

Integração com as polícias
Civil e Militar

Fiscalização às leis e posturas
municipais

* Para 2007 o percentual concerne todas as guardas municipais existentes, não somente as que relatam ter Planos Municipais
de Segurança. Esta alteração foi necessária porque diversas GMs responderam a respeito dos princípios, apesar de terem afirmado não existir o Plano Municipal.
Fonte: Ministério da Justiça/Secretaria Nacional de Segurança Pública/Departamento de Pesquisa, Análise da Informação e Desenvolvimento
de Pessoal em Segurança Pública/Pesquisa Perfil Organizacional das Guardas Municipais
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Em seu Guia para a Prevenção do Crime e da
Violência, elaborado em 2004 a pedido da Secretaria
Nacional de Segurança Pública para subsidiar os municípios na questão, Marcos Rolim sublinha, como um
dos pontos principais, “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. Isso implica, entre outras garantias, o primado da vida e da
integridade física como bens a serem preservados
acima de quaisquer outras considerações”.
Além da obediência à legalidade sugerida por
Rolim, existem diversos outros princípios que podem ser explicitados no Plano Municipal de Segurança Pública, tais como o primado da participação
popular, a transparência dos atos e informações e a
questão da interdisciplinaridade das políticas públicas para combater a criminalidade.
É frequente a confusão entre princípios e
metas nos planos, mas de modo muito resumido,
podemos afirmar que os princípios são entes normativos e abstratos que orientam como as ações
devem ser conduzidas. Eles são “transversais”, isto
é, se aplicam a todas as metas e compromissos. Têm
valor intrínseco, independentemente dos resultados,
e podemos afirmar que os resultados são válidos
apenas quando foram obtidos resguardando esses
princípios.
As metas, por outro lado, são objetivas, mensuráveis e voltadas a resultados específicos. Estas
últimas se traduzem em ações com “conteúdos”
concretos, enquanto os primeiros são antes “formas” de agir.
Os compromissos, por fim, estão numa esfera
intermediária entre os princípios e as metas. São
objetivos mais amplos e gerais, não necessariamente mensuráveis, e que definem os principais
eixos de atuação da política de segurança municipal.
São obrigações ou promessas assumidas e definidas
8

politicamente pela gestão e que se traduzem numa
série de diferentes ações.
As listas abaixo trazem exemplos de possíveis
PRINCÍPIOS, compromissos e metas de um plano de
segurança.
• Obediência à legalidade e aos direitos fundamentais.
• Primado da participação popular na formulação e
monitoramento das ações.
• Transparência dos atos e informações.
• Interdisciplinaridade das políticas públicas.
A título de exemplo, o primeiro Plano Nacional
de Segurança Pública do Brasil, elaborado em 2000
pela Secretaria Nacional de Segurança Pública ,
estabeleceu como princípios, entre outros:
• Integração das polícias.
• Respeito aos direitos humanos.
• Valorização do policial.
• Ênfase nos processos preventivos.
• Contínuo monitoramento e avaliação dos processos e resultados.
• Prestação de contas à sociedade.
A seguir, listamos uma série de COMPROMISSOS assumidos em alguns Planos Municipais de
Segurança Pública, bem como alguns sugeridos em
documento elaborado pela Frente Nacional de Prefeitos em 2003:
• Estruturação ou fortalecimento da unidade gestora da política municipal de segurança urbana e
prevenção à violência e criminalidade (FNP, 2003).
• Investir em parcerias com as polícias estaduais.
• Constituição ou aperfeiçoamento da Guarda Municipal (FNP, 2003).
• Investir em projetos culturais e educacionais para
fomentar uma cultura de paz.
• Investir em tecnologia de segurança.
• Investir em infraestrutura urbana atuando sobre a
desordem física e social – desenvolvimento de políticas sociais e urbanas preventivas integradas (FNP,
2003).
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• Investir em projetos sociais de cunho preventivo
com foco territorial e sócio-demográfico.
• Investir em pesquisa e informação.
• Normatização e fiscalização de posturas municipais (FNP, 2003).
• Atuar sobre os fatores crimogênicos: álcool, drogas
e armas de fogo.
Ainda neste tópico, um bom exemplo é novamente o Plano Nacional de Segurança Pública
de 2000, que estabeleceu como objetivo principal aperfeiçoar o sistema brasileiro de segurança
pública por meio de propostas fundamentadas na
integração das políticas de segurança, políticas sociais e iniciativas comunitárias de forma a:
• Prevenir e reprimir o crime.
• Reduzir a impunidade.
• Aumentar a segurança e a tranquilidade dos cidadãos brasileiros.
• Resgatar a confiança no poder público.
Por fim, como ilustração, segue uma lista com
exemplos de METAS tangíveis incorporadas em alguns planos consultados.
• Reduzir a sensação de insegurança.
• Aumentar a confiança da população na Guarda (Bogotá).
• Intensificar a redução dos homicídios (Diadema,
São Paulo, Jundiaí).
• Reduzir as mortes no trânsito.
• Reduzir a violência intrafamiliar.
• Reduzir a violência nas escolas.
• Reduzir a violência entre os jovens.
• Reduzir a violência contra a mulher.
• Reduzir o comércio e o porte ilegal de armas de fogo.
• Reduzir o comércio e o consumo ilegal de álcool e
drogas.
Além dos princípios e compromissos, o relatório
da Comissão de Segurança Pública da Frente Nacional de Prefeitos (2003) recomenda que todo plano
municipal deve apontar, também, os problemas

prioritários para a gestão. O documento traz os
seguintes exemplos de problemas prioritários, que
chamamos aqui de metas.
• Redução de homicídios dolosos e da violência letal
em geral.
• Prevenção e atendimento a vítimas de crimes
de intolerância e de violência contra grupos vulneráveis (particularmente, violência doméstica e
de gênero, racismo, homofobia e exploração sexual
infanto-juvenil).
• Prevenção do aliciamento de adolescentes e jovens e da afirmação de domínio territorial pelo tráfico de armas e drogas.
• Prevenção ao uso de drogas.
• Preservação da ordem pública e atendimento comunitário nos centros comerciais e de serviços das cidades
e em outras áreas de grande circulação de pessoas.
• Mediação de crises e conflitos urbanos (ambulantes e comércio informal, ocupações de terrenos e
imóveis particulares, eventos e manifestações em
praças e espaços públicos).
• Prevenção e controle da violência nas escolas, praças e parques públicos.
• Segurança turística, ambiental e de sítios históricos.
Assim, resumidamente, parece consenso que
um bom Plano de Segurança, seja ele municipal,
estadual ou federal, deve explicitar um conjunto
de princípios gerais, compromissos abrangentes e
metas específicas que pretende atingir. Além disso,
deve definir quais órgãos serão responsáveis pelas
ações propostas e de onde virão os recursos: empréstimos internacionais, fundo municipal de segurança, fundos federais, reorientação de orçamento
municipal e outros.
Antes de passarmos aos compromissos e metas específicos de um Plano Municipal de Segurança
Pública, é importante destacar um dos princípios
que parece ser bastante consensual entre os especialistas em segurança e que aparece em quase
todos os planos municipais pesquisados: a interdisciplinaridade das políticas pública.
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Políticas interssetoriais e gestão transversal

E

mbora nem todos os municípios mantenham
Guardas Municipais – e estas tenham atribuições limitadas na esfera da segurança – todos
contam com recursos importantíssimos para a segurança. As prefeituras cuidam da limpeza, da conservação de ruas e praças, da iluminação pública, do
planejamento urbano, do excesso de ruídos, e ainda
têm equipamentos públicos de esportes e lazer.
Sem mencionar a corresponsabilidade nas áreas de
saúde e educação.
Uma política de segurança será tanto mais efetiva quanto mais setores do município estiverem envolvidos na sua concepção e resolução. Como o crime
e a violência são fenômenos sociais complexos, sua
resolução é igualmente complexa e exige o envolvimento das demais secretarias e órgãos municipais.
Em especial dos órgãos ligados à educação, saúde,
cultura, esportes e urbanismo, cujas políticas têm
também interfaces com a prevenção ao crime e à
violência.
Entre os pontos principais destacados por Rolim
(2004) para a atuação dos municípios, destaca-se “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”.
Estudando boas práticas internacionais de combate à criminalidade, Belfort (2006) assinala o caso
de Bogotá como “ilustrativo do desenvolvimento de
uma política de segurança cidadã onde se combinam estratégias de diversos níveis, desde o controle a fatores de risco como o consumo de álcool e
o porte de armas de fogo e o fortalecimento da polícia da cidade, até iniciativas de mudança cultural
1

que propõe respeito à vida através da autorregulação da conduta cidadã e intervenções do espaço
urbano deteriorado, dentre outros”.
O Plano Municipal Integrado de Segurança
Pública de São Carlos (SP) foi criado com esta concepção: o poder público municipal age como catalisador de um processo de articulação e integração
dos setores envolvidos com o enfrentamento da
violência, incorporando também a participação da
sociedade. O entendimento é que a criminalidade
requer ações para além do aspecto repressivo. Em
São Carlos, o plano foi coordenado pela Secretaria
Municipal de Governo e participaram da sua elaboração representantes da Prefeitura, Câmara Municipal, Secretaria de Segurança Pública Estadual, Polícia Militar e do Conselho Comunitário de Segurança
(Conseg) do Estado.1
Entendimento semelhante teve o Plano Municipal de Segurança de Curitiba, segundo o qual a
postura geral do poder público municipal prende-se
muito mais ao desenvolvimento da civilidade (sob
aspecto cultural e humano) e da urbanidade (no
sentido da qualidade de vida, sob aspecto ambiental e logístico da metrópole), do que ao combate à
violência nos aspectos da repressão e da punição
à criminalidade. Uma das principais diretrizes apontadas pelo Plano Diretor Municipal de Curitiba foi a
integração vertical dos serviços, de forma articulada
e em consonância com órgãos e autoridades estaduais e federais. (Plano Municipal de Segurança
Pública e Defesa Social de Curitiba, 2007)
O Plano de Segurança de Diadema trouxe
igualmente a preocupação com a articulação entre a
Secretaria de Defesa Social e as demais secretarias
do município. No compromisso 9 do plano, propõese “Criar um Grupo de Gestão em Segurança com-

O Plano de São Carlos foi um dos vencedores do Prêmio Gestão Pública e Cidadania da FGV em 2005.
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posto pelas secretarias relativas a todas as áreas
de atuação do Plano, no Gabinete do Prefeito”. O
propósito do Grupo é o de aumentar o número de
atores institucionais envolvidos em ações que podem resultar na prevenção da criminalidade, numa
perspectiva transversal. Entre as tarefas do grupo
estão o estabelecimento de uma metodologia de
trabalho, prioridades de atuação e seu planejamento estratégico, além da criação de um calendário trimestral de reuniões.
Enquanto os Estados focam o combate à criminalidade nas polícias e ações das secretarias de segurança, os municípios se deram conta – e não apenas

porque não contam com poder de polícia – de que a
melhoria da qualidade de vida da população nesta
esfera é bastante mais complexa e exige a colaboração de diversos órgãos e entidades públicas e particulares.
Feito este parênteses sobre o princípio da interdisciplinaridade e transversalidade das ações,
passemos para a análise de alguns compromissos e
ações recorrentemente presentes em diversos Planos pesquisados. Para fins didáticos, apresentamos
a discussão utilizando o formato de um Plano Municipal, dividindo os tópicos em compromissos, justificativas e ações.
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Propostas de compromisso
1 - INSTITUCIONALIZAR A
SEGURANÇA MUNICIPAL
Justificativa
A elaboração e posterior execução do Plano
Municipal de Segurança demanda a criação de uma
estrutura dotada de recursos físicos, humanos, financeiros e cognitivos para a execução das ações
propostas. Isto implica em criar um órgão gestor de
segurança municipal (qualquer que seja a denominação que se dê a ele) com orçamento, cargos, arcabouço jurídico e todos os recursos para que possa
executar suas tarefas.
A Frente Nacional de Prefeitos, em documento
onde discute a atuação dos municípios na segurança, alerta aos prefeitos que é fundamental que
os municípios “avancem na definição de unidades
gestoras claras e dotadas dos poderes e recursos
necessários para a condução e/ou articulação das
suas políticas de segurança urbana e prevenção à
violência e criminalidade.” (2003).
Estas unidades gestoras seguem diversos
modelos: às vezes a tarefa é entregue a um núcleo
de coordenação integrador situado no gabinete do
prefeito. Outras, uma secretaria específica assume
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o papel (acionando transversalmente as demais a
partir da estruturação matricial da administração
pública local) – por vezes, ainda há um conselho interssetorial dotado de estrutura executiva de apoio.
Qualquer uma das opções pode, em princípio, funcionar bem. “O essencial é que alguma seja apontada com clareza”, aponta o documento.
Nova engenharia Institucional
A Pesquisa de Informações Básicas Municipais – Perfil dos Municípios (Munic) de 2009, feita
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), revela que são vários os arranjos possíveis
para institucionalizar esta unidade gestora, desde
uma secretaria de segurança exclusiva até um
órgão da administração indireta. Note-se na tabela
que 1.230 cidades afirmaram contar com alguma
estrutura para gerir a área de segurança, enquanto apenas 865 relataram ter guardas. Isto sugere
que a existência da Guarda não é uma condição
necessária para atuar sobre a segurança municipal. É possível tratar a segurança como um tema
transversal de governo, afeito a vários setores da
administração municipal.

SEGURANÇA PÚBLICA

Grandes Regiões
e classes
de tamanho
da população
dos municípios

Brasil

Municípios
Com estrutura na área de segurança, por caracterização do órgão gestor
Total

Total

Secretaria
municipal
exclusiva

Secretaria
municipal
em conjunto
com outras
políticas

Setor
subordinado a
outra
secretaria

Setor subordinado
diretamente
a chefia do
executivo

Órgão da
administração
indireta

Não
possui
estrutura
específica

5 565

1 230

166

102

377

581

4

4 334

Até 5 000

1 257

133

1

4

31

97

-

1 124

5 001 a 10 000

1 294

212

7

1

52

152

-

1 082

10 001 a 20 000

1 370

228

16

7

78

127

-

1 142

20 001 a 50 000

1 055

303

38

19

129

117

-

752

50 001 a 100 000

316

151

21

34

48

48

-

165

100 001 a 500 000

233

168

67

32

35

31

3

64

35

16

5

4

9

1

5

Mais de 500 000

40

Percebe-se que é grande a quantidade de municípios que não criaram uma estrutura específica para
a área de segurança. Também fica claro que quanto
maior o tamanho da população, maior a probabilidade
de que o município conte com esta estrutura.

Na tabela abaixo (Munic, 2009), é reportada
também a quantidade absoluta de municípios que
afirmaram contar com alguma espécie de Conselho Municipal, Fundos e Plano Municipal de Segurança.
Municípios

Grandes Regiões
e classes
de tamanho
da população
dos municípios

Brasil

Com Conselho Municipal de Segurança
Algumas características do conselho
Total

Caráter do conselho
Total

Paritário

Consultivo

Deliberativo

Normativo

Fiscalizador

Realizou
reunião
nos últimos 12
meses

Com
Fundo
Municipal
de
Segurança

Com
Plano
Municipal
de
Segurança

5 565

579

448

400

368

190

299

418

246

329

Até 5 000

1 257

60

51

38

40

26

37

46

24

23

5 001 a 10 000

1 294

93

72

61

55

38

53

61

37

20

10 001 a 20 000

1 370

110

85

78

71

31

56

78

46

35

20 001 a 50 000

1 055

133

105

86

98

55

73

100

58

94

50 001 a 100 000

316

76

58

55

51

21

41

57

41

55

100 001 a 500 000

233

85

60

68

39

16

32

64

30

81

40

22

17

14

14

3

7

12

10

21

Mais de 500 000
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Apenas 329 dos 5.565 municípios brasileiros
(5,91%) relataram na pesquisa ter um Plano de
Segurança, mas, novamente, quanto maior o porte
da cidade, maior o percentual de municípios com
planos: daqueles com mais de 500 mil habitantes,
52,5% afirmaram ter.
A maioria dos municípios criou suas Guardas
Municipais nas últimas duas décadas e muitos deles
as atrelaram a secretarias municipais de segurança
Grandes Regiões
e
classes de tamanho da
população dos municípios
Brasil

Municípios
Com existência de Guarda Municipal
Total

Total

Efetivo
Total (1)

Homens

Mulheres

5 565

865

86 199

73 624

11 525

Até 5 000

1 257

25

213

194

19

5 001 a 10 000

1 294

81

1 208

1 140

68

10 001 a 20 000

1 370

183

4 078

3 796

282

20 001 a 50 000

1 055

268

12 396

11 189

1 207

50 001 a 100 000

316

122

9 544

8 336

1 208

100 001 a 500 000

233

151

25 375

21 827

3 378

35

33 385

27 142

5 363

Mais de 500 000
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pública ou algo equivalente. Segundo o IBGE (Munic,
2009), 15,5% dos municípios brasileiros têm atualmente Guardas Municipais, percentual que cresce
linearmente conforme o tamanho da população: nos
municípios com mais de 500 mil habitantes, chega a
87,5%.
Em números absolutos, são 865 guardas em
atuação no País, somando um efetivo de 86.199
pessoas.
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SEGURANÇA PÚBLICA
Conselhos e Fundos Municipais de Segurança
Outro instituto frequentemente incorporado na
estrutura de segurança municipal são os conselhos
locais de segurança, dentro do princípio democrático
de que a população precisa participar ativamente e
ser ouvida sobre o tema. O ex-secretário municipal
de Santos, coronel Renato Perrenoud, descreve a
experiência local do Consem:
“O Conselho de Segurança Municipal foi criado
em 2006 para que o governo municipal se aproxime
cada vez mais da população em geral e possa identificar demandas de segurança e encaminhar pedidos de outras secretarias municipais”.
Para tanto, as sociedades de melhoramentos de
bairro e entidades não governamentais participam
ativamente das reuniões e colaboram para o estabelecimento de políticas do setor. Como exemplo,
as políticas em relação aos “flanelinhas” e ao uso
de bicicletas. O Consem procura, também, fortalecer

os Conselhos de Segurança do Estado (Conseg) para
que tenham a participação de mais líderes comunitários e para que sejam focadas ações específicas
das polícias, ficando para o Consem as demandas
primárias de segurança, como iluminação pública,
coleta de lixo, poda de árvores, vandalismo, pichação, população de rua, trânsito e meio ambiente, entre outras.
A criação de canais alternativos de participação
popular na gestão da Secretaria de Defesa Social
comparece também como um dos compromissos
assumidos pelo Plano de Segurança de Diadema. A
justificativa é de que a construção de políticas públicas em conjunto com a sociedade civil é uma das garantias da eficácia dessas ações, pois a aproximação
entre poder público e sociedade civil garante informações mais confiáveis, corresponsabilidade pelas
políticas e o desenho de ações específicas para cada
área da cidade.
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Defesa Civil e Trânsito
Defesa Civil e Trânsito são outros temas incorporados com frequência nos novos Planos Municipais de Segurança, ficando sob a coordenação da
Secretaria Municipal de Segurança, quando esta
existe. Por sua natureza, a Defesa Civil é tema interssetorial, que exige uma coordenação central
para gerenciar e coordenar as ações nos eventos de
alto risco, aqueles que pedem rapidez e sincronização entre diversos serviços emergenciais. O trânsito,
por sua vez, pode ser parcialmente municipalizado
através de convênios com os governos estaduais,
liberando as polícias estaduais da fiscalização rotineira dos veículos e da orientação a pedestres e motoristas.
No tópico da engenharia institucional municipal, depreende-se que o governo federal defende
que o município, ao atuar na área de segurança
pública, deve, entre outras ações, criar seu Fundo
Municipal de Segurança e fóruns de articulação com
a comunidade, como os Conselhos Municipais de Segurança, mencionados nos itens 9, 13 e 15 da Arquitetura Institucional do SUSP:
9. Realizar intensa campanha sobre os benefícios fiscais previstos em legislação municipal para
que se efetuem contribuições pelas entidades locais ao Fundo Municipal de Segurança. Estas contribuições seriam destinadas a favorecer a realização
de medidas de prevenção do crime;

16

13. Promover a necessária colaboração de outros
sujeitos institucionais e representantes da sociedade
civil, articulando fóruns de debates para as questões
específicas de segurança e violência urbana;
15. Criar Conselho Municipal de Segurança Urbana que reúna, periodicamente, o prefeito, líderes
de diferentes grupos representativos da cidade,
presidentes das associações de bairro e presidentes
de outros conselhos municipais para uma avaliação
pontual sobre os problemas da segurança local e
para definições sobre formas de intervenção;
Abaixo reproduzimos algumas ações que os
municípios incluíram em seus Planos de Segurança,
no sentido de criar ou fortalecer uma estrutura para
lidar com o problema:
• Criar a Secretaria Municipal de Segurança/Defesa
(Santos, Diadema, São Carlos e Curitiba).
• Criar o Fundo Municipal de Segurança Pública (São
Carlos e Belém).
• Criar a Coordenadoria da Juventude (Diadema).
• Criar uma Guarda Municipal.
• Criar e fortalecer a ouvidoria e corregedoria da
Guarda Municipal (Belém).
• Criar o Conselho Municipal de Segurança Pública
(Belém).
• Estruturar o serviço e o Plano de Defesa Civil do
município (São Carlos, Curitiba e Belém).
• Municipalizar a gestão do trânsito (São Carlos e
Belém).

SEGURANÇA PÚBLICA
2 - INVESTIR EM PARCERIAS
COM AS POLÍCIAS ESTADUAIS
Justificativa
Os municípios sempre investiram em segurança, ajudando as polícias estaduais, que raramente
contam com os recursos adequados para desempenhar seu papel. As prefeituras emprestam seus
funcionários para ajudar no atendimento em delegacias, pagam gasolina para as viaturas, emprestam
ou alugam imóveis para sediar as polícias, cedem
equipamentos e insumos. Segundo a pesquisa Perfil
das Guardas Municipais, feita pela Secretaria Nacional de Segurança Pública em 2007, 26% da amostra
de municípios afirmou contribuir com as polícias estaduais. O investimento médio anual dos municípios
nas polícias estaduais foi estimado em R$ 678 mil
reais, o suficiente para manter um pequeno efetivo
de guardas (cerca de 30).
A parceria com as polícias estaduais é elemento
crucial para a execução de políticas de fiscalização
das posturas municipais. Em Santos, foi criada uma
força tarefa envolvendo Guarda e Polícia Militar para
a atuação conjunta em determinadas operações: nas
palavras do secretário municipal Renato Perrenoud,
“a ação individualizada das secretarias municipais
visando a fiscalização em geral, em alguns casos
não atinge os objetivos para a inibição de um ponto
de perturbação da ordem. Nesses casos, somente a
ação integrada e coesa dos diversos agentes de fiscalização, agindo em bloco, pode inibir tal situação.
Nos casos mais graves, essa força-tarefa integrase às polícias Civil e Militar, com inúmeras ações de
sucesso em bares, salões de clubes, hoteis, ferrosvelhos, desmanches, discotecas etc. A força-tarefa
foi criada em 2006, com base na lei municipal nº
4.524/05, sob coordenação da Secretaria Municipal
de Segurança.” (Perrenoud, 2007).
A integração com as polícias é fundamental
para a eficiência do sistema de segurança pública,
afirma Perrenoud, razão pela qual diariamente a
Secretaria da Segurança mantém contatos com
agentes de todos os níveis das polícias. Várias ações

integradas efetivas foram realizadas em 2006: reforma de bases comunitárias policiais, reforma das
instalações da torre da antena do Copom, asfaltamento de área do Batalhão da PM, aluguel das instalações da 3ª Companhia, convênio de trânsito com
a PM, sistema de georreferenciamento à disposição
das polícias, apoio ao sistema de boletins da Polícia
Civil, asfaltamento de área do Instituto Médico Legal, convênio para a Operação Verão, convênio com
a Polícia Federal visando a fiscalização de empresas
particulares de segurança em eventos na cidade e o
intercâmbio de informações de interesse policial.
O governo federal defende que o município
promova esta articulação com as demais polícias
ao atuar na área de segurança pública. Segundo as
diretrizes federais, o município deve, entre outras
ações:
• Desenvolver ações coordenadas entre polícias
estaduais, federais e guardas municipais, voltadas
para diagnóstico e avaliação conjunta sobre situações problemáticas, relativas à segurança e à ordem
pública, a fim de articular e aperfeiçoar as intervenções planejadas.
• Colaborar com as forças policiais para a troca
de informações e o monitoramento da segurança comunitária, que se traduzam em operações conjuntas
com a Guarda Municipal.
O Plano Municipal de Segurança de São Carlos explicitou esta colaboração com as polícias estaduais, que na prática é feita por grande número
de prefeituras. A ação: “Dar apoio material às Polícias Civil, Militar, Ambiental e Corpo de Bombeiros,
com doação de viaturas, compra de equipamentos,
reforma de instalações, garantia de alimentação e
despesas de custeio”.
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3 - CRIAR OU APERFEIÇOAR O
FUNCIONAMENTO DA
GUARDA MUNICIPAL
Justificativa
Rolim (2004) chama a atenção para a necessidade de romper com um modelo reativo de segurança centrado na repressão e na multiplicação das
prisões. O autor aponta a possibilidade de uma nova
forma de conceber o papel das polícias e das Guardas
Municipais, lançando mão de estratégias comunitárias de policiamento que façam uso da abordagem
conhecida internacionalmente como “policiamento
orientado para a solução de problemas”.
Segundo Soares (2006), as principais vocações
das Guardas Municipais são o policiamento comunitário, a mediação de conflitos e a resolução de
problemas. Podemos acrescentar a esta lista a
melhoria da qualidade de vida dos munícipes por
meio da atuação contra a degradação física (iluminação, pichações) e social (perturbação do sossego,
mendicância agressiva).
Perrenoud nos relata sua experiência com a
Guarda de Santos, onde, em 2005, “foi desenvolvido
um amplo programa de treinamento semanal, visando restabelecer a doutrina de emprego da corporação, a defesa pessoal e temas transversais voltados
à área de direitos humanos e valores sociais. Em
2006, com recursos da Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça, foi iniciado
um programa de capacitação dos guardas municipais por meio de uma parceria com a Universidade
Monte Serrat (Unimonte), situada na cidade de Santos, com curso de qualificação de 291 horas-aulas.”
Aprimorar o currículo de formação da Guarda
Municipal foi o compromisso nº 11 do Plano Municipal de Segurança de Diadema, que se propôs a
criar um programa amplo de formação continuada
da Guarda Municipal, enfatizando seu potencial gestor. Este novo currículo de formação seria orientado
para a gestão de políticas públicas preventivas.
Em resumo, parece existir um consenso de que
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as guardas devem seguir um modelo de policiamento diferente das polícias estaduais, pautado na prevenção, no policiamento comunitário, na resolução
de problemas, no combate à desordem urbana. E
esta nova orientação exige uma adaptação e intensificação do treinamento usualmente recebido.
O governo federal defende, no item 11 de suas
diretrizes, que o município, ao atuar na área de segurança pública, deve, entre outras ações:
• Garantir formação básica e atualização profissional aos guardas municipais, gestores e operadores
das políticas de prevenção, respeitando as iniciativas
que sejam da competência do Ministério da Justiça;
Embora tenhamos dado ênfase aqui a questão
do treinamento e formação, o aperfeiçoamento do
trabalho da Guarda envolve um grande número de
ações, algumas das quais listamos abaixo, com base
nos planos pesquisados:
• Aumentar o efetivo da Guarda Municipal (Santos e
São Carlos).
• Modernizar o plano de carreira, salários e o regulamento disciplinar da Guarda (Santos e Belém).
• Adquirir uniformes e equipamentos para a Guarda
Municipal (Santos).
• Ampliação da frota da Guarda Municipal (São Carlos).
• Adquirir de equipamentos náuticos para o grupo
de fiscalização aquaviário (Santos).
• Implantar o Grupamento Fluvial da Guarda Municipal (Belém).
• Fortalecer as ações das forças-tarefas conjuntas
entre a guarda e as polícias (Santos).
• Criar programa de policiamento ou ronda escolar
para garantir a segurança nas proximidades da escola (Diadema e São Carlos).
• Implantar o Grupamento Ambiental da Guarda Municipal (Belém).
• Criar o Centro de Formação e Especialização de
Guardas Municipais visando à formação, capacitação e especialização dos servidores (Belém).
• Manter currículo de formação orientado para a
gestão de políticas públicas preventivas (Belém).

SEGURANÇA PÚBLICA
4 - INVESTIR EM PROJETOS
CULTURAIS E EDUCACIONAIS
PARA FOMENTAR UMA CULTURA
DE PAZ OU CULTURA CIDADÃ
Justificativa
Existem diversas hipóteses para explicar por
que as pessoas obedecem às leis numa sociedade
e por que esta obediência varia de local para local
e também de acordo com os grupos sociais. O medo
de serem pegas e punidas é uma explicação importante, assim como a pressão da opinião e reprovação pelos pares – amigos e família, principalmente. A
tradição e o hábito ajudam a entender em parte esta
obediência. Mas parece certo que, em boa medida,
as leis numa sociedade são obedecidas pela maioria
da população porque são percebidas como intrinsecamente justas e legítimas. O medo, a vergonha e
o mero hábito, sozinhos, não dão conta de toda a explicação. De alguma forma as sociedades precisam
construir, em seu sistema de crenças e valores, uma
explicação racional e moral para se autolimitar. Respeitamos a ordem porque também acreditamos que
ela é certa e a lei nos ajuda a atingir um bem comum.
Neste sentido, podemos dizer que a lei e a ordem serão tanto mais respeitados numa sociedade
quanto mais sejam percebidos como moralmente
justos pela população. Por outro lado, quando as
leis são percebidas como enviesadas, por vícios de
origem ou por sua aplicação discriminatória e não
igualitária, quanto menos o respeito à lei é valorizado socialmente, maior é a dependência do medo e
da punição para que a lei seja obedecida.
As crenças e valores de uma sociedade podem
afetar seus níveis de criminalidade e violência, assim como os níveis de criminalidade e violência podem afetar as crenças e valores da sociedade, caracterizando assim um sistema de mão-dupla, que se
retroalimenta.
A premissa de que a redução da criminalidade
e da violência passa também por uma mudança de
mentalidade, de valores cívicos e de educação dos

cidadãos está presente em diversos programas de
governo. Por conta da formação antropológica de
seu prefeito, Antanas Mockus, Bogotá talvez tenha
sido a experiência que mais enfatizou este aspecto
no rol de iniciativas criadas para reduzir a violência.
Vários municípios (como Belém, Diadema, Hortolândia, Jundiaí e São Paulo) tem incluído o fomento a
uma cultura da paz entre as metas de segurança.
O governo federal defende que o município, ao
atuar na área de segurança pública, deve também
estimular a educação dos jovens, devendo, entre
outras ações:
• Organizar material didático e cursos de educação
em direitos humanos e educação para a legalidade
nas escolas da rede pública.
Entre as ações encontradas nos planos municipais
relacionados a este tópico estão as seguintes:
• Abrir as escolas municipais nos finais de semana,
usando o espaço para desenvolver atividades para a
comunidade local (Diadema, Belém).
• Divulgar nos estabelecimentos municipais o número 181, do programa Disque Denúncia.
• Criar Centros de Mediação de Conflitos nas áreas
carentes e desenvolver cursos de formação de mediadores comunitários, que auxiliariam na resolução
não judicial nem violenta de conflitos (Diadema,
Belém e Jundiaí).
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5 - INVESTIR EM TECNOLOGIA
DE SEGURANÇA
Justificativa
Como em todas as demais áreas, a tecnologia
pode contribuir muito para a prevenção e repressão
ao crime e à violência. As aplicações nesta área são
vastas e já bastante utilizadas pelo setor privado:
controle de acesso, radiocomunicação, proteção
perimetral, barreiras físicas, videomonitoramento,
leitura ótica de placas e o monitoramento de pessoas e bens via GPS, para ficar apenas com os exemplos mais conhecidos.
O setor público, aos poucos, vai incorporando
essas tecnologias e a Guarda Municipal, inclusive
por não dispor do chamado “poder de polícia”, pode
e deve lançar mão intensivamente destes recursos.
Se não pode investigar e prender (exceto em flagrante delito), pode prevenir e ajudar as polícias estaduais nas suas funções, ajudando-as a identificar
situações que exijam a intervenção policial.
Uma estratégia que muitos municípios têm
adotado é o videomonitoramento de certas áreas
da cidade ou de bens públicos municipais (escolas,
parques). É o caso, por exemplo, das áreas comerciais centrais, por onde circulam a pé centenas de
pessoas e que concentram furtos a transeuntes.
No exemplo de Santos, relata Perrenoud, um
Sistema Informatizado de Monitoramento (SIM) foi
estruturado para que todos os pontos sensíveis
da cidade sejam monitorados por câmeras fixas e
móveis. A partir de uma rede própria de fibra ótica,
já está sendo monitorada toda a orla da praia, as
divisas com as cidades de São Vicente e Guarujá e
parte do centro da cidade. Esse sistema tem como
foco a fiscalização de atos antissociais, acidentes de
trânsito, princípios de incêndios e delitos em geral.
A central opera em integração com as polícias Civil e
Militar, CET, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil. Em
breve, o SIM estará interligado ao monitoramento do
porto, por meio do convênio com a Codesp, integrando ainda mais as ações do município com as da
Guarda Portuária, Alfândega e Polícia Federal.
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Essa é a primeira fase do projeto da cidade digital, no qual todos os equipamentos municipais serão
integrados em uma rede própria de dados e voz,
possibilitando grande economia de recursos, acesso
via Internet, pelo munícipe, às áreas da educação
e saúde, além de sistemas internos de segurança.
(Perrenoud, 2007)
O governo federal apoia iniciativas nesta linha,
recomendando que o município, ao atuar na área
de segurança pública, deve, entre outras ações,
“exercer um controle tecnológico da cidade, tanto
em função da segurança urbana, quanto em função
da segurança no trânsito”.
Veja outras recomendações:
• Criar e ampliar o sistema de monitoramento da cidade por circuito fechado de TV (Santos, São Carlos
e São Paulo).
• Criar uma central unificada de monitoramento e
despacho de viaturas, integrando Guarda Municipal,
polícias estaduais e serviços de saúde (Campinas).
• Monitorar com GPS as viaturas da Guarda Municipal
(São Carlos).
• Integrar o sistema de telecomunicações com
outros órgãos municipais e estaduais (São Paulo).
• Instalar leitores óticos de placas para a fiscalização
de veículos em situação irregular.

SEGURANÇA PÚBLICA
6 - INVESTIR EM INFRAESTRUTURA
URBANA ATUANDO SOBRE
A DESORDEM FÍSICA E SOCIAL
Justificativa
Estudos criminológicos apontam há décadas as
raízes sociais e econômicas da criminalidade e da
violência. Revelam também como a desordem urbana afeta a sensação de segurança e atrai a criminalidade mais grave (teoria das janelas quebradas).
Mostram, com soluções urbanísticas, como mudanças no mobiliário urbano e alterações arquitetônicas
podem ajudar na prevenção da criminalidade (Crime
Prevention Trough Enviromental Design - CPTED). Se
não limitarmos segurança a policiamento, podemos
afirmar que o município conta com recursos estratégicos para lidar com a criminalidade que nem mesmo
Estado e União têm.
Estratégia eficiente, porém pouco utilizada
por Estados e Municípios é a regulação dos espaços semi-públicos (espaços privados por onde circulam grande quantidade de pessoas e por isso
enfrentam problemas criminais que demandam a
intervenção do poder público, como shoppings e
bancos). A criação e fiscalização das posturas municipais e estaduais nestes espaços são uma forma
de organizar o uso destes equipamentos urbanos,
garantindo algumas regras mínimas: exemplos disso são as exigências para que os estacionamentos
dos shoppings ofereçam seguro, os bancos instalem
portas giratórias e contratem vigilantes, os caixas
automáticos 24 horas contem com isolamento para
os usuários, que as pessoas cuidem da pintura, segurança e manutenção das edificações. A famosa
Lei Seca, adotada em algumas cidades paulistas,
que limitou o funcionamento dos bares em certos
horários e dias da semana, é um exemplo de regulação dos espaços semi-públicos que contribuiu para a
redução dos homicídios em São Paulo.
Além da regulação e fiscalização, recuperar e
ampliar as opções de lazer e convivência comunitária (praças, parques, quadras esportivas etc), com
foco na prevenção, é meta adotada em diversos pla-

nos, como o compromisso nº 15 do Plano Municipal
de Segurança de Diadema. Espaços públicos , como
justifica a Prefeitura, são locais de integração e mobilização comunitária, em especial da juventude.
Criam oportunidades de novas relações entre membros da comunidade e estimulam o associativismo e
as iniciativas coletivas. Por outro lado, a deterioração de espaços comuns provoca seu esvaziamento,
dando margem à ocupação indevida, à prática de
ações ilícitas e à proliferação do medo. Para cumprir este compromisso, o plano propôs como ações
prioritárias mapear, a partir das informações criminais, as regiões prioritárias da cidade e os espaços
que necessitam de intervenção e investimento.
Para custear a iniciativa, a intenção era estabelecer
parceria com a iniciativa privada para construir, recuperar e manter espaços novos ou já existentes.
A Prefeitura de Curitiba se notabilizou nacionalmente como exemplo de soluções arquitetônicas e urbanísticas inteligentes que posteriormente
foram copiadas por outras cidades do Brasil e Exterior. O Plano de Segurança de Curitiba aponta como
bons projetos arquitetônicos e urbanísticos contribuem para a melhoria da segurança:
• Ajuste de parâmetros legais para a edificação, nas
mesmas condições que fixados na prevenção de
incêndios, estendendo normas de edificação e urbanização também para prevenir outros danos à segurança e outras tragédias, coibindo surgimento de
espaços favoráveis à segregação socioeconômica
ou cultural de grupos ou pessoas.
• Ampliação de espaços públicos e privados que
estimulem o lazer e a convivência entre grupos
heterogêneos do tecido socioeconômico e cultural,
tais como arenas de peladas, rodas de música, feiras de artes com caráter antropológico mais amplo e
outros ambientes favoráveis ao encontro da cidadania.
• Políticas Urbanas e de Meio Ambiente que mesclem o tecido urbano entre iniciativas privadas e
públicas de assentamento imobiliário, driblando deliberadamente tendência de mercado que venha a
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consolidar guetos socioeconômicos e comportamentais na cidade, tanto os de menor renda quanto os
de elevada, como amplos condomínios horizontais
murados, cujas ruas externas tornam-se intransitáveis, como invólucro de um presídio.
• Mediante ações e programas específicos de animação e habilitação urbana, em especial o estímulo
ao comércio e a serviços voltados para os passeios e
bulevares, promover crescente povoamento das vias
e logradouros, com estímulo e maior apoio aos ciclistas, pedestres e famílias, de modo a não esterilizar
o espaço coletivo urbano com tráfego pesado, vidros
com insufilms, parede e muros cegos.
• Promover debates para maior, mais democrática e
crescente apropriação pública do espaço urbano em
geral por toda a população metropolitana, segundo
uma lógica nova, que é de não mais se tirar o menino da rua, mas dar qualidade a essa rua, para desfrute de todos os meninos, e dos adultos e velhos
também.
O documento elaborado pela Frente Nacional
de Prefeitos também destacou igualmente a associação estreita entre a urbanidade, ordenamento e
uso adequados dos espaços urbanos, por um lado,
e, por outro, o favorecimento ou inibição da prática
de atos delituosos e de violência e da insegurança.
Tendo em vista a competência eminentemente municipal para a normatização e a fiscalização das posturas urbanas no Brasil, diz a FNP, “o tema inscrevese como mais um dos pilares para a segurança
municipal. Este, por sua vez, desdobra-se na necessidade de que os municípios avancem na tarefa de
assegurar a observância da legalidade e civilidade
na ocupação do espaço urbano, contribuindo para a
superação de fenômenos que, de diversas formas,
apoiam a criação de padrões de sociabilidade, de
ambientes urbanos e de redes sociais e econômicas
favoráveis à eclosão e disseminação das dinâmicas
criminais” (FNP, 2003).
O governo federal, finalmente, defende que o
município, ao atuar na área de segurança pública,
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deve, entre outras ações, contribuir para a criação
de padrões de sociabilidade urbana e de redes sociais e econômicas que obstem a disseminação das
dinâmicas criminais através de:
• Intervenção junto às dinâmicas do comércio ambulante irregular, assim como de suas ramificações
criminosas.
• Regulamentação e fiscalização dos estabelecimentos de comercialização de bebidas alcoólicas.
• Fiscalização do funcionamento de “desmanches”.
• Fiscalização do trânsito.
• Combate ao transporte público clandestino.
• Regularização das habitações e controle das ocupações de áreas impróprias.
• Regulamentação e fiscalização de eventos e festividades públicas.
• Combate à poluição sonora e visual.
• Enfrentamento dos problemas causados pela ocupação irregular de espaços públicos com estacionamentos ou de outras formas.
A lista da Senasp dá ênfase à fiscalização das
posturas municipais e a ações contra a desordem
social. Talvez porque já façam parte das atribuições
dos municípios, são poucos os planos que fazem
menção a estas metas, sendo mais comuns as ações
relacionadas à desordem física, como essas ações:
• Implantar programas para ampliação da Iluminação
pública, como o Reluz, em parceria com a CPFL, para
melhoria da iluminação pública e aumento da sensação de segurança (São Carlos, Diadema, Belém e
Jundiaí).
• Incrementar os projetos de recuperação de espaços públicos municipais como praças, parques,
calçadões (São Carlos, Curitiba, Diadema e Belém).
• Ampliar os projetos de recuperação de áreas degradadas, com revitalização de bairros da cidade,
aumentando a segurança, a qualidade de vida e a
autoestima da população através de parceria com o
Programa Habitar Brasil/BID (São Carlos, Curitiba e
Bogotá).

SEGURANÇA PÚBLICA
7 - INVESTIR EM PROJETOS SOCIAIS
DE CUNHO PREVENTIVO, COM FOCO
TERRITORIAL E SÓCIODEMOGRÁFICO
Justificativa
Programas sociais universalistas, como educação para todos os jovens em idade escolar, tem
potencial preventivo em longo prazo. Mas tais projetos, que denominamos prevenção primária (saúde
e educação pública de qualidade para todos), produzem efeitos lentos, em longo prazo, sendo extremamente complexa a avaliação do seu impacto
na redução da criminalidade.
A tendência mais recente nas políticas públicas de prevenção é a formulação de projetos sociais
focados, tanto territorialmente quando demograficamente, no que também se denomina prevenção
secundária e terciária. Exemplo de experiência focada bem-sucedida é o programa de visitação doméstica por funcionários da saúde durante o primeiro ano
de vida do bebê, voltado apenas para mulheres que
engravidaram na adolescência e que criam o filho
sozinhas. A prevenção secundária costuma ser mais
rápida e eficiente e seus efeitos mais passíveis de
avaliação.
A questão do foco é lembrada no documento
preparado pela Frente Nacional de Prefeitos, quando afirma que “o desafio para o sucesso de políticas
e programas orientados à prevenção da violência
e criminalidade reside na habilidade para formular
e executar políticas localizadas e situacionais que
permitam produzir resultados efetivos nos menores prazos e custos possíveis. Esta tarefa realizase melhor por meio da focalização dos esforços nas
regiões e públicos mais vulneráveis, da adequação
do conjunto de ações específicas adotadas segundo as características particulares de cada local e
a evolução das mesmas ao longo do tempo, da
construção de parcerias locais e da ampla participação e envolvimento comunitário na produção dos
diagnósticos e na formulação e implementação dos
projetos e atividades (FNP, 2004)”.

Finalmente, há o que os criminólogos chamam
de prevenção terciária, que foca nas pessoas ou grupos que de alguma maneira já se envolveram com o
sistema de justiça criminal como atores ou vítimas,
para evitar a reincidência criminal e a vitimização
múltipla. Exemplos de prevenção terciária são os
programas de redução de danos, de tratamento para
dependência química, de assistência às vitimas de
violência e a recuperação de pessoas em conflito
com a lei. Neste caso, não estamos mais falando em
atuar sobre os fatores de risco, como na prevenção
secundária. Já estamos falando de pessoas e grupos já atingidos pela criminalidade, como vítimas ou
como algozes.
O governo federal defende que o município
atue na esfera da prevenção terciária, uma vez que
recomenda, no item 7 de suas diretrizes, que ao
atuar na área de segurança pública, o município
deve, entre outras ações:
• Desenvolver programas e estratégias que possibilitem a saída do mundo da prostituição e do varejo
do tráfico de drogas, bem como a reinserção social
das pessoas (jovens e adultos) egressas do sistema
penal.
Prevenção Secundária (atuar nos fatores de risco)
• Investir em programas de inclusão social e de complementação de renda, contemplando as famílias
em situação de pobreza no município (São Carlos e
Jundiaí).
• Dar atenção prioritária à criança e ao adolescente, garantindo meios para o pleno funcionamento
dos Conselhos Tutelar e Municipal da Criança e do
Adolescente, implantando centros de educação, esporte, cultura e lazer; promovendo palestras educativas de combate às drogas (São Carlos e Belém)
Prevenção Terciária (atendimento aos já envolvidos)
• Municipalizar o cumprimento da medida socioeducativa de Liberdade Assistida (Diadema, Jundiaí).
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• Ampliar e melhorar, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, articulada com outras secretarias
afins, projetos específicos voltados para o atendimento dos jovens que estão envolvidos com o tráfico e o uso de drogas (Belém).
• Criar a Casa Abrigo da Mulher Vítima da Violência
(São Carlos).
• Dar assistência psicológica, social e jurídica e pro-
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teção a vítimas, testemunhas e agressores (Jundiaí).
• Encaminhamento para tratamento e orientação de
pessoas dependentes de álcool e drogas, além de
pessoas envolvidas em acidentes de trânsito sob
efeito de álcool e drogas.
• Implantar programas de capacitação para o jovem
aprendiz em situação de risco devidamente comprovada (Belém).

SEGURANÇA PÚBLICA
8 - INVESTIR EM PESQUISA
E INFORMAÇÃO
Justificativa
Como enfatiza o antropólogo Luís Eduardo
Soares, “a qualidade de uma política depende da
consistência de cada programa, cada projeto e cada
ação. E essa consistência depende, por sua vez, do
conhecimento de cada bairro, região da cidade, praça ou rua”. (Soares, 2006).
Perrenoud, secretário municipal de Segurança
de Santos, descreve-nos como o diagnóstico local se
deu na cidade: “Em 2006, foi realizada uma pesquisa científica... que, com apoio de munícipes, profissionais de segurança e líderes comunitários, identificou os locais de grave perturbação da ordem e
de crimes. Por meio desse mapeamento foi possível
estabelecer ações e políticas necessárias para inibir
a existência de crimes, principalmente pela atuação
transversal das diversas secretarias municipais e
medidas primárias de segurança. A pesquisa identificou no alto consumo de drogas lícitas e ilícitas
o principal vetor da violência e da criminalidade em
Santos. Os efeitos colaterais desse vetor também
foram identificados, como o furto e o roubo de bens
móveis de pequeno valor. Os locais de grave perturbação da ordem foram mapeados para intervenções
policiais e administrativas a partir de ações individuais de cada setor de fiscalização ou polícia e, por
vezes, de ações conjuntas envolvendo as forçastarefas existentes na cidade.” (Perrenoud, 2007).
Rolim (2004), por sua vez, destaca a necessidade 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 e,
adicionalmente, de se 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.

Diversos especialistas destacam que as políticas públicas municipais devem ser focadas em
territórios espacialmente circunscritos. A criminologia já demonstrou que a maioria dos crimes são
altamente concentrados no espaço: normalmente,
uma pequena região (digamos, 5% do território da
cidade) concentra uma quantidade desproporcional de furtos (por exemplo, áreas comerciais centrais). Do ponto de vista da resolução do problema,
a concentração espacial é uma vantagem e otimiza
o uso dos recursos, que devem também ser alocados nestes hot spots, ou manchas quentes, como
são denominadas estas concentrações espaciais
de eventos criminais. A identificação correta destas
concentrações, por sua vez, depende de um sistema
eficiente de coleta e análise das informações.
Todos os especialistas identificam a importância de um diagnóstico local da criminalidade do município, de trabalhar com dados e fazer pesquisas e
avaliações sistemáticas das políticas de segurança.
O governo federal também defende que o município,
ao atuar na área de segurança pública, deve, entre
outras ações:
• Debater com as comunidades e com os Conselhos
Locais e Municipais de Segurança os dados criminais sobre regiões e espaços públicos, esclarecendo
todos os elementos de interesses que possam ultrapassar as ações das polícias estaduais e examiná-los
no âmbito da segurança municipal, com base nas
informações periodicamente fornecidas pela Prefeitura, assim possibilitando uma avaliação conjunta e
global das informações.
• Realizar monitoramento sobre a situação da segurança na cidade, através da construção de banco
de dados, estruturado e periodicamente atualizado
com a partilha de informações dos serviços de segurança, justiça criminal, saúde, educação e serviços
sociais.
• Produzir relatório semestral sobre condições da
segurança do município, com balanço social das
ações municipais e destaque para a divulgação de
análises criminais, por região, dos resultados quali25

tativos e quantitativos dos projetos de prevenção e
também da análise das estatísticas criminais e indicadores sociais.
• Realizar pesquisa anual sobre percepção da segurança pelos cidadãos e sobre processos de vitimização.
Entre as ações municipais relacionadas a este tópico, pode-se citar:
• Dar transparência aos dados criminais municipais
e partilhá-los com os demais órgãos públicos (Diadema e Belém).
• Criar um sistema de registro de ocorrências, georeferenciado, que funcione como instrumento de
informação, planejamento, controle e avaliação
institucional (Belém).
• Realizar levantamentos estatísticos e mapear as
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possíveis áreas de risco, sugerindo ações preventivas (Belém).
• Realizar pesquisa periódica de vitimização para levantar sensação de segurança, avaliação da guarda
e incidência criminal.
• Realizar, em parceria com a Secretária de Juventude e Lazer (SEJEL), pesquisas qualitativas e quantitativas para traçar o perfil da juventude envolvida
com a criminalidade (Belém).
• Criar e alimentar um “Observatório de Boas Práticas”, coletando informações, analisando e disseminando boas práticas em segurança (Belém).
• Criar sistema de notificação compulsória de crimes
e violência intrafamiliar, estipulando o envio dos
registros de ocorrências crimes e violências para
central de informações, análise e planejamento da
Secretaria Municipal de Segurança (Jundiaí).

SEGURANÇA PÚBLICA
9 - DIMINUIÇÃO DOS FATORES DE
RISCO: ÁLCOOL, DROGAS E ARMAS
Justificativa
Já que é tarefa inexequível acabar com a violência e a criminalidade na sociedade, uma estratégia
eficiente, inspirada na epidemiologia, é a de atacar
os fatores de risco e os fatores criminógenos. Eles
não são causas da violência e a criminalidade por si,
mas são exponenciadores destas, num contexto já
violento.
ÁLCOOL - Sabe-se que, ao lado das armas de
fogo e das drogas, as bebidas alcoólicas são um dos
mais importantes fatores criminógenos, que multiplicam a violência. O álcool diminui a capacidade
cognitiva e aumenta a probabilidade de respostas
agressivas do indivíduo na presença de uma provocação (Exum, 2002). O indivíduo alcoolizado apresenta déficits tanto na atenção como na capacidade
de julgamento e fica mais vulnerável não apenas à
vitimização por homicídio, mas também em outras
situações envolvendo acidentes e violência. Álcool
e violência estão associados, seja pelos efeitos
farmacológicos da bebida, seja porque indivíduos
violentos ou com intenção de cometer violência
bebem. Ou, ainda, porque consumo de álcool e comportamentos violentos são ambos indicadores de
uma dimensão que pode ser denominada “comportamento de risco” (Markowitz, 2000).
Uma revisão de 331 estudos médicos norteamericanos publicados entre 1975 e 1995 revelou
que as vítimas apresentaram resultados positivos
para álcool em 29% dos suicídios, 38% dos homicídios culposos, 40% dos acidentes fatais de trânsito
e 41% dos homicídios. Este percentual eleva-se
para 50% entre os mortos por afogamento e cai
para 16% entre os mortos por estrangulamento ou
sufocamento. [ANNALS OF EMERGENCY MEDICINE
33(6):659-668 (1999)]
Levantamentos realizados nos anos 1990 pelo
CEBRID (Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas) – estimam que entre 7% e 11%
da população brasileira podem ser considerados de-

pendentes de álcool. Entre os jovens do sexo masculino, a prevalência de dependentes de álcool sobe
para 24%, de acordo com a pesquisa realizada em
2001 nas 107 cidades brasileiras com mais de 200
mil habitantes. Cerca de 69% dos pesquisados revelaram ter usado álcool alguma vez na vida, sendo a
prevalência elevada mesmo entre adolescentes entre 12 a 17 anos (48%).
Existem muitas estratégias para desestimular o uso do álcool. Entre as melhores práticas, de
acordo com a Organização Mundial de Saúde, estão o estabelecimento de uma idade legal mínima
para a compra de álcool, restrições nas horas ou
nos dias de venda (Lei Seca), restrição na densidade de bares e pontos de revenda por área, taxação, fiscalização dos níveis de embriagues pela
polícia, redução nos limites legais de concentração
de álcool no sangue, suspensão administrativa da
licença para dirigir dos motoristas embriagados,
licenças “progressivas” para dirigir, para os novos
motoristas.
Campanhas educacionais ou de conscientização não têm mostrado efetividade, ao contrário do
aumento da taxação, que parece ser a medida mais
eficaz para reduzir o consumo. (OMS, Problemas Públicos de Saúde Causados pelo álcool, relatório do
Secretariado EB115/37, 24 de dezembro de 2004).
A taxação tem efeito direto sobre o nível de consumo de álcool na sociedade e indiretamente sobre
crimes como roubos, agressões e violência sexual
(Markowitz, 2000).
Bogotá foi uma das primeiras cidades latinoamericanas a adotar uma política de controle do
consumo de álcool com o objetivo de reduzir a
criminalidade e a violência. Esta experiência pioneira foi replicada com sucesso em diversos municípios brasileiros. Trata-se de um ótimo exemplo
de concepção de política de segurança municipal
com começo, meio e fim, ou seja, diagnóstico inicial
do problema, implementação de ações integradas
em diversos níveis e monitoramento posterior dos
efeitos.
27

A pesquisadora Andrea Belfort descreve-nos
resumidamente como se deu a iniciativa em Bogotá:
“O controle da violência iniciou-se com um preciso
diagnóstico sobre os principais problemas relativos
à segurança pública”. Neste, foi constatado que os
homicídios por motivos comuns (álcool e intolerância), em conjunto com as agressões domésticas,
constituíam os principais problemas de violência.
Observou-se uma estreita relação entre o consumo
de álcool, especialmente nos finais de semana, e um
grande número de mortes violentas e acidentes de
trânsito.
Em 1995, 49% das mortes em acidentes de
trânsito, 33% de homicídios com armas de fogo,
49% dos homicídios com armas cortantes, 35%
dos suicídios e 10% de mortes acidentais mostraram uma associação com concentrações de álcool
elevadas no sangue das vítimas. Com o intuito de
reduzir esses índices, em 1995 foi implementada a
“Lei Seca” como parte do Programa Missão Bogotá.
A lei restringe o horário de funcionamento de estabelecimentos que vendem bebidas alcoólicas até
1h da manhã e, para locais credenciados, até as 3h.
Esta medida foi acompanhada de outras que buscavam fomentar a regulação cultural e autorregulação.
As campanhas televisivas “Entregue as chaves” e “O
condutor escolhido” ajudaram a fortalecer a regulação exercida pelos cidadãos.
Melhoraram também o controle nas vias em
horas noturnas e a aplicação de penas a condutores
embriagados. Criou-se o programa “Saber antes de
beber, uso responsável do álcool” para mostrar as
diversas consequências do consumo de bebidas alcoólicas, desde seus efeitos bioquímicos até os efeitos sobre o ambiente. Em apenas um ano os resultados já foram surpreendentes. Os homicídios com
concentração de álcool detectada no sangue caíram
9,5%. As mortes em acidentes de trânsito em que
alguma das pessoas envolvidas estava embriagada
diminuíram 24,2%. E em 1997, em comparação com
1996, caíram em 15% os homicídios comuns e em
13% as mortes em acidentes de trânsito.
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DROGAS - Com relação às drogas, é preciso
atuar de forma preventiva e definindo o problema
como uma questão de saúde pública, e não apenas de repressão policial. É preciso ampliar a discussão para abarcar também o problema das drogas legais, como remédios e bebidas alcoólicas
(grandes geradores de violência), com campanhas e
medidas para diminuir seu uso e propaganda entre
os jovens. Quando se consulta a população sobre
as principais causas da violência, dois fatores se
destacam: a situação econômica (o desemprego, a
pobreza e a miséria) e o tráfico de drogas. Este percepção explica porque a população responsabiliza
em parte o governo federal pela violência, mesmo
que ele não controle as polícias. O tráfico, apontam
as pesquisas, é o tipo de crime que a população mais
teme, mais do que os roubos e os estupros (32,5%
em média vê o tráfico como crime que mais ameaça,
segundo pesquisa da CNT/Sensus).
O usuário que compra droga para consumo próprio deve ser tratado como um doente
e não como um delinquente. O Congresso aprovou em 2006 uma nova legislação sobre drogas (lei
11.343/06) adotando uma postura de “proibicionismo
moderado”, isto é, as drogas não foram legalizadas – o
uso ainda é crime -, mas o usuário não é mais punido
com pena de prisão, postura já adotada por diversos
países, como Portugal. Os usuários não devem receber sansões prisionais, que estigmatizam a pessoa,
mas sansões como recomendação ou obrigatoriedade
de tratamento médico, obrigatoriedade de frequentar
cursos de qualificação, proibição de frequentar locais
de risco, multas ou penas alternativas. Estima-se
que 20% da população prisional brasileira cumpra
pena por crimes relacionados a drogas, muitos deles
pequenas mulas e traficantes-dependentes.
As prefeituras podem também oferecer tratamento médico ao dependente através da rede
pública de saúde e adotar políticas de prevenção,
redução da demanda e redução de danos que pode
contribuir para diminuir as doenças transmissíveis e
as mortes devido ao uso excessivo ou inadequado.

SEGURANÇA PÚBLICA
ARMAS - Num contexto violento, as armas aumentam as chances de uma briga acabar em morte.
Por isso seu uso deve ser restrito ao máximo,
apenas para os profissionais de segurança – e mesmo para estes, onde as armas não letais não sejam
viáveis. Estima-se que ainda existam 17 milhões de
armas em circulação no País, metade delas ilegais
e 90% nas mãos de civis (ISER, Brasil, As Armas e
as Vítimas). Aqui, também os governos municipais
podem contribuir para o controle das armas de fogo,
através de campanhas de desarmamento e de conscientização sobre os riscos do uso das armas.
A campanha de entrega de armas de fogo pela
população deve ser ampliada porque mostrou bom
resultado – a maioria dos crimes violentos é praticada com o uso de armas de fogo. Estima-se que o Estatuto tenha evitado 23.961 mortes apenas entre
2003 e 2007. Depois dele, os homicídios com arma
de fogo caíram em 16 dos 23 Estados (Ministério da
Saúde, 2007). Boa parte da queda dos homicídios
em São Paulo também se deveu à intensa apreen-

são de armas pela polícia (cerca de 40 mil por ano).
No que tange aos fatores de risco, as Diretrizes
do Governo Federal sublinham a importância da prevenção às drogas, recomendando aos municípios
“realizar a prevenção do uso abusivo de drogas e
reprimir o tráfico de drogas no âmbito das escolas e
espaços públicos”. Ações propostas:
• Implantação da “lei seca” nas áreas onde as estatísticas indicarem maior índice de ocorrências (Bogotá, Diadema e São Carlos).
• Controle do consumo de álcool e drogas através
da disseminação de informações sobre riscos do
consumo, ampliação do acesso a serviços de tratamento da dependência e campanhas para redução
do consumo (Jundiaí).
• Realizar palestras dos programas Comunidade Segura e da Campanha de Prevenção às Drogas Lícitas
e Ilícitas, notadamente nas escolas municipais e universidades (Santos).
• Patrocinar campanhas de recolhimento de armas e
de desarmamento infantil (Diadema e Belém).
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Financiamento

A

lista de ações sugeridas é suficiente para perceber que para o município atuar na área de
segurança não basta convocar uma comissão de especialistas e redigir um bom plano. Algumas ações
exigem recursos consideráveis em escala e em longo prazo para surtirem efeito. Como conseguir estes
recursos?
A maior parte dos municípios alocou recursos
próprios do orçamento municipal para financiar as
ações de segurança. Até o final dos anos 1990, os
recursos municipais na rubrica “ordem e segurança”
giravam em torno de 1% a 1,5% (IBGE, Despesas
Públicas por Funções, 1999-2002. Kahn e Hojda,
Gastos com Defesa e Segurança nos Municípios
de São Paulo). A folha de pagamento das Guardas
Municipais consome a maior parte desses recursos
e programas sociais e auxílio às polícias estaduais
outras parcelas menores.
Existem, contudo, algumas alternativas que os
governos municipais podem lançar mão para financiar seus projetos na área de segurança, entre elas:
• Constituição de um Fundo Municipal de Segurança.
• Financiamentos internacionais, junto ao BID ou
Banco Mundial, que mantêm linhas de crédito para
financiamento de projetos de prevenção.
• Parcerias com entidades privadas.
• Pedidos aos Fundos e Programas Federais de Segurança Pública.
O governo federal constituiu nestes anos diversos fundos e programas para auxiliar com recursos
Estados e Municípios em diferentes esferas: Fundo
Penitenciário Nacional voltado para a construção e
recuperação de unidades prisionais; FUNAD, voltado
à prevenção e tratamento de drogas; Fundo Nacional de Segurança Pública, originalmente dedicado
a reequipar as polícias e guardas; e, mais recentemente, o Pronasci.
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Pela relevância dos recursos envolvidos, faremos menção aqui especificamente a dois deles:
Fundo Nacional de Segurança Pública e Pronasci.
Em conjunto com o Plano Nacional de Segurança Pública, por intermédio da Medida Provisória
no 2.045, de 28/06/2000, o governo federal instituiu o Fundo Nacional de Segurança Pública,
cujos objetivos eram garantir o reequipamento
das polícias estaduais, o treinamento das polícias
e Guardas Municipais e o aprimoramento da polícia
técnico-científica.
Desde 2011, a forma de seleção de projetos
municipais voltados às ações do Sistema Integrado
de Prevenção à Violência e à Criminalidade, no âmbito do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP),
passou a ser feita por meio de edital.
O edital de chamada pública 2011 foi voltado
ao aporte de recursos para a estruturação física de
Gabinetes de Gestão Integrada Municipal (GGI-M) e
Secretarias Municipais de Segurança; implementação de sistema de videomonitoramento; realização
de cursos de capacitação; ações de acesso aos serviços de segurança pública a grupos em situação de
vulnerabilidade; campanhas de entrega voluntária
de armas; e outros projetos de prevenção da violência.
O edital 2012 foi lançado em 18 de maio, com
o objetivo de selecionar projetos de municípios e
consórcios municipais para implementação ou expansão de sistema de videomonitoramento. Para
serem financiadas com recursos do Fundo Nacional
de Segurança Pública, as propostas de prevenção da
violência e criminalidade devem ser cadastradas e
enviadas para análise via Sistema de Convênios e
Contratos de Repasse do Governo Federal (Siconv).
Em paralelo ao Fundo Nacional de Segurança,
o mais recente projeto do governo federal voltado
à resolução dos problemas relacionados à criminali-
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dade no País é o Programa Nacional de Segurança
Pública com Cidadania (Pronasci), que tem como
meta a articulação de políticas específicas de segurança com ações sociais. De acordo com o Ministério
da Justiça, os eixos centrais do programa voltam-se
para a valorização dos profissionais de segurança
pública, a reestruturação do sistema penitenciário,
o combate à corrupção policial e o envolvimento da
comunidade na prevenção da violência.
O Pronasci tem como público-alvo prioritário
os profissionais de segurança pública e os jovens
de 15 a 24 anos que se encontram ou já estiveram
em conflito com a lei, além de presos ou egressos
do sistema prisional. Serão também beneficiados os
reservistas, “[...] passíveis de serem atraídos pelo
crime organizado em função do aprendizado em
manejo de armas adquirido durante o serviço militar”.2
As ações regionais do Pronasci, que serão
realizadas pelo Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM), dar-se-ão através da articulação entre as diferentes forças de segurança – Polícias Civil
e Militar, Corpo de Bombeiros, Guardas Municipais
(GMs), Secretaria de Segurança Pública e Sociedade
Civil, através de representantes das diferentes comunidades. O programa, que é coordenado por uma
secretaria executiva do governo, atuará na implementação das ações através de equipes regionais
que trabalharão junto aos diferentes GGIM.
Segundo o governo federal, estava previsto
para o desenvolvimento do programa o investimento de R$ 6,7 bilhões até o fim de 2012, para
financiar convênios, contratos, acordos e consórcios com Estados, municípios, organizações nãogovernamentais e organismos internacionais. As 94
ações a serem realizadas pelo Pronasci possuem os
seguintes objetivos, de acordo com o Ministério da
Justiça:

2

• Modernização do sistema de segurança pública e
valorização de seus profissionais, além da reestruturação do sistema prisional.
• Ressocialização de jovens com penas restritivas
de liberdade e egressos do sistema prisional.
• Inclusão do jovem em situação infracional ou criminal nas políticas sociais do governo.
• Enfrentamento à corrupção policial e ao crime organizado.
• Promoção dos direitos humanos, considerando as
questões de gênero, étnicas, raciais, de orientação
sexual e diversidade cultural.
• Recuperação de espaços públicos degradados por
meio de medidas de urbanização.
Assim, como a regras para a obtenção de recursos são diferentes em cada um dos fundos e
programas e o foco dos investimentos federais
muda de tempos em tempos, sugerimos fortemente aos municípios que pretendem intensificar suas políticas de segurança que constituam e
mantenham uma unidade gestora especializada
em acompanhar e enviar projetos compatíveis com
as regras dos fundos federais, onde frequentemente
sobram recursos e faltam bons projetos.

Site do Ministério da Justiça: www.mj.gov.br
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Conclusão

O

objetivo deste trabalho não foi produzir um
Plano Municipal de Segurança Pública ideal.
O conteúdo aqui exposto, embora possa perfeitamente ser reutilizado para a confecção de um Plano Municipal de Segurança Pública, é antes uma
ilustração da estrutura e dos tipos de propostas
contidas nestes documentos.
A intenção foi mostrar como normalmente se
estruturam estes Planos de Segurança, seguindo
um roteiro mais ou menos padrão: um preâmbulo,
por vezes contendo um breve diagnóstico da situação, os princípios que regerão as ações, os eixos – ou
vertentes – principais de atuação, devidamente precedidos da exposição de justificativas e, finalmente,
as ações detalhadas dentro de cada eixo.
Os planos são normalmente documentos enxutos, não teses acadêmicas, pois se destinam também à comunicação política, e como tal precisam
ser sintéticos. Trazem algo como uma dezena de
compromissos principais que se desdobram em duas
ou três dezenas de ações específicas. Finalmente,
damos algumas orientações sobre as diferentes
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formas de financiar estes projetos sem onerar os já
exíguos recursos dos municípios.
Nossa esperança é que este breve documento
seja um ferramental útil para que cada vez mais municípios elaborem seus planos, que por sua vez são
ferramentas para melhorar a qualidade de vida da
população.
Mas gostaríamos de deixar também um alerta
final: as palavras têm consequências, e mais ainda
quando consolidadas num documento escrito e público. O Plano de Segurança não se confunde com
programa de governo e não deve ser elaborado
apenas com a intenção de mostrar que se tem um
projeto para a área de segurança. Sua elaboração
envolve a consulta a especialistas, à população e
aos membros do executivo e legislativo municipal,
e como tal gera obrigações posteriores. Não é à
toa que os vários eixos de atuação são chamados
nos planos de “compromissos”, termo que deriva
de “com promessa”. E promessas devem ser cumpridas, sob risco de denegrir a imagem dos que as
fizeram.
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Pesquisa PSD SMS
O PSD e o Espaço Democrático estão atentos ao que pensam seus filiados,
colaboradores e simpatizantes. Realizar enquetes através do envio de SMS é uma
forma direta e instantânea de ouvir quem ajuda a construir o partido e sua fundação.
Cadastre-se no www.psd.org.br
Site Nacional:: www.psd.org.br
Twitter Nacional: @psd_55
Facebook Nacional: PSD
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