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1. INTRODUÇÃO 

 

A Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça (SENASP/MJ), 

através de sua Coordenação-geral de Ações de Prevenção à Violência, tem investido e 

priorizado a gestão integrada como diretriz fundamental da política nacional de 

segurança pública.  

Nesse contexto, os Gabinetes de Gestão Integradas (GGI’s) ocupam papel 

destacado. Os GGI’s são compostos por representantes da Polícia Federal, da Polícia 

Rodoviária Federal, da Polícia Civil, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, das 

Guardas Municipais, de agências municipais de regulação urbana e fiscalização 

administrativa (no exercício do poder de polícia administrativa), de proteção social e 

de promoção dos direitos, assim como, a convite, de instituições do sistema de justiça, 

em especial o Ministério Público, preconizando regime de estreita cooperação com 

canais de participação social ou popular, como os Conselhos Comunitários (Conseg’s), 

Municipais e Pró-Segurança Pública (Consepro). 

Destarte, os GGI’s consistem em um fórum deliberativo e executivo, que opera por 

consenso, sendo responsável pela definição de ações de proteção, prevenção social e 

situacional das violências e crimes, de repressão qualificada e, no limite, de regulação 

e fiscalização administrativa do espaço urbano.  

A atuação dos referidos Gabinetes deve estar orientada pelo incremento 

qualitativo e sistêmico da integração entre os órgãos que compõem o chamado 

sistema de segurança pública e justiça criminal, pela implantação do planejamento 

estratégico como ferramenta gerencial dos programas, projetos e ações municipais a 

serem empreendidos e pela constituição da informação como elemento-chave para 

balizar a ação dos órgãos municipais e policiais, eventualmente de justiça, por meio da 

criação de indicadores de monitoramento e avaliação (de impacto e de processo) das 

políticas de segurança pública desenvolvidas desde o poder local. 

Para tanto, dando continuidade à presente consultoria técnica especializada, este 

quarto produto, ora apresentado, tem por escopo apresentar alguns instrumentos de 

gestão, com vistas a qualificar e a aperfeiçoar a gestão dos GGI-M’s, dotando-os de 
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maior e melhor capacidade tática e operacional de levar a efeito as estratégias de 

controle e redução das violências e crimes no âmbito municipal. 

Em comum acordo com a Coordenação-geral de Ações de Prevenção à Violência da 

SENASP/MJ, optou-se por proceder à elaboração antecipada deste produto, de modo 

a, uma vez validado, concluir a presente consultoria com a entrega do terceiro produto 

baseado na formulação de um novo marco teórico-conceitual de estruturação dos GGI-

M’s no país, resultado tanto das experiências concretas de funcionamento e 

operacionalização (produtos 01 e 02), objeto de visitas “in loco”, quanto dos 

protocolos tático-operacionais (produto 04) a seguir explicitados. 

Por conseguinte, posteriormente à consolidação do escopo de atuação dos GGI-

M’s, consoante assinalado no produto 02, com base nas visitas “in loco” empreendidas 

e na literatura especializada acerca da matéria, passar-se-á a elencar um conjunto de 

instrumentos voltados a fortalecer institucionalmente a dinâmica de gestão dos 

Gabinetes em âmbito municipal. 

Acredita-se, pois, que a incorporação dessas ferramentas de gestão, pelo seu 

caráter prático e operacional, possa servir como subsídio para a totalidade dos 

municípios brasileiros que possuem GGI-M’s, resguardadas as peculiaridades locais e 

regionais. 
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2. OBJETIVO 

 

Nesta etapa da pesquisa, considerando as visitas técnicas “in loco” realizadas, 

assim como a ulterior formulação de um novo marco teórico-conceitual (produto 03) 

para orientar a estruturação dos GGI-M’s no país, a consultoria em tela pretende 

apresentar instrumentos de gestão, leiam-se, protocolos tático-operacionais, para 

prover e subsidiar uma atuação mais sistêmica e sinérgica dos Gabinetes, de modo a 

qualificar e a aperfeiçoar o seu funcionamento e a sua operacionalização como 

instância de gestão integrada das políticas de segurança pública levadas a efeito desde 

e pelo poder local. 

Desse modo, em consonância com o preconizado pelo termo de referência que 

orientou o processo de contratação da consultoria em curso e, ainda, com os diálogos 

permanentes estabelecidos com a Coordenação-geral de Ações de Prevenção à 

Violência da SENASP/MJ, este relatório técnico abarca as seguintes dimensões: 

� Principais eixos estruturantes da política municipal de segurança pública; 

� Desenho institucional da política municipal de segurança pública;  

� Instrumentos de gestão tático-operacional. 

Parte-se do pressuposto, teórico-conceitual (produto 03), de que o delineamento 

dos eixos estruturantes da política municipal de segurança pública constitui etapa 

necessária para a apresentação do desenho institucional que informa o escopo 

organizacional da referida política. Essas etapas precedem a concepção de 

instrumentos de gestão tático-operacionais, na medida em que esses protocolos 

favorecerão a qualificação e o aperfeiçoamento qualitativo do funcionamento e da 

operacionalização dos GGI-M’s, ao conformarem parâmetros e padrões comuns de 

atuação, referenciados no desiderato da política nacional de segurança pública. 

O desafio, portanto, consiste no balizamento da gestão dos Gabinetes em âmbito 

nacional, sem olvidar as diversas e variadas peculiaridades locais dos entes públicos 

municipais envolvidos. Quer-se, desta forma, conforme já se afirmou, assinalar 

parâmetros para o seu funcionamento e sua operacionalização, construindo padrões 

tático-operacionais de atuação, preservando suas peculiaridades sócio-históricas e 

culturais, como também potencializando suas especificidades político-institucionais. 
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3. EIXOS ESTRUTURANTES DA POLÍTICA MUNICIPAL DE SEGURANÇA 

PÚBLICA 

 

O mote da produção deste relatório assenta-se na elaboração de protocolos 

tático-operacional voltados a dinamizar a atuação dos GGI-M’s nas cidades. Todavia, 

sustenta-se que a definição tática e operacional do seu funcionamento e da sua 

operacionalização necessita estar embasada nas estratégias que constituem a política 

municipal de segurança pública. 

O desenvolvimento da política municipal de segurança pública constitui, desse 

modo, etapa necessária e antecedente à apresentação dos instrumentos de gestão em 

tela, haja vista a importância de que os referidos protocolos estejam articulados tanto 

em torno dos eixos programáticos quanto em razão do escopo organizacional da 

política de segurança pública a ser levada a efeito desde e pelo poder local. 

Nesse sentido, há que se perquirir o conceito de segurança pública propugnado 

historicamente pela SENASP/MJ, como instância nacional de indução do chamado no 

paradigma de segurança pública com cidadania (ou segurança cidadã), de que é 

exemplo o Sistema Único de Segurança Pública (SUSP), o Programa Nacional de 

Segurança Pública com Cidadania (PRONASCI) e, mais recentemente, a incorporação 

deste na rubrica “segurança com cidadania” do orçamento público federal. 

Muito embora o papel dos municípios na área da segurança pública, à luz de uma 

interpretação literal do §8º do art. 144 da Constituição Federal, possa ater-se a um 

entendimento bastante limitado e meramente acessório ou residual do ente federado 

municipal no contexto do sistema de segurança pública e justiça criminal brasileiro. 

Advogo que tal leitura não resiste a uma interpretação mais sistemática do próprio 

texto constitucional. Isso porque o núcleo axiológico da construção de políticas 

municipais de segurança pública está ancorado em uma hermenêutica constitucional 

mais complexa assente na extensão do conceito de segurança como direito social.  

Nessa perspectiva, fulcro no art. 6º da Carta Magna, a segurança afigura-se como 

um “direito garantir de outros direitos”, que, como direito social fundamental, possui 

eficácia vinculante tanto entre os entes federados (Municípios, Estados, Distrito 
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Federal, União e Territórios) quanto entre estes e os particulares. Nesse contexto, cabe 

também aos municípios contribuir para o controle e para a redução das violências e 

crimes. 

Certamente tal concepção extrapola o escopo dos tradicionais direitos de defesa 

do cidadão frente ao sistema punitivo estatal, ou mesmo, dos direitos de prestação 

positiva estatal, de ordem normativa, aqueles previstos pela legislação penal para 

proteger os direitos fundamentais daquele contra a atividade de terceiros1.  

O conceito de garantismo positivo do criminólogo italiano Alessandro Baratta 

(1999) resume a tese aqui sustentada, qual seja, da segurança como um direito social 

fundamental (daí falar-se na transição do direito à segurança à segurança dos direitos): 

Ampliar la perspectiva del derecho penal de la Constitución en 
la perspectiva de una politica integral de protección de los 
derechos, significa también definir el garantismo no solamente 
en sentido negativo como limite del sistema positivo, o sea, 
como expresión de los derechos de protección respecto del 
Estado, sino como garantismo positivo. Esto significa la 
respuesta a las necesidades de seguridad de todos los 
derechos, también de los de prestación por parte del Estado 
(derechos económicos, sociales y culturales) y no sólo de 
aquella parte de ellos, que podríamos denominar derechos de 
prestación de protección, en particular contra agresiones 
provenientes de comportamientos delictivos de determinadas 
personas. No se puede ignorar aquella parte de la inseguridad 
urbana debida efectivamente a comportamientos delictivos. No 
obstante, la necesidad de seguridad de los ciudadanos no es 
solamente una necesidad de protección de la criminalidad y de 
los procesos de criminalización. La seguridad de los ciudadanos 
corresponde a la necesidad de estar y de sentirse garantizados 
en el ejercicio de todos los derechos: derecho de la vida, a la 
libertad, al libre desarrollo de la personalidad y de las propias 
capacidades, derecho a expresarse y a comunicarse, derecho a 
la calidad de vida, así como el derecho a controlar y a influir 
sobre las condiciones de las cuales depende, en concreto, la 
existencia de cada uno. La relación existente entre garantismo 
negativo y garantismo positivo equivale a la relación que existe 
entre la politica de derecho penal y la politica integral de 
protección de los derechos. El todo se sirve de cada uno de los 
elementos que cada vez lo conforman, pero cada uno de estos 
elementos necesita del todo (BARATTA, 1999, p. 110). 

 

                                                           
1
 Essa abordagem será ampliada e aprofundada na elaboração do produto 03. 
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Esse redimensionamento do conceito de segurança consubstancia e fundamenta, 

do ponto-de-vista constitucional, a atual tendência de intervenção das Administrações 

Municipais na gestão da segurança pública, em conjunto com os demais entes e 

agências públicas de segurança e justiça. 

Para além desse enfoque hermenêutico-constitucional, um olhar 

sociocriminológico mais detido também aponta nessa direção, na medida em que 

múltiplos e variados fatores e agenciamentos concorrem para a (re)produção das 

violências.  

Outrossim, decerto ações estritamente policiais e de justiça são fundamentais 

para garantir o controle e a redução das violências e da criminalidade. Ocorre que são 

igualmente imprescindíveis intervenções situacionais, sociais, de regulação e de 

fiscalização do espaço urbano (e rural), sob a responsabilidade jurídico-constitucional 

dos municípios, para promover um aprofundamento da diminuição e, no limite, do 

cessamento dos mecanismos que ativam o cometimento de violências e crimes. 

Esse conceito alargado de segurança deve ser compreendido como corolário da 

criação das condições político-institucionais, socioculturais e ambientais para uma 

convivência pacífica dos(as) cidadãos(ãs) nas cidades. 

Por essa razão, mantendo as diretrizes e os princípios que orientam a feitura deste 

relatório, os eixos estruturantes da política municipal de segurança pública podem ser 

sintetizados da seguinte forma: 

� Políticas públicas de segurança com foco na prevenção social das violências e 

crimes; 

� Políticas públicas de segurança com foco na prevenção situacional das 

violências e crimes e na regulação e fiscalização do espaço urbano; 

� Políticas públicas com foco na garantia e na promoção dos direitos humanos; 

� Políticas de segurança pública com foco na repressão qualificada das violências 

e da criminalidade; 

� Políticas de gestão de riscos e respostas a desastres humanos e naturais com 

foco na defesa civil. 

O cabedal de possibilidades que se descortinam para a atuação dos municípios a 

partir dessa reconfiguração da política de segurança pública demanda um escopo 
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organizacional, aqui nominado como desenho institucional2, condizente com os 

consequentes desafios socioculturais e político-institucionais que encerram. 

Compete, assim, aos GGI-M’s a atribuição de fomentar a indução da integração 

sistêmica das agências municipais direta ou indiretamente afetas à possibilidade de 

controlar, prevenir e reduzir a prática de violências e crimes, assim como articular e 

coordenar a integração entre aquelas e as agências que compõem o sistema de 

segurança pública e justiça criminal (Polícias, Poder Judiciário, Ministério Público, 

Defensoria Pública e Sistema de Medidas Socioeducativas e Prisional), na perspectiva 

trina da prevenção3: 

� Primária: da segurança dos direitos fundamentais e sociais (através de políticas 

públicas de educação, habitação, trabalho e emprego, cultura, saúde e 

ordenamento urbano);  

� Secundária: orientada a grupos, subgrupos e territórios de maiores riscos de 

vulnerabilidade e vitimização, especialmente letal;  

� Terciária junto a egressos do Sistema de Medidas Socioeducativas e Prisional. 

A política municipal de segurança cidadã (ou segurança pública com cidadania) 

consubstancia-se nesse conjunto de eixos temáticos estruturantes (programas) a 

serem desdobrados em projetos e ações integradas, capilarizadas em unidades 

territoriais (segundo, por exemplo, os microdados do IBGE cotejados com os territórios 

de maior incidência de vulnerabilidade social e vitimização letal) de análise 

(diagnóstico), intervenção (plano de ação) e avaliação (de impacto e de processo). 

O fortalecimento da capacidade institucional do Estado, notadamente dos 

municípios, a partir de uma nova governança principiada pelos GGI-M’s, está 

diretamente atrelada à sua legitimidade e ao consequente grau de confiança da 

população nas instituições de segurança e justiça. 

Gradativa e processualmente, embasadas na integralidade e na transversalidade 

dos elementos que subsistem à política municipal de segurança pública aqui 

consignada, tenciona-se superar a baixa cultura organizacional local para a gestão das 

                                                           
2
 O comprometimento político governamental, a tradição associativa local e a dinâmica institucional 

decorrente das articulações entre Estado e sociedade constituem alguns dos aspectos fundamentais que 
respondem ao êxito de experiências brasileiras no campo da proposição, implementação e fiscalização 
de políticas públicas de forma participativa, interinstitucional e interagencial (LÜCHMANN, 2002). 
3
 Inspirada, entre outros, documentos internacionais das Nações Unidas, Banco Mundial e Banco 

Interamericano de Desenvolvimento, no desenho do Pacto pela Vida Municipal de Recife/PE. 
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políticas públicas de segurança, manifesta na descontinuidade de programas, de 

projetos e ações em face das mudanças político-institucionais do sistema democrático 

representativo brasileiro.  
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4. DESENHO INSTITUCIONAL DA POLÍTICA MUNICIPAL DE SEGURANÇA 

PÚBLICA DESDE O GGI-M4 

 

A vinculação institucional dos GGI-M’s na estrutura organizacional das 

Administrações Públicas Municipais se dá, conforme se verificou nas visitas técnicas 

realizadas, de modo bastante plural e diverso, sugerindo a criação de arranjos ou 

desenhos institucionais distintos que materializam políticas de segurança pública 

também bastante variadas e multifacetadas, próprias das peculiaridades e 

especificidades locais e regionais. 

Como já se observou, o lócus do GGI-M na e para a consecução das políticas 

municipais de segurança pública guarda estreita conexão com o capital político-

institucional conquistado tanto na estrutura organizacional quanto, e 

fundamentalmente, pela dinâmica de funcionamento e operacionalização do 

Gabinete.  

Desta forma, sua legitimação decorre menos do lugar que ocupa no organograma 

institucional, como se imaginava inicialmente, e mais pelo potencial de mobilização, de 

articulação e de coordenação dos projetos e ações integradas que leva a cabo. 

O monitoramento e o acompanhamento sistemático e permanente da sua atuação 

avultam como outro elemento de destaque, na medida em que ensejam e denotam 

assertividade e resolutividade das demandas discutidas e encaminhadas no âmbito das 

suas instâncias de gestão (Secretaria Executiva, Órgão Colegiado Pleno, Câmaras 

Temáticas – CT’s e Grupos de Trabalho – GT’s). Estas ganham novo fôlego, quando 

incrementadas, qualitativamente, por mecanismos e indicadores de monitoramento e 

avaliação, a exemplo, em sendo possível, de Observatórios Locais de Segurança Pública 

ou órgãos afins.  

Em quaisquer dos casos, no entanto, o comprometimento político-institucional do 

Chefe do Poder Executivo Municipal afigura-se imprescindível, a par do perfil 

                                                           
4
 Essa seção guarda estreita relação com algumas das conclusões carreadas no produto 02, em 

decorrência das visitas ”in loco” empreendidas junto a 5 (cinco) municípios brasileiros, quais sejam: 
Curitiba/PR, São Paulo/SP, Cáceres/MT, Recife/PE e Anápolis/GO. 
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(habilidades e competências) do(a) Secretário(a) Executivo(a) e de sua equipe5, para 

dinamizar e catalizar toda a potência tática e operacional dessa instância de gestão em 

projetos e, especialmente, em ações integradas de múltiplas espécies e formatos, 

orientadas à integração interinstitucional, intersetorial e interagencial, de cujo 

impacto, gradual e processualmente, no plano estratégico, é tributária a cultura 

organizacional das agências do sistema de segurança (pública) e justiça (criminal) 

participantes6. 

De igual modo, a grande variância da periodicidade das reuniões do Pleno 

(instância deliberativa estratégica máxima) entre os GGI-M’s pesquisados não deve 

conduzir a uma ilação simplista do grau de organicidade e de concreção da política 

municipal de segurança pública em desenvolvimento.  

Parecem-nos mais relevantes, isto sim, as espécies de projetos e ações integradas 

levadas a efeito, no plano tático-operacional, pelas agências municipais, estaduais e 

federais que o constituem, visto que essenciais para garantir uma maior e melhor 

efetividade, eficiência e eficácia da política de segurança pública.  

A adequação entre as situações-problema diagnosticadas pelas representações do 

GGI-M, na sua interface com as demandas da população (vide os Conselhos 

Comunitários e Municipais de Segurança Pública, entre outros), e os projetos e as 

ações integradas formuladas e implementadas confere visibilidade social e 

reconhecimento institucional ao Gabinete.  

Por isso, há que se perquirir, em seu método de trabalho, processos, 

procedimentos e rotinas de gestão que sejam capazes de assegurar o monitoramento 

e a avaliação dos seus efeitos e dos seus resultados. 

A definição clara do método de trabalho do GGI-M tanto para os seus membros 

quanto para a comunidade onde está inserido, da elaboração das pautas (input), 

                                                           
5
 Tal questão será objeto de análise no relatório do produto 03. 

6
 Aqui subsumidas também as agências municipais de regulação urbana e fiscalização administrativa da 

Prefeitura Municipal, com poder de polícia administrativo em sentido estrito, a exemplo das Secretarias 
Municipais de Saúde (Vigilância Sanitária), Meio Ambiente, Indústria e Comércio (ou Desenvolvimento 
Econômico), de Trânsito, Transporte e/ou Mobilidade, de Assistência ou Desenvolvimento Social (com o 
Conselho Tutelar), Defesa Civil, em conjunto com as agências estaduais (a exemplo do Corpo de 
Bombeiros) e federais (como o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente dos Recursos Naturais Renováveis 
– IBAMA e a Receita Federal). 



13 
 

passando pelo estabelecimento dos protocolos e planos de ação integrados 

(processamento) e culminando com o monitoramento e o acompanhamento dos 

encaminhamentos acordados nas suas instâncias de gestão (output). 

Historicamente essas duas dimensões, quais sejam, instâncias de gestão e os 

métodos de trabalho, restaram eclipsadas desde o direcionamento nacional até o seu 

desdobramento local, razão pela qual, uma vez mais, esta consultoria se justifica.  

Por um lado, constituem instâncias de gestão do GGI-M7: 

1. Secretaria Executiva8:  

À Secretaria Executiva cabem atribuições de organização, planejamento, 

execução, monitoramento e acompanhamento das atividades, dos projetos e ações 

integradas a serem desenvolvidas pelo GGI-M, de forma sistemática e permanente, no 

âmbito de suas competências e atribuições, previstas no regimento interno a ser 

consensuado no Órgão Colegiado Pleno do Gabinete (vide proposta anexa). 

Incumbe também à Secretaria Executiva do GGI-M a responsabilidade pela 

articulação, coordenação e alinhamento estratégico dos programas, dos projetos e 

ações de segurança pública capitaneados pelo Município (vide Reunião-ões de 

Pactuação como método de trabalho a seguir), tendo como foco o controle, a 

prevenção e o enfrentamento das violências e crimes praticados na cidade. 

Assiste à Secretaria Executiva também a missão de propor a criação de Câmaras 

Temáticas (CT’s) e, eventualmente, de Grupos de Trabalho (GT’s) específicos com a 

tarefa de elaborar projetos e ações integradas, com vistas à captação de recursos e ao 

apoio técnico e institucional das Secretarias Estadual e Nacional de Segurança Pública 

(vide o “sugestório” como instrumento de gestão atinente à essa finalidade). 

O(a) Secretário(a) Executivo(a) será indicado(a) pelo(a) Prefeito(a) Municipal em 

ato normativo específico para esse fim. Trata-se de cargo de confiança do(a) Chefe do 

Poder Executivo Municipal, que deve escolher profissional habilitado, dotado de 

habilidades e competências próprias, para o exercício dessa função.  

                                                           
7
 O burilamento da nomenclatura das instâncias de gestão aqui nominadas de Câmara Temática e Grupo 

de Trabalho será objeto do produto 03, consistente no marco teórico-conceitual dos GGI-M’s no Brasil, 
de acordo com acordo prévio firmado com a Coordenação-geral de Ações de Prevenção à Violência da 
SENASP/MJ. 
8
 O produto 03 abordará uma proposta de equipe mínima para compor a Secretaria Executiva, com base 

nas visitas “in loco” realizadas e já tematizadas nos produtos 01 e 02. 
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O(a) Secretário(a) Executivo(a) deve ter um perfil agregador e articulador 

(capacidade de relacionamento interpessoal e capacidade técnica de gestão), tendo 

em vista que toda a dinâmica de funcionamento e de operacionalização do Gabinete 

com as agências municipais, estaduais e federais de segurança (e justiça) depende de 

sua interlocução e processamento.  

Sugere-se que o(a) Secretário(a) Executivo(a) tenha atribuição exclusiva no GGI-M. 

São atribuições do(a) Secretário(a) Executivo(a): 

� Elaborar e acompanhar a dinâmica de trabalho do GGI-M; 

� Identificar temas prioritários na e para a agenda municipal de segurança 

pública; 

� Propor a constituição de CT’s e, sobretudo, GT’s para formular projetos 

e desenvolver ações integradas; 

� Secretariar reuniões, lavrar as atas ou planos de ação e promover 

medidas destinadas ao cumprimento das deliberações do GGI-M; 

� Coletar e sistematizar informações visando subsidiar as reuniões de 

todas as suas instâncias de gestão; 

� Envidar esforços no sentido do monitoramento e do acompanhamento 

dos resultados das atividades, dos projetos e ações integradas desenvolvidos 

no âmbito do GGI-M; 

� Supervisionar e orientar as atividades de protocolo, arquivo e 

patrimônio do GGI-M; 

� Administrar os serviços de telecomunicações, reprografia, limpeza, 

copa, manutenção de máquinas e equipamentos e outros serviços 

administrativos afetos ao GGI-M; 

� Preparar despachos e controlar expedientes; 

� Receber e encaminhar documentação de interesse do GGI-M; 

� Orientar e controlar as atividades administrativas do GGI-M, 

subsidiando as Secretarias Estadual e Nacional da Segurança Pública do 

Ministério da Justiça (SENASP/MJ) sobre o funcionamento e a execução do 

trabalho tático-operacional do Gabinete; 

� Encaminhar e controlar a publicação de atos oficiais; 

� Organizar e encaminhar as demandas de recursos físicos, humanos e 

orçamentário-financeiros junto ao Chefe do Poder Executivo e do Poder 

Legislativo Municipal a fim de que o GGI-M constitua um ambiente de 

interlocução entre as agências de segurança pública e justiça criminal na 

cidade. 
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2. Pleno ou Órgão Colegiado Pleno:  

O Pleno ou Órgão Colegiado Pleno constitui a instância máxima de deliberação 

estratégica do GGI-M e será formado, pelo menos, pela representação das seguintes 

agências municipais, estaduais e federais de segurança e justiça:  

� Prefeito(a) Municipal; 

� Secretário(a) Municipal de Segurança Publica, Defesa Social ou afim, 

quando haja; 

� Secretário(a) Municipal de Transporte, Trânsito e/ou Mobilidade; 

� Secretário(a) Municipal de Obras e Infraestrutura; 

� Secretário(a) Municipal de Saúde; 

� Secretário(a) Municipal de Educação; 

� Secretário(a) Municipal de Assistência (ou Desenvolvimento) Social; 

� Secretário(a) Municipal da Indústria e Comércio (ou Desenvolvimento 

Econômico); 

� Comandante ou Diretor 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; 

� Representante local da Receita Federal. 

 

Como instância superior e colegiada, é responsável pela coordenação e 

deliberação das atividades, dos projetos e das ações integradas adotadas em prol do 

controle, da redução e do enfrentamento das violências e crimes, com foco prioritário 

na prevenção, na promoção de direitos, na regulação urbana e na fiscalização 

administrativa da cidade. 

O Prefeito(a) Municipal atuará como o(a) Presidente do GGI-M, podendo, na sua 

ausência, conforme Regimento Interno, delegar essa atribuição ao(à) Secretário(a) 

Executivo(a). Ao(a) Presidente incumbe o agendamento das reuniões e à liderança da 

política municipal de segurança pública. 

O papel dos(as) gestores públicos que o compõem não difere de suas 

competências e atribuições nas suas respectivas esferas e cargos de atuação na 

prestação do serviço público que realizam. Por isso, é fundamental que as 

representações (lideranças) das instituições de segurança pública municipais, estaduais 
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e federais, assegurada a participação, a convite, do Poder Judiciário, do Ministério 

Público, da Defensoria Pública, do Sistema de Medidas Socioeducativas e Prisional, não 

sejam alterados com frequência, no intuito de que sejam criadas as melhores 

condições institucionais para o diálogo e a interlocução interinstitucional, interagencial 

e intersetorial da segurança pública no município. 

Compete, ainda, à essa instância, observando o princípio da conveniência e da 

oportunidade, que regem a Administração Pública, instalar, em caráter precário e 

provisório: Gabinete de Gestão de Crise, Força-tarefa, ou ainda, Missão Especial. Esses 

institutos, diferentemente, dos projetos e ações integradas concebidas e 

desenvolvidas no âmbito das CT’s e GT’s, que possuem um escopo sistemático e 

permanente, e que também deverão ser convalidados no Órgão Colegiado Pleno, 

visam atender a demandas emergenciais ou urgentes com prazo delimitado de 

conclusão.  

 

3. Câmaras Temáticas (CT’s):  

 

As CT’s têm como objetivo subsidiar tecnicamente o funcionamento e a 

operacionalização tático-operacional do GGI-M, formulando projetos e propondo 

ações integradas, de modo a qualificar e a aperfeiçoar a tomada de decisão estratégica 

do Pleno ou Órgão Colegiado Pleno do Gabinete.  

Recomenda-se a criação de, pelo menos, 2 (duas) CT’s:  

 

� CT Instituições de Fiscalização Urbana, Segurança Pública e Justiça 

Criminal; 

� CT de Prevenção às Violências, Promoção de Direitos e Cultura de Paz, 

facultado nesta a participação de Conselhos Comunitários ou Municipais 

de Segurança Pública, de modo a assegurar a necessária interface com 

instâncias de participação social ou popular. 

 

As CT’s serão compostas por profissionais das agências municipais, estaduais e 

federais designados pelo Pleno ou Órgão Colegiado Pleno do GGI-M, mediante 

sugestão do(a) Secretário(a) Executivo(a). 
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4. Grupos de Trabalho (GT’s):  

Os GT’s têm como objetivo aprofundar demandas e temas suscitados no âmbito 

das CT’s, de modo a estabelecer um delineamento do problema a ser enfrentado 

mediante a formulação de projetos e a proposição de ações integradas específicas. 

Estes serão compostos por profissionais das agências municipais, estaduais e 

federais designados pelas CT’s, com o aval do(a) Secretário(a) Executivo(a), sendo, 

posteriormente, também validados no âmbito do Pleno ou Órgão Colegiado Pleno do 

GGI-M. 

O resultado do trabalho dos GT’s será expresso em um instrumento de gestão 

denominado “sugestório”, a seguir apresentado, que tem como escopo servir de 

subsídio técnico para a captação de recursos e para o apoio técnico e institucional 

ulterior do Órgão Colegiado Pleno e, mormente, das Secretarias Estadual e da 

SENASP/MJ. 

A composição tanto das CT’s quanto dos GT’s observa a natureza da demanda 

avaliada, suas correlações e implicações político-institucionais, jurídico-constitucionais, 

técnicas e operacionais, permitindo a produção prévia de diagnósticos e a proposição 

de planos de ação integrados, em formato de “sugestório”9, denominação atribuída ao 

instrumento de gestão sintético que sumariza o problema e as soluções apresentadas, 

o qual (retro)alimenta o fluxo da informação a ser objeto de deliberação do Órgão  

Colegiado Pleno do GGI-M, agregando dinamicidade e celeridade à tomada de decisão 

estratégica das lideranças locais, estaduais e federais que o compõem. 

Os projetos e as ações integradas desenvolvidas nas CT’s e, eventualmente, nos 

GT’s (instâncias tático-operacionais), deverão ser validados, posteriormente, no bojo 

das reuniões ordinárias (ou extraordinárias, a depender de sua urgência ou 

emergência) do Órgão Colegiado Pleno do GGI-M (instância estratégica). 

Os projetos e as ações integradas configuram o funcionamento e a 

operacionalização efetiva do GGI-M, na medida em que explicitam a política municipal 

de segurança pública desenvolvida na cidade. 

                                                           
9
 Esse instrumento de gestão foi concebido e desenvolvido pelo GGI-M de Curitiba/PR, com vistas a 

qualificar e aperfeiçoar não somente a tomada de decisão estratégica do Pleno do Gabinete como 
também ampliar a capacidade institucional do município em formular e propor projetos de prevenção 
social e situacional das violências e crimes perpetrados na cidade, por exemplo, junto a Secretarias 
Estaduais da Segurança Pública e à SENASP/MJ. 
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Enquanto os projetos seriam formulados na CT de Prevenção às Violências, 

Promoção de Direitos e Cultura de Paz, inclusive com a participação de lideranças 

comunitárias e/ou de representações instâncias de participação social ou popular, 

como os Conselhos Comunitários ou Municipais de Segurança Público, a CT de 

Fiscalização Urbana, Segurança Pública e Justiça Criminal proporia ações integradas 

de segurança urbana10 (assentadas no poder de polícia em sentido amplo), através das 

Guardas Municipais, polícias e, a convite, de integrantes do sistema de justiça (Poder 

Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública e Sistema de Medidas 

Socioeducativas ou Prisional), e de regulação urbana e fiscalização administrativa 

(embasadas no poder de polícia administrativo em sentido estrito), por meio de 

agências municipais, estaduais e/ou federais com esse escopo11, a serem disciplinadas 

por Protocolos e Planos de Ação Integrados, conforme se verificará doravante.  

Temas específicos da agenda municipal de segurança pública poderiam, ainda, ser 

objeto da organização de tantos GT’s quantos forem necessários para abarcar o 

debate, a discussão e os encaminhamentos pertinentes a matérias como: redução dos 

crimes violentos (incluindo homicídios, latrocínios, roubos em geral e roubos de 

veículos), convivência e regulação no espaço urbano (incluindo perturbação do 

sossego, depredação do patrimônio público e privado, iluminação pública, mobilidade 

urbana), inclusão social e promoção dos direitos de jovens, mediação de conflitos e 

justiça restaurativa, tecnologias de controle social (a exemplo do vídeo e do 

audiomonitoramento), entre outros. 

Previamente à primeira reunião ordinária de cada ano, o(a) Secretário(a) 

Executivo(a) do Gabinete conduziria com o Chefe do Poder Executivo Reunião(ões) de 

Pactuação, na(s) qual(is) as prioridades da política municipal de segurança pública 

haveriam de ser avaliadas em termos de sua conveniência, oportunidade e impacto 

orçamentário-financeiro. Esses projetos e ações integradas prioritárias (agenda 

municipal de segurança pública), em sendo aprovadas pelo Pleno do GGI-M, 

constituiriam Protocolos e Planos de Ação Integrados, os quais seriam desdobrados em 

                                                           
10

 A mesma lógica pode ser utilizada no caso de municípios que possuem uma grande extensão 
territorial rural, que agregariam, na mesma CT, o desenvolvimento de ações integradas de segurança 
rural, de que são exemplos as Ações Integradas de Segurança Rural (AcinSER), capitaneadas pela Brigada 
Militar no Estado do Rio Grande do Sul, no bojo do GGI-M de Bagé.  
11

 Vide nota de rodapé n.º 6. 
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etapas (atividades), responsáveis (lideranças), tempo (de previsão e de realização da 

meta avençada) e espaço (regionalização territorial)12. 

Nessa senda, as CT’s e os GT’s oportunizam a identificação da agenda municipal de 

segurança pública, assim como das concepções sociocriminológicas que a respaldam. 

 

5. Observatório Municipal de Segurança Pública (ou nomenclatura afim):  

O Observatório Municipal de Segurança Pública deve ser compreendido como um 

centro de pesquisa social aplicado, voltado à produção de estudos e pesquisas técnico-

científicos de fontes primárias (dados não criminais direta ou indiretamente afetos às 

possibilidades de agenciamento de violências e crimes e às representações sociais da 

população quanto a um maior ou menor grau de segurança no espaço urbano) e de 

fontes secundárias (em especial dados criminais e de informações sobre mortalidade), 

com o uso de técnicas de pesquisa quali e quantitativas e espaciais, como o 

georreferenciamento.  

Paradoxalmente, o conceito e as diretrizes dos propalados Observatórios não são 

evidenciados, seja pela doutrina especializada, seja pelos instrumentos normativos 

existentes em todos os níveis federativos, configurando, nessa medida, um dos 

maiores desafios do e para o sistema de segurança pública e justiça criminal brasileiro 

contemporaneamente.  

Muito embora não seja este o objeto da presente consultoria, não se pode olvidar 

a necessidade de se contribuir para uma definição mais objetiva e acabada dessa 

instância de processamento e análise da informação e do conhecimento na área da 

segurança pública, haja vista seu rebatimento para a e na capacidade institucional de 

gestão dos GGI-M’s. 

Assim é que o Observatório Municipal de Segurança Pública, ou mesmo órgão 

afim, deve proporcionar o assessoramento técnico e científico necessário para a 

                                                           
12

 Esse método de trabalho é oriundo da experiência de gestão do Pacto pela Vida Municipal de 
Pernambuco e, mais recentemente, de sua versão municipal em Recife. Nele a Reunião de Pactuação 
entre o secretariado municipal e o Chefe do Poder Executivo Municipal precede a definição da agenda 
municipal de defesa social, a qual, posteriormente, será discutida no Comitê Gestor (semelhante ao 
Órgão Colegiado Pleno do GGI-M) e desdobrado em Planos Operativos com a identificação das etapas, 
atividades, responsáveis, previsão e realização das metas e território a ser impactado. Acredita-se que a 
incorporação desse método de trabalho possa qualificar e aperfeiçoar o funcionamento e a 
operacionalização dos GGI-M’s do país. 
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produção de diagnósticos e a realização de avaliações de impacto e de processo da 

política municipal de segurança pública, subsidiando a Secretaria Executiva, assim 

como o Órgão Colegiado Pleno e as demais instâncias de gestão do GGI-M (CT’s e GT’s) 

com dados e informações para qualificar e aperfeiçoar a tomada de decisão dos 

profissionais das agências municipais, estaduais e federais que dele fazem parte.  

Cabe, ainda, ao Observatório prover o Sistema Nacional de Informações sobre 

Segurança Pública, Prisionais e Drogas (SINESP), assim como o novel INFOGGI com 

dados, informações e estatísticas acerca da política municipal de segurança pública, 

como requisito para fortalecer a capacidade institucional do GGI-M e ampliar as fontes 

de financiamento e sustentabilidade do Gabinete através dos recursos advindos da 

SENASP/MJ.  

No limite, a gestão da informação pode ser empreendida por uma Coordenadoria 

Municipal de Análise e Planejamento ou por uma Gerência de Análise Criminal e 

Prevenção da Violência, vinculada ou não ao GG-M13. 

Essa ambiência fecunda para o planejamento e para o desenvolvimento do GGI-M 

demanda lideranças comprometidas, estratégica e tática-operacionalmente, com a 

assertividade e a resolutividade nas reuniões das CT’s (e GT’s) e do Pleno.  

Nesses termos, simbólica e materialmente, o comprometimento político-

institucional da Administração Pública Municipal, necessário para dissipar conflitos de 

interesse (de atribuições e competências) em prol da construção de convergências e, 

no limite, de consensos, demonstrar-se-ía com a participação do Prefeito Municipal 

nas reuniões ordinárias do Pleno, realizadas de modo flexível (quinzenal, mensal, 

bimestral ou trimestralmente), de acordo com a dinâmica de cada localidade, assim 

como pelo controle rígido do tempo de fala nas reuniões e pelo monitoramento e 

acompanhamento direto e focado das questões pactuadas e dos encaminhamentos 

acordados. 

Inobstante o fato de o GGI-M não se constituir em uma instância de participação 

social ou popular por excelência, em comum acordo com sua representação 

                                                           
13

 Esse é o modelo do GG-M de São Paulo/SP e do Pacto pela Vida de Recife/PE. Em ambos os casos, seja 
pelas dificuldades de custeio dos profissionais necessários para a sua operacionalização, seja pelo 
desenho institucional mais amplo da Administração Pública Municipal, constituíram-se parcerias 
estratégias entre a Secretaria Executiva do GGI-M de São Paulo e do Comitê Gestor do Pacto pela Vida 
Municipal de Recife, respectivamente.  
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institucional, o Gabinete poderia promover reuniões, em caráter extraordinário, em 

equipamentos públicos ou comunitários, especialmente nas áreas de maior 

concentração de violência e crime da cidade14, sem prejuízo da participação de 

Conselhos Comunitários e Municipais na CT supramencionada.  

Essa metodologia denominada de GGI-M na Rua ou GGI-M na Comunidade15 teria 

como objetivo primordial dessacralizar o lugar das autoridades públicas, 

especialmente das polícias, promovendo aproximações e interfaces diretas entre a 

sociedade civil e o Estado. As demandas encaminhadas nessas ocasiões alimentariam 

as CT’s (de Prevenção às Violências, Promoção de Direitos e Cultura de Paz e de 

Fiscalização Urbana, Segurança Pública e Justiça Criminal), funcionando como matéria-

prima para a concepção e o desenvolvimento de projetos e ações integradas, 

eventualmente de revisão e realinhamento tático-operacional destes. 

Esse desenho institucional do GGI-M (módulo mínimo ou básico) não elide a 

possibilidade de, guardadas as peculiaridades e especificidades locais, manter e/ou 

estruturar módulos suplementares ou acessórios, a exemplo do Telecentro, da Sala de 

Situação e da Sala Integrada de Vídeomonitoramento (melhor nominada como Central 

Integrada de Comando e Controle). 

Em termos dos instrumentos normativos que sustentam o funcionamento e a 

operacionalização do GGI-M, os Regimentos Internos ainda não parecem ter sido 

plenamente inculcados na cultura organizacional da maioria dos Gabinetes 

pesquisados. Quando o foram, persiste a carência de planos e protocolos de ação 

integrados para balizar os diferentes momentos do fluxo de gestão da (inform)ação da 

política municipal de segurança pública. 

Destarte, ao lado do compromisso político-institucional da gestão pública 

municipal e do desenho institucional (como expressão do modelo de gestão 

                                                           
14

 Essa reflexão teórico-prática está fundada, entre outros, em: FUNG, Archon. Receitas para Esferas 
Públicas: Oito Desenhos Institucionais e suas Conseqüências. In: COELHO, V. S.; NOBRE, M. (orgs.). 
Participação e deliberação: teoria democrática e experiências institucionais no Brasil contemporâneo. 
São Paulo: Editora 34, 2004. 
15

 Essa inovação institucional foi concebido quando o consultor atuou como Secretário Municipal de 
Segurança Pública e Cidadania de Canoas/RS (entre 2009 e 2012). Está referenciada no projeto 
Prefeitura na Rua, criado pelo Prefeito Municipal de Canoas/RS, Jairo Jorge, através da Secretaria 
Municipal de Relações Institucionais, no dia 3 de janeiro de 2009, e atualmente em curso. Tem como 
missão reduzir o déficit democrático e empoderar a cidadania canoense para participar do debate da 
vida da cidade. 
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propugnado), o modo como se concebe a organização e o processamento da coleta, da 

sistematização e da análise das informações acerca da dinâmica da violência e do 

crime na cidade destaca-se como um fator de grande relevância para (re)orientar, 

estratégica, tática e operacionalmente, a gestão integrada da segurança pública em 

nível municipal junto aos GGI-M’s, a saber: 

� Diagnóstico (desdobrado em Plano Municipal de Segurança Pública); 

� Implementação (Planos e Protocolos de Ação Integrados); 

� Monitoramento e Avaliação (indicadores quantitativos e qualitativos de 

impacto e de processo). 

Ato contínuo, um dos vultosos desafios para a institucionalização do GGI-M 

como instrumento local de governança se refere ao seu potencial político-institucional, 

como se comprovou, de constituição de novas bases federativas para o seu 

financiamento e para sua sustentabilidade ao longo de diferentes gestões dos vários 

entes federados (municipais, estaduais e federais).  

Por consequência, o delineamento das bases para o estabelecimento de uma 

interface cotidiana e rotineira dos GGI-M’s com os Gabinetes de Gestão Integradas 

Estaduais (GGI-E) ou instâncias similares, a exemplo dos GGI’s de Fronteira e, 

eventualmente, do novel GGI Metropolitano em áreas de conurbação urbana16, tem o 

condão de potencializar o desenvolvimento de ações e operações integradas em escala 

intermunicipal e/ou regional, para as quais os instrumentos de gestão a seguir 

detalhados poderão, de igual sorte, uma vez customizados, ser utilizados. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16

 As imbricações táticas e operacionais entre segurança e mobilidade urbana são outro fator a justificar, 
haja vista a realidade das Capitais e Regiões Metropolitanas, a premente integração entre os diferentes 
arranjos organizacionais de GGI’s (Municipal, Metropolitano e Estadual). 
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5. INSTRUMENTOS DE GESTÃO TÁTICO-OPERACIONAL 

 

As instâncias de gestão e os métodos de trabalho que conforma a dinâmica do 

GGI-M demandam instrumentos de gestão próprios voltados a dotar o Gabinete com 

recursos e ferramentas tático-operacionais para orientar o seu correto e adequado 

funcionamento e operacionalização, ensejando parâmetros e padrões comuns de 

atuação em nível nacional.  

Esses instrumentos coadunam-se com as atribuições do GGI-M. Vale ressaltar: 

 

� Tornar mais ágil, efetivo, eficiente e eficaz a comunicação entre as 

agências de segurança pública e de justiça criminal que integram o GGI-M no 

exercício de suas funções e atribuições; 

� Atuar em rede com outros GGI’s, a exemplo do GGI-E, GGI-F e o novel 

GGI-Metropolitano, caso existente(s); 

� Propor projetos e ações integradas de regulação, fiscalização e 

segurança urbana ao nível municipal, monitorando e acompanhando sua 

execução; 

� Promover interface com Conselhos Comunitários e Municipais de 

Segurança Pública, entre outras instâncias de participação social ou popular, 

objetivando fortalecer a capacidade institucional de atuação do GGI-M junto à 

comunidade; 

� Contribuir para a elaboração do Plano Municipal de Segurança Pública, 

envidando esforços no sentido da integração sistêmica com as políticas 

estadual e nacional de segurança pública, observadas as peculiaridades e 

especificidades locais e regionais; 

� Garantir a interlocução sistemática e permanente do GGI-M com as 

Secretarias Estadual e com a SENASP/MJ, com vistas a potencializar o 

atingimento e o alcance dos objetivos institucionais do Gabinete; 

� Estabelecer uma rede municipal, estadual (ou distrital) e nacional de 

intercâmbio de informações, troca de experiências e compartilhamento de 

boas práticas de gestão entre os municípios da região, do Estado e do país; 

� Contribuir para a elaboração de indicadores de mensuração e avaliação 

da política municipal de segurança pública; 

� Promover a atuação conjunta das agências que integram o GGI-M em 

prol do controle, da prevenção e da redução das violências e crimes, como 

também em face do aumento da sensação de segurança na cidade; 

� Contribuir para a integração dos sistemas de segurança pública e justiça 

criminal com o banco de dados e informações municipais, tendo em vista o 

incremento da gestão da informação para a tomada a decisão estratégica do 

GGI-M; 



24 
 

� Primar pela transparência e accountability da gestão da informação na 

área da segurança pública;  

� Contribuir para a (re)formulação e criação de instrumentos normativos, 

no âmbito municipal, pertinentes à política municipal de segurança pública, 

notadamente no que se refere a medidas de qualificação e aperfeiçoamento da 

prevenção social e situacional das violências, de regulação urbana, de 

fiscalização administrativa e de gestão de riscos e respostas a desastres 

humanos e naturais com foco na defesa civil. 

O desenvolvimento do mister do GGI-M está fundado nas seguintes premissas e 

diretrizes organizacionais e institucionais: 

� Promover a integração sistêmica entre as agências municipais, estaduais 

e federais de segurança pública e justiça criminal, bem como os demais órgãos 

direta ou indiretamente afetos à temática no âmbito local; 

� Focalizar os projetos e ações integradas no controle, na prevenção e na 

redução das violências e crimes nos territórios da cidade com maior incidência 

de vulnerabilidade e de vitimização, especialmente a que se relaciona com 

crimes violentos (homicídios, latrocínios, roubos em geral, roubos de veículos, 

etc.); 

� Instituir Câmaras Temáticas (CT’s) e, eventualmente, Grupos de 

Trabalho (GT’s) para analisar e aprofundar a formulação de projetos e a 

proposição de ações integradas voltadas ao fortalecimento institucional do 

GGI-M e da política municipal de segurança pública; 

� Envidar esforços no sentido da criação de indicadores de 

monitoramento e de avaliação da política municipal de segurança pública; 

� Instalar, quando possível, Observatório Municipal de Segurança Pública 

para produzir estudos e elaborar pesquisas de caráter técnico-científico acerca 

da dinâmica das violências e crimes praticados na cidade, qualificando e 

aperfeiçoando o desenvolvimento (com base em diagnóstico) e a execução 

(respaldado em plano de ação integrado) dos projetos e ações integradas 

levadas a efeito nessa direção no âmbito local; 

� Elaborar e acompanhar a execução do Plano Municipal de Segurança 

Pública, contemplando o foco etário, social e territorial da política municipal de 

segurança pública, priorizando as localidades com maior incidência de 

violências, crimes e vulnerabilidades; 

� Monitorar e acompanhar a execução de programas, de projetos e de 

ações integradas constitutivos da política municipal de segurança pública, 

promovendo avaliação quantitativa e qualitativa dos resultados obtidos e 

indicando, em sendo o caso, mecanismos para revisão e realinhamento 

estratégico das políticas públicas adotadas; 

� Interagir com entidades públicas e da sociedade civil que têm atuação 

no campo da prevenção social das violências e da promoção dos direitos 
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humanos, estabelecendo regime de estreita colaboração e articulação 

sistêmica; 

� Interagir com entidades da sociedade civil criando um fluxo de 

informações permanente e continuado, que possibilite a troca de informações, 

o intercâmbio de experiências e projetos e, ainda, o compartilhamento de boas 

práticas de gestão; 

� Promover iniciativas de aproximação do GGI-M com a população onde 

está inserido, através, por exemplo, de inovações institucionais como GGI-M na 

Rua ou GGI-M na Comunidade; 

� Primar pela publicidade, transparência, accountability e democratização 

dos dados e informações da política municipal no âmbito do GGI-M sempre que 

possível, desde que não comprometa o sigilo necessário ao desenvolvimento 

dos projetos e ações de segurança pública. 

 

Respaldados nos princípios da gestão integrada, da atuação em rede e na 

perspectiva sistêmica da interface e interlocução das agências que compõem o GGI-M, 

propõem-se os seguintes instrumentos de gestão tático-operacionais:  

� Regimento Interno; 
� Fio Lógico; 
� Sugestório; 
� Plano de Ação Integrado; 
� Protocolo de Ação Integrado; 
� Ordem de Serviço Integrado. 
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REGIMENTO INTERNO 

 

CAPÍTULO I 

Da Natureza 

 

Art. 1°. O Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGI-M), instituído pela Lei 

ou Decreto n.º XXXX, de XX de XXXX de XXXX, é a instância colegiada máxima de 

deliberação estratégica e coordenação tático-operacional da política municipal de 

segurança pública de XXXX/XX, que opera por consenso, sem hierarquia e respeitando 

a autonomia das agências de segurança pública, de justiça criminal, a convite, de 

regulação urbana (e/ou rural) e de fiscalização administrativa que o compõem, 

visando colaborar com a Prefeitura Municipal no sentido de conceber, implementar, 

monitorar e acompanhar a consecução dos programas, dos projetos e das ações 

integradas dirigidas ao controle e à prevenção das violências e crimes, assim como, a 

promover direitos, a regular e a fiscalizar o espaço da cidade, e reger-se-á pelo 

presente Regimento. 

 

Art. 2°. O GGI-M tem por objetivo fundamental a gestão integrada, no plano 

estratégico e tático-operacional, da política municipal de segurança pública, com vistas 

a dotar o sistema de segurança pública e de justiça criminal, ressalvados os limites 

jurídico-constitucionais das atribuições e competências do poder local, de maior 

eficiência e eficácia no planejamento, na execução e na avaliação dos programas, dos 

projetos e das ações integradas levadas a efeito na cidade, com foco na prevenção 

(social e situacional) e na repressão qualificada das violências e crimes, na promoção 

dos direitos, na regulação urbana e na fiscalização administrativa. 

 

CAPÍTULO II 

Das Atribuições 

 

Art. 3°. O Gabinete de Gestão Integrada Municipal terá as seguintes 

atribuições: 
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I- Tornar mais ágil, efetivo, eficiente e eficaz a comunicação entre as agências 

de segurança pública e de justiça criminal que integram o GGI-M no 

exercício de suas funções e atribuições; 

II- Atuar em rede com outros desenhos institucionais de Gabinetes de Gestão 

Integradas (GGI’s), a exemplo do GGI-Estadual, GGI-Fronteira e, 

eventualmente, GGI-Metropolitano; 

III- Propor projetos e ações integradas de regulação, fiscalização e segurança 

urbana ao nível municipal, monitorando e acompanhando sua execução; 

IV- Promover interface com Conselhos Comunitários e Municipais de 

Segurança Pública, entre outras instâncias de participação social ou 

popular, objetivando fortalecer a capacidade institucional de atuação do 

GGI-M junto à comunidade; 

V- Contribuir para a elaboração do Plano Municipal de Segurança Pública, 

envidando esforços no sentido da integração sistêmica com as políticas 

estadual e nacional de segurança pública, observadas as peculiaridades e 

especificidades locais e regionais; 

VI- Garantir a interlocução sistemática e permanente do GGI-M com as 

Secretarias Estadual e a SENASP/MJ, com vistas a potencializar o 

atingimento e o alcance dos objetivos institucionais do Gabinete; 

VII- Estabelecer uma rede municipal, estadual e nacional de intercâmbio de 

informações, troca de experiências e compartilhamento de boas práticas de 

gestão entre os municípios da região, do Estado e do país; 

VIII- Contribuir para a elaboração de indicadores de mensuração e de avaliação 

da política municipal de segurança pública; 

IX- Promover a atuação conjunta das agências que integram o GGI-M em prol 

do controle e da redução das violências e crimes, como também em face do 

aumento da sensação de segurança na cidade; 

X- Contribuir para a integração dos sistemas de segurança pública e justiça 

criminal com o banco de dados e informações municipais, tendo em vista o 

incremento da gestão da informação para a tomada a decisão estratégica 

do GGI-M; 

XI- Primar pela transparência e accountability da gestão da informação na área 

da segurança pública;  
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XII- Contribuir para a (re)formulação e criação de instrumentos normativos, no 

âmbito municipal, pertinentes à política municipal de segurança pública, 

notadamente no que se refere a medidas de qualificação e 

aperfeiçoamento da prevenção social e situacional das violências, de 

regulação urbana, de fiscalização administrativa e de gestão de riscos e 

respostas a desastres humanos e naturais com foco na defesa civil. 

 

CAPÍTULO III 

Das Instâncias de Gestão 

 

Art. 4°. O GGI-M será composto por: 

I- Secretaria Executiva;  

II- Órgão Colegiado Pleno ou Pleno; 

III- Câmaras Temáticas; 

IV- Grupos de Trabalho; 

V- Observatório Municipal da Segurança Pública ou órgão afim. 

 

Seção I 

Da Secretaria Executiva 

 

Art. 7°. A Secretaria Executiva do GGI-M será ocupada por cargo de livre 

nomeação do(a) Prefeito(a) Municipal por profissional com perfil agregador e 

articulador, capacidade de relacionamento interpessoal e capacidade técnica de 

gestão. 

Parágrafo 1º: O(a) Secretário(a) Executivo(a) será indicado(a) pelo(a) Prefeito(a) 

Municipal em ato normativo específico para esse fim. 

Parágrafo 2º: Caberá ao(à) Secretário(a) Executivo(a) presidir o Órgão 

Colegiado Pleno do GGI-M, no caso de eventual ausência do Chefe do Poder Executivo 

Municipal, por delegação deste.  

 

Art. 8°. Competirá à Secretaria Executiva: 

I- Elaborar e acompanhar a dinâmica de trabalho do GGI-M; 
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II- Identificar temas prioritários na e para a agenda municipal de segurança 

pública; 

III- Propor a constituição de Câmaras Temáticas e, sobretudo, Grupos de 

Trabalho para analisar e formular projetos e desenvolver ações integradas; 

IV- Secretariar reuniões, lavrar as atas ou planos de ação e promover medidas 

destinadas ao cumprimento das deliberações; 

V- Coletar e sistematizar informações visando subsidiar as reuniões de todas 

as suas instâncias de gestão; 

VI- Envidar esforços no sentido do monitoramento e do acompanhamento dos 

resultados das atividades, dos projetos e das ações integradas 

desenvolvidos no âmbito do GGI-M; 

VII- Supervisionar e orientar as atividades de protocolo, arquivo e patrimônio 

do GGI-M; 

VIII- Administrar os serviços de telecomunicações, reprografia, limpeza, copa, 

manutenção de máquinas e equipamentos e outros serviços 

administrativos afetos ao GGI-M; 

IX- Preparar despachos e controlar expedientes; 

X- Receber e encaminhar documentação de interesse do GGI-M; 

XI- Orientar e controlar as atividades administrativas do GGI-M, subsidiando as 

Secretarias Estadual e a SENASP/MJ sobre o funcionamento e a execução 

do trabalho tático-operacional do Gabinete; 

XII- Encaminhar e controlar a publicação de atos oficiais; 

XIII- Organizar e encaminhar as demandas de recursos físicos e humanos junto 

ao Chefe do Poder Executivo e Poder Legislativo Municipal a fim de que o 

GGI-M constitua um ambiente de interlocução entre as agências de 

segurança pública e justiça criminal na cidade. 

 

Seção II 

Do Órgão Colegiado Pleno 

 

Art. 5°. O Órgão Colegiado Pleno ou simplesmente Pleno do GGI-M é a 

instância colegiada máxima de deliberação estratégica da política municipal de 

segurança pública, sendo, nessa medida, responsável pela coordenação e deliberação 
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das atividades, dos projetos e das ações integradas adotados em prol do controle, da 

redução e do enfrentamento das violências e crimes, com foco prioritário na 

prevenção (social e situacional), na repressão qualificada, na promoção de direitos, na 

regulação urbana e na fiscalização administrativa da cidade. 

 

Art. 6°. O Pleno do GGI-M de Bagé será integrado por profissionais que 

representem o Poder Público dos seguintes Órgãos ou por estes indicados: 

I- Prefeito(a) Municipal; 

II- Secretário(a) Municipal de Segurança Publica, Defesa Social ou afim, 

quando haja; 

III- Secretário(a) Municipal de Transporte, Trânsito e/ou Mobilidade; 

IV- Secretário(a) Municipal de Obras e Infraestrutura; 

V- Secretário(a) Municipal de Saúde; 

VI- Secretário(a) Municipal de Educação; 

VII- Secretário(a) Municipal de Assistência (ou Desenvolvimento) Social; 

VIII- Secretário(a) Municipal da Indústria e Comércio (ou Desenvolvimento 

Econômico); 

IX- Conselho Tutelar; 

X- Comandante ou Diretor da Guarda Municipal, onde houver; 

XI- Comandante local do Batalhão da Polícia Militar do Estado; 

XII- Comandante local do Batalhão de Corpo de Bombeiros Militar do Estado; 

XIII- Delegado(a) local da Polícia Civil do Estado; 

XIV- Representante local da Polícia Científica do Estado; 

XV- Representante local da Polícia Federal; 

XVI- Representante local da Polícia Rodoviária Federal; 

XVII- Representante local da Receita Federal. 

Parágrafo 1°: Cada órgão poderá designar um titular e um suplente. 

Parágrafo 2°: O suplente substituirá o titular em suas ausências, assumindo todos 

os direitos cabíveis à essa representação. 

Parágrafo 3°: A ausência de representante titular em mais de 03 (três) reuniões 

ordinárias consecutivas ou 06 (seis) reuniões intercaladas, sem justificativa por escrito, 

no período de 01 (um) ano, importará a notificação do GGI-M ao órgão ou instituição 
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faltante, para que providencie a designação de substituto ou decline da possibilidade 

de participar dessa instância do Gabinete. 

Parágrafo 4°: O GGI-M poderá solicitar a colaboração de entidades públicas ou 

privadas, no que se fizer necessário, para o cumprimento de suas atribuições, as quais, 

em havendo acordo dos demais membros natos, poderão participar das reuniões do 

Órgão Colegiado Pleno. 

Parágrafo 5°: Poderão ainda participar, como convidados especiais, outros 

dirigentes de órgãos vinculados direta ou indiretamente à área da segurança pública e 

da justiça criminal, de acordo com a conveniência e oportunidade, respeitada prévia 

anuência dos demais membros natos. 

Parágrafo 6°: Os convidados especiais, quando participarem das reuniões, não 

terão direito a voto, em caso de decisão por esse critério. 

Parágrafo 7°: O GGI-M preservará plenamente a autonomia e a identidade de seus 

membros, na medida em que suas decisões são tomadas por consenso, como 

preconiza o art. 1º deste Regimento. 

 

Art. 6°. Caberá ao Órgão Colegiado Pleno do GGI-M: 

 

I- Deliberar sobre todos os assuntos estratégicos e tático-operacionais 

pertinentes à gestão integrada da política municipal de segurança 

pública; 

II- Deliberar sobre a constituição de Câmaras Temáticas (CT’s), em especial 

da CT Instituições de Fiscalização Urbana, Segurança Pública e Justiça 

Criminal e a CT de Prevenção às Violências, Promoção de Direitos e 

Cultura de Paz, sendo facultada a participação de Conselhos 

Comunitários ou Municipais de Segurança Pública nesta última, de 

modo a assegurar a necessária interface com instâncias de participação 

social ou popular, e, eventualmente, de Grupos de Trabalho (GT’s); 

III- Apreciar e aprovar pareceres, recomendações, planos e protocolos de 

ação integrados, entre outros instrumentos normativos e tático-

operacionais elaborados no âmbito das CT’s e, eventualmente, GT’s;  

IV- Encaminhar aos Poderes Legislativo e Executivo Municipais, no limite 

das atribuições constitucionais e legais do poder local, propostas de 
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mudanças na legislação municipal que se fizerem necessárias para 

potencializar, qualificar e aperfeiçoar a política municipal de segurança 

pública levada a efeito na cidade. 

 

Seção III 

Das Câmaras Temáticas  

 

Art. 9°. As Câmaras Temáticas (CT’s) têm como objetivo subsidiar tecnicamente 

o funcionamento e a operacionalização tático-operacional do GGI-M, formulando 

projetos e propondo ações integradas, de modo a qualificar e a aperfeiçoar a tomada 

de decisão estratégica do Órgão Colegiado Pleno do Gabinete.  

 

Art. 10. Recomenda-se a criação de, pelo menos, 2 (duas) CT’s, quais sejam, CT 

Instituições de Fiscalização Urbana, Segurança Pública e Justiça Criminal e CT de 

Prevenção às Violências, Promoção de Direitos e Cultura de Paz, sendo facultada nesta 

última a participação de Conselhos Comunitários ou Municipais de Segurança Pública, 

de modo a assegurar a necessária interface com instâncias de participação social ou 

popular. 

 

Art. 11. As CT’s serão compostas por profissionais das agências municipais, 

estaduais e federais designados pelo Órgão Colegiado Pleno do GGI-M, mediante 

sugestão do(a) Secretário(a) Executivo(a). 

 

Seção IV 

Dos Grupos de Trabalho 

 

Art. 12. Os Grupos de Trabalho (GT’s) têm como objetivo aprofundar demandas 

e temas suscitados no âmbito das CT’s, de modo a estabelecer um delineamento do 

problema a ser enfrentado mediante a formulação de projetos e a proposição de ações 

integradas específicas.  

Parágrafo único: O resultado do trabalho dos GT’s será expresso em um 

instrumento de gestão denominado sugestório, o qual tem como escopo servir de 
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subsídio para a captação de recursos e para o apoio técnico e institucional ulterior das 

Secretarias Estadual e a SENASP/MJ. 

 

Art. 13. Os GT’s serão compostos por profissionais das agências municipais, 

estaduais e federais designados pelas CT’s, com o aval do(a) Secretário(a) Executivo(a), 

sendo, posteriormente, também validados no âmbito do Órgão Colegiado Pleno do 

GGI-M. 

 

Seção V 

Do Observatório Municipal de Segurança Pública ou órgão afim 

 

Art. 14. O Observatório Municipal de Segurança Pública ou órgão afim 

constitui-se em centro de pesquisa social aplicado, voltado à produção de estudos e 

pesquisas técnico-científicos de fontes primárias (dados não criminais direta ou 

indiretamente afetos às possibilidades de agenciamento de violências e crimes e às 

representações sociais da população quanto a um maior ou menor grau de segurança 

institucional no espaço urbano) e de fontes secundárias (em especial dados criminais e 

de informações sobre mortalidade), com o uso de técnicas de pesquisa quali e 

quantitativas e espaciais, como o georreferenciamento. 

Parágrafo 1º: É recomendado estabelecimento de parcerias e/ou a contratação 

de institutos de pesquisa e/ou instituições de ensino superior para o desenvolvimento 

dessas atividades, considerando sua permanência e continuidade mediante a 

capacitação de servidores públicos de carreira, a exemplo de gestores públicos 

municipais e/ou Guardas Municipais. 

Parágrafo 2º: A gestão da informação da segurança pública municipal pode ser 

também empreendida por uma Coordenadoria Municipal de Análise e Planejamento 

ou por uma Gerência de Análise Criminal e Prevenção da Violência, vinculada ou não 

ao GGI-M. 

 

Art. 15. O módulo em tela deve proporcionar o assessoramento técnico e 

científico necessário para a produção de diagnósticos e a realização de avaliações de 

impacto e de processo da política municipal de segurança pública, subsidiando a 

Secretaria Executiva, assim como o Órgão Colegiado Pleno e as demais instâncias de 
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gestão do GGI-M (Secretaria Executiva, CT’s e GT’s), com vistas a qualificar e a 

aperfeiçoar a tomada de decisão dos profissionais das agências municipais, estaduais e 

federais que dele fazem parte.  

Parágrafo único: Cabe, ainda, ao Observatório prover o Sistema Nacional de 

Informações sobre Segurança Pública, Prisionais e Drogas (SINESP), assim como o 

INFOGGI com dados, informações e estatísticas acerca da política municipal de 

segurança pública, como requisito para fortalecer a capacidade institucional do GGI-M 

e ampliar as fontes de financiamento e sustentabilidade do Gabinete através dos 

recursos advindos da SENASP/MJ, entre outros.  

 

Art. 16. Cabe, ainda, ao referido módulo, mediante deliberação do Órgão 

Colegiado Pleno do GGI-M:  

I- firmar parcerias com instituições de ensino superior localizadas no 

Estado e no país, tendo em vista o estabelecimento de um regime de 

estreita cooperação técnico-científica com o GGI-M; 

II- estruturar um sistema municipal de gestão da informação na área da 

segurança e da justiça pautado na produção e análise de dados 

primários e secundários (in)diretamente afetos à essa temática 

(indicadores criminais, representações sociais sobre vitimização, dados 

sociodemográficos e de serviços públicos conexos à prevenção 

situacional das violências), privilegiando, sempre que possível, o uso de 

técnica de georreferenciamento, tendo em vista a qualificação e o 

aperfeiçoamento da tomada de decisão tático-operacional dos órgãos e 

instituições que compõem o GGI-M; 

III- adotar um enfoque técnico-científico em relação aos principais 

agenciamentos e fatores de risco das práticas de violências e crimes na 

cidade, haja vista a qualificação e o aperfeiçoamento do desempenho 

(efetividade, eficiência e eficácia) dos órgãos e instituições que 

compõem o GGI-M; 

IV- fomentar, promover e disseminar a transparência e a accountability da 

gestão da informação da segurança no município, potencializando a 

participação cidadã na formulação, no monitoramento e na avaliação 

das políticas de segurança gestadas no âmbito do GGI-M; 



35 
 

V- valorizar a perspectiva de gestão local das ações de segurança, justiça, 

promoção de direitos, regulação urbana e fiscalização administrativa, 

pautando, em suas produções técnico-científicas, o conceito de 

território, agenciamentos e fatores de risco, como também o de 

público-alvo preferencial, a partir de sua exposição à vulnerabilidade 

social e a vitimização, especialmente a letal das juventudes; 

VI- contribuir para a elaboração de programas, projetos e ações integradas 

no campo da segurança e da justiça orientadas pela prevenção das 

violências e crimes e pela promoção dos direitos humanos; 

VII- o Observatório deverá priorizar a produção de conhecimento que 

subsidie a gestão ao nível estratégico e tático-operacional, 

especialmente. 

Parágrafo único. O Observatório funcionará junto à Secretaria Executiva do 

GGI-M. 

 

CAPÍTULO IV 

Do Funcionamento e Da Operacionalização 

 

Art. 17. A Plenária do GGI-M será constituída pelos membros titulares do Órgão 

Colegiado Pleno. 

Parágrafo 1°: A Coordenação da Plenária do GGI-M será exercida pelo Chefe do 

Poder Executivo Municipal, na qualidade de Presidente do órgão, e, na sua ausência, 

por delegação, pelo(a) Secretário(a) Executivo(a). 

Parágrafo 2°: As reuniões ordinárias serão realizadas quinzenal, mensal, 

bimestral, ou trimestralmente (a definir), e, eventualmente, as extraordinárias, a 

qualquer tempo, com base na elaboração de fio lógico, documento que sistematiza e 

sintetiza as sugestões de pauta advindas dos membros do GGI-M. 

Parágrafo 3º: As reuniões do Órgão Colegiado Pleno serão convocadas com, 

pelo menos, 10 (dez) dias de antecedência, pelo Chefe do Poder Executivo Municipal. 

Parágrafo 4º: As reuniões ordinárias do GGI-M serão constituídas pela 

apresentação do fio lógico, que inclui, entre outros: 

I- informes de avisos, comunicações e, eventualmente, proposições de 

interesse do Órgão Colegiado Pleno; 
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II- discussão e deliberação da proposta de pauta estabelecida; 

III- considerações finais, incluindo sugestões de pauta para a(s) próxima(s) 

reunião(ões). 

Parágrafo 5º: O quórum de início das reuniões ordinárias será metade mais um 

dos representantes formalmente integrantes do Órgão Colegiado Pleno do GGI-M. 

Parágrafo 6°: As reuniões extraordinárias poderão ser convocadas pelo Órgão 

Colegiado Pleno, desde que devidamente informados os seus membros com, no 

mínimo, 10 (dez) dias de antecedência, salvo em situações de caráter emergencial ou 

excepcional, oportunidade em que o referido prazo poderá ser flexibilizado face ao 

interesse público da demanda. 

Parágrafo 7°: Todos(as) os(as) representantes dos órgãos e instituições que 

compõem o GGI-M terão direito à manifestação, até que se estabeleça consenso sobre 

a decisão a ser tomada pelo Órgão Colegiado Pleno. 

Parágrafo 8°: Na excepcionalidade da não deliberação em regime de consenso, 

esta poderá ser tomada através do voto direto da maioria simples do colegiado, desde 

que respeitadas as atribuições institucionais dos órgãos que compõem o Órgão 

Colegiado Pleno e devidamente fundamentadas. 

Parágrafo 9º: As deliberações do GGI-M serão desdobradas em Planos e 

Protocolos de Ação Integrados, a serem enviados, por meio digital, preferencialmente, 

e/ou físico, a cada um dos seus membros, em até 5 (cinco) dias úteis, após a reunião. 

Parágrafo 10: Os Planos e Protocolos de Ação Integrados poderão redundar em 

uma Ordem de Serviço Integrada, que disciplinará, no plano tático-operacional, a 

realização das ações acordadas. 

Parágrafo 11: Os referidos documentos terão caráter reservado e restrito aos 

membros do GGI-M, tendo a força normativa e vinculante das deliberações 

consensuadas junto ao Órgão Colegiado Pleno do Gabinete. 

 

Art. 18. A composição tanto das CT’s quanto dos GT’s observará a natureza da 

demanda avaliada, suas correlações e implicações político-institucionais, jurídico-

constitucionais, técnicas e operacionais, permitindo a produção prévia de diagnósticos 

e a proposição de planos de ação integrados, em formato de sugestório, denominação 

atribuída ao instrumento de gestão sintético que sumariza o problema e as soluções 

apresentadas, o qual (retro)alimenta o fluxo da informação a ser objeto de deliberação 
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do Órgão Colegiado Pleno do GGI-M, agregando dinamicidade e celeridade à tomada 

de decisão estratégica das lideranças locais, estaduais e federais que o compõem. 

Parágrafo único: As CT’s e os GT’s identificam a agenda municipal de segurança 

pública, assim como as concepções sociocriminológicas que a respaldam. 

 

Art. 19. O GGI-M pautará seu método de trabalho, no plano tático-operacional, 

com o desenvolvimento de ações integradas, em caráter provisório, a exemplo de 

Gabinetes de Gestão de Crise, Forças-Tarefa e Missões Especiais, assim como de ações 

integradas, em caráter permanente e continuado, acordadas no âmbito das CT’s e GT’s 

e consensuadas pelo Órgão Colegiado Pleno do GGI-M, de acordo com as 

especificidades e peculiaridades da política municipal de segurança pública. 

 

CAPÍTULO V 

Disposições Gerais 

 

Art. 20. Este Regimento poderá ser alterado, desde que as modificações sejam 

aprovadas por 2/3 (dois terços) dos membros titulares que compõem o Órgão 

Colegiado Pleno do GGI-M. 

Parágrafo único. Para a mudança do Regimento Interno deverá ser convocada 

reunião extraordinária com 15 (quinze) dias de antecedência. 

 

Art. 21. Os casos omissos deste Regimento serão solucionados diretamente 

pelo Órgão Colegiado Pleno. 
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FIO LÓGICO 
Xª Reunião Ordinária  

Data da Reunião: ___/___/______ 
Horário e Duração Momento O quê? Quem? Onde? Como? 

 

XXh às XXh 

(Informar a duração) 

 

1. Informe(s), incluindo 

informes das CT’s e GT’s 

 
 
1.1 
1.2 
1.3 
... 

Informar o nome da 
agência e do representante 

que fará a exposição. 
Sugere-se o envio prévio 

dos informes, aos cuidados 
do(a) Secretário(a) 

Executivo(a) do GGI-M. 

 

Identificar o território 

onde ocorreu(rá) a 

atividade, projeto e/ou 

ação. 

Podem ser encaminhados 

convites, notícias e 

demais apresentações por 

e-mail (Grupo de E-mails 

do GGI-M). 

 

XXh às XXh 

(Informar a duração) 

 

2. Pauta(s) 

 
 
2.1 
2.2 
2.3 
... 

 
Informar o objeto da 

pauta. 
Sugere-se o envio prévio 

dos informes, aos cuidados 

do(a) Secretário(a) 

Executivo(a) do GGI-M. 

 

Identificar o território 

onde ocorrerá a 

atividade, projeto e/ou 

ação. 

Registrar os 
encaminhamentos 

pactuados, os quais irão 
compor um Plano de Ação 

Integrado próprio, a ser 
enviado também por e-

mail aos participantes do 
GGI-M. 

 

 

XXh às XXh 

(Informar a duração) 

 

3. Consideração(ões) Final(is) 

3.1 

3.2 

3.3 

... 

Reservar momento para 

divulgação de atividades 

integrantes do calendário 

do GGI-M e eventuais 

considerações finais do(a) 

Presidente(a) do GGI-M 

(Chefe do Poder Executivo 

Municipal). 

 As considerações finais 
podem ensejar ajustes e 

eventuais 
complementações nos 

encaminhamentos 
pactuados na seção 

antecedente. 
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SUGESTÓRIO 
Xª Reunião do GT XXX  

 

 

GT Nome XX 

 

 

Data 

 

Horário 

Nome do GT 

 

Nome do(a) Mediador(a) 

 

Agência Participantes do GGI-M 

Outros Convidados 

 

Em caráter permanente ou provisório 

1. Diagnóstico 

1.1 Status (dados, informações estatísticas, matérias de jornais, referências 

bibliográficas, entre outros) 

Analisar com o máximo detalhamento a situação-problema a ser enfrentada, 

indicando sua natureza e contexto e principais efeitos na dinâmica da violência e do 

crime na cidade.  

1.2 Problemática 

Sistematizar a problemática a ser enfrentada, priorizando a(a) causa(a) e o contexto 

do projeto em tela. 

1.3 Fontes 

Identificar autorias imagens, bibliografia, gráficos, planilhas, mapas, entre outros, 

anexando arquivo, se for o caso. 

2. Justificativa 

2.1 Soluções 

Elenco dos resultados a serem atingidos a partir do desenvolvimento do projeto 

integrado, constando das sugestões e recomendações para qualificar e aperfeiçoar a 

política municipal de segurança pública. 

2.2 Objetivo Geral 

Síntese principal da solução perquirida para resolução da situação-problema 

apresentada (seção anterior). 
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2.3 Objetivos Específicos 

Síntese das soluções complementares para o atingimento dos resultados pretendidos, 

preferencialmente identificando índices ou marcos de referência ou controle e prazos 

para o seu alcance.  

3. Sugestório 

3.1 Metodologia de Intervenção 

Elencar as etapas e fases a serem percorridas para o atingimento dos objetivos geral e 

específicos delimitados (seção anterior). 

3.2 Matriz de Responsabilidades 

Identificar as responsabilidades das agências participantes do GGI-M, com base nas 

suas atribuições e competências técnicas e jurídico-constitucionais, assim como na 

metodologia de intervenção elaborada. Detalhar também os recursos físico-

financeiros e humanos necessários. 

3.3 Fraquezas e Ameaças 

Identificar os limites das instituições participantes (fraquezas) e do contexto em que se 

insere o projeto em tela (ameaças), com vistas a qualificar e aperfeiçoar a 

intervenção. 

3.4 Fortalezas e Oportunidades 

Identificar os potenciais das instituições participantes (fortalezas) e do contexto em 

que se insere o projeto em tela (oportunidades), com vistas a qualificar e aperfeiçoar a 

intervenção. 

3.4 Público-alvo 

Mensurar o público interno (intermediário) e/ou externo (alvo) e total (somatório de 

ambos) diretamente atingido ou indiretamente afetado, de forma positiva pela(s) 

solução(ões) apontada(s). Apontar a quantificação em números absolutos e 

percentuais, dando destaque ao(s) território(s) da cidade e perfil preferencial a ser 

beneficiado. 

4. Mensuração de Resultados 

4.1 Alcance 

Impactos Indicador de 

Desempenho 

Ferramenta de 

Aferição Utilizada 

Mecanismos de 

coleta, 

sistematização, 

análise e difusão 



41 
 

dos resultados 

 

4.2 Avaliação 

Metas 

Quantitativas 

Indicação da meta 

pretendida em 

termos 

quantitativos 

Metas Qualitativas 

 

Indicação da meta 

pretendida em 

termos 

quantitativos 

Índice de 

Referência 

Índice atual 

expresso em 

números e 

percentuais, em 

sendo possível 

Índice Desejado 

Resultado final ou 

marco por período 

de controle de 

evolução ou 

involução em face 

do índice de 

referência 
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PROTOCOLO DE AÇÃO INTEGRADA 
AÇÃO INTEGRADA DE SEGURANÇA URBANA (E RURAL)  

 
I- OBJETIVO: 

 

O presente protocolo tem como objetivo regular a atuação dos órgãos e 

instituições de segurança pública, justiça criminal, promoção de direitos, regulação 

urbana e fiscalização administrativa, que compõem o Gabinete de Gestão Integrada 

Municipal (GGI-M) de XXX, fulcro na Lei n.º XXXX, de XX de XXXX de XXXX. 

As ações integradas (gênero) subdividem-se seguintes espécies:  

a) Ações Integradas de Segurança Rural, caso haja; 
b) Ações Integradas de Segurança Urbana, as quais poderão ser 

desdobradas em vários eixos temáticos. 
Competirá à Secretaria Executiva do GGI-M, no âmbito da Câmara Temática 

de Segurança Pública, Justiça Criminal e Fiscalização Administrativa, que se reunirá 

quinzenalmente (a definir), na sala do Órgão Colegiado, formular, monitorar e avaliar 

o desenvolvimento de ambas as espécies de ação integrada, levadas a efeito pelo 

Gabinete, nos seguintes termos. 

 

II- METODOLOGIA: 
 

1) Reunião de Planejamento (Nível Tático-Estratégico) 
 
a) O planejamento tático-operacional das referidas espécies de ação 

integrada ocorrerá na reunião da Câmara Temática em tela, tendo a 
participação da equipe do Observatório Municipal de Segurança 
Pública ou órgão afim, quando possível, que teria a função de prover 
os órgãos e instituições participantes com dados e informações úteis 
para qualificar e aperfeiçoar a tomada de decisão dos seus 
integrantes; 

b) O citado planejamento caberia aos profissionais, com poder de 
comando, da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, da Polícia Civil, da 
Guarda Municipal, do Conselho Tutelar, Equipes de Fiscalização 
Administrativa da Prefeitura, incluindo a Fiscalização de Trânsito, 
entre outras agências diretamente imbricadas com o objeto 
(especificidades e peculiaridades) da ação integrada a ser 
desenvolvida, sob a coordenação do Secretário Executivo do GGI-M 
ou membro do GGI-M consensuado para tal; 

c) Cada agência presente subsidiará o planejamento das ações em 
questão com os dados e informações de que dispõe, incluindo 
aqueles sistematizados e analisados previamente pelo Observatório, 
caso haja;  

d) Como resultado da reunião, será elaborado um Plano de Ação 
Integrado voltado a detalhar, entre outros, o objetivo da ação, os 
atores envolvidos, o roteiro previsto e os indicadores de 
monitoramento e avaliação, os quais serão objeto de análise 
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posterior por parte do Observatório, caso existente, em Reunião de 
Avaliação e Monitoramento. 

 
2) Reunião Executiva (Nível Operacional): 

 

No dia da ação, 30 (trinta) minutos antes da realização da respectiva 

ação integrada, na sala do GGI-M, os comandos, as chefias, as direções 

e/ou as coordenações das instituições proponentes revisariam o Plano 

de Ação Integrado com o restante do efetivo de cada força pública a ser 

empregado e dariam cumprimento à Ordem de Serviço Integrada, 

previamente elaborada pela Secretaria Executiva do GGI-M. 

 
3) Reunião de Avaliação e Monitoramento (Gestão da Informação) 
 

Na reunião da Câmara Temática subsequente à realização da ação 
integrada, o mesmo grupo que participou do planejamento desta, 
avaliará os pontos positivos e negativos, ultimando a qualificação e o 
aperfeiçoamento dos processos, dos procedimentos e rotinas de gestão 
integrada. 

 

4) Atores Envolvidos: 
 

1) Forças Policiais e Guarda Municipal 
A definir. 

 

2) Equipes de Fiscalização Administrativa 
A definir. 

 

3) Observatório Municipal de Segurança Pública ou órgão afim 
 
O Observatório agregará, tanto em nível de planejamento (tático-
operacional) quanto em nível de avaliação e monitoramento (gestão da 
informação), às espécies de ação integradas já nominadas os dados e 
informações, primários e secundários, de que dispõe, priorizando os 
critérios de território, territorialidades, agenciamentos e fatores de risco, 
como também público-alvo, e fontes (primárias e/ou secundárias), entre 
elas: indicadores criminais, representações sociais sobre vitimização, dados 
sociodemográficos e de serviços públicos conexos à prevenção situacional 
das violências.  
Gradativamente, os resultados das ações integradas em desenvolvimento 
(formulário de registro) também serão incorporados para apoiar a revisão e 
fortalecimento institucional dos Planos de Ação e Ordens de Serviços 
Integrados. 
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5) Periodicidade: 
 

As ações integradas em questão ocorrerão semanal ou quinzenalmente (a 
definir) em data, horário e local, a serem definidos pela Câmara Temática 
mencionada, garantindo o fator-surpresa e o revezamento do seu objeto e 
escopo, de acordo com o diagnóstico prévio do Observatório em tela e/ou 
dos membros do GGI-M. 

 
6) Divulgação dos Resultados: 

 
A Secretaria Executiva do GGI-M divulgará, mediante acordo dos 
participantes, o resultado das ações integradas para a imprensa e proverá o 
Observatório com os dados primários (formulário de registro) das ações em 
questão, a fim de que estes componham os relatórios mensais de gestão da 
informação no âmbito das reuniões do Órgão Colegiado Pleno.  

 
 
 

SECRETARIA EXECUTIVA 
GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA MUNICIPAL 
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PLANO DE AÇÃO  
AÇÃO INTEGRADA DE SEGURANÇA URBANA N.º XX/2013 
FOCO NA FISCALIZAÇÃO DE BARES E CASAS NOTURNAS 

 
 

1. OBJETIVO: 
 Efetuar a fiscalização de bares e casas noturnas com foco na prevenção das 
violências e crimes, na vistoria de Planos de Prevenção e Proteção contra Incêndio 
(PPCI’s), no aumento da sensação de segurança e no estímulo à convivência cidadã n 
cidade de XXX. 
 

2. METODOLOGIA: 
a) Em reunião da Câmara Temática de Segurança Pública, Justiça Criminal e 

Fiscalização Administrativa, ocorrida no dia XX de XXXX de XXXX, pactuou-
se, por unanimidade, a necessidade de se efetuarem ações integradas em 
bares e casas noturnas da cidade, com vistas a prevenir e coibir a prática de 
atividades ilegais de diversas ordens no município; 

b) O GGI-M, representado pela Polícia Militar, pelo Corpo de Bombeiros, pela 
Defesa Civil, pela Guarda Municipal, pelo Conselho Tutelar e pela Prefeitura 
XXXX, através de suas equipes de fiscalização administrativa (Secretaria de 
Indústria e Comércio ou Desenvolvimento Econômico, Saúde – Vigilância 
Sanitária, Meio Ambiente, Trânsito, Transporte e/ou Mobilidade Urbana e 
afins), iniciará a referida ação, na periodicidade semanal ou quinzenal (a 
definir), em dias pactuados na referida Câmara e de acordo com a 
necessidade e disponibilidade de cada uma das agências do GGI-M; 

c) A Polícia Civil e demais forças policiais (Polícias Federal e Rodoviária 
Federal) participarão, na medida de suas atribuições do mesmo modo; 

d) O Observatório Municipal da Segurança Pública ou órgão afim auxiliará na 
definição do roteiro da ação integrada, a partir da sistematização e 
apresentação de diagnóstico temático específico. 

 
3. EXECUÇÃO: 

 
a) Início e término da ação: 

Início às 21h e termino à 1h (a definir). 
b) Dias de atuação: 

Horários definidos na reunião de formulação da citada Câmara Temática. 
c) Tempo de duração da ação: 

Em média 4h (a definir) de atividades, passível de ajustes e correções de 
rota. 

d) Locais: 
Pactuado pelos membros da citada Câmara Temática na reunião que 
antecede a operação, com prioridade para os locais com maior incidência 
de violências, crimes e denúncias da população, sistematizados e 
apresentados pelo Observatório em questão e/ou membros do GGI-M 
(sugere-se a utilização técnicas de georreferenciamento e espacialização). 
Missões específicas: 
1) Polícia Militar:  
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Congelamento de área, contenção, abordagem e triagem de trânsito, 
policiamento do local, segurança do efetivo e verificação de 
documentos. 

2) Polícia Civil:  
Flagrantes e registros de crime de trânsito e outras tipificações penais. 

3) Conselho Tutelar: 
Zelar pela observância ao Estatuto da Criança e Adolescente, 
especialmente no que concerne ao uso abusivo de álcool e outras 
drogas.                

4) Guarda Municipal: 
Zelar pela segurança das equipes de fiscalização da Prefeitura.                

5) Secretaria de Trânsito, Transporte e/ou Mobilidade Urbana:  
Abordagem e verificação de documentos dos condutores e veículos. 

6) Secretarias Fiscalizadoras (com poder de polícia administrativo): 
Fiscalizar, autuar, orientar e interditar os estabelecimentos que violem a 
legislação municipal (Código de Posturas) e leis conexas. 

     
4. INTERFACE E COMUNICAÇÃO: 
 

a) Deverá ser construído um canal técnico permanente, sendo a Secretaria 
Executiva do GGI-M o elo entre as forças policiais, a Guarda Municipal, o 
Conselho Tutelar e as equipes de fiscalização administrativa da 
Prefeitura, a ser constituído por autoridades diretamente envolvidas, 
com vistas a facilitar a implementação e a operacionalização deste Plano 
de Ação; 

b) O canal técnico será constituído pelos comandos, chefias, direções e/ou 
coordenações dos órgãos e instituições integrantes da Câmara Temática 
em tela. 

 
5. ORIENTAÇÕES GERAIS: 
 

a) A coordenação de cada órgão ou instituição envolvida deverá ter um 
responsável, que participará desde o planejamento, passando pela ação 
integrada propriamente dita e na avaliação e monitoramento da ação; 

b) Caberá à Secretaria Executiva do GGI-M municiar os responsáveis de 
cada órgão ou instituição participante, por e-mail, em tempo hábil, do 
Plano de Ação Integrado específico, assim como a respectiva Ordem de 
Serviço Integrada; 

c) Será confeccionado pelo Observatório um formulário de registro dos 
resultados de cada ação integrada, que será, posteriormente, 
sistematizado e analisado para fins de monitoramento e avaliação da 
referida ação integrada; 

d) As escalas de serviço ficarão a cargo dos responsáveis diretos pela 
execução da ação integrada em tela; 

e) Os locais das ações serão definidos reservadamente pelos responsáveis 
em reunião que acontece minutos antes da ação, objetivando evitar a 
divulgação antecipada dos locais a serem visitados pelos integrantes do 
GGI-M; 
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f) Competirá ao(à) representante da Secretaria Executiva do GGI-M o 
papel de redator do formulário elaborado pelo Observatório, bem como 
a missão de esclarecer e explicitar os propósitos da ação integrada aos 
proprietários ou gestores dos estabelecimentos comerciais visitados. 

 
 
 

SECRETARIA EXECUTIVA 
GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA MUNICIPAL 
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ORDEM DE SERVIÇO N.º XX/XXXX 
 

XXX, XX de XXXX de XXXX. 
 

1. FINALIDADE:  
Regular a fiscalização de bares e casas noturnas com foco na prevenção das 

violências e crimes, na vistoria de Planos de Prevenção e Proteção contra Incêndio 
(PPCI’s), no aumento da sensação de segurança e no estímulo à convivência cidadã na 
cidade de XXX, no bojo da ação integrada XXX/XXXX. 
 

2. EXECUÇÃO: 
a. Local: Reunião para o briefing no GGI-M;   
b. Data: a definir; 
c. Horário Previsto: das 21h à 1h (a definir). 
d. Recursos Disponíveis: Elencar viaturas e demais equipamentos, incluindo o 

apoio técnico e operacional da Central Integrada de Comando e Controle. 
e. Efetivo Previsto: elencar efetivo a ser empregado. 
 
3. MISSÃO DAS EQUIPES (cada agência de segurança deverá definir o escopo da 

sua atuação, a exemplo do constante no Plano de Ação):  
a. Brigada Militar:  

b. Guarda Municipal: 

c. Polícia Civil: 

d. Conselho Tutelar: 

e. Secretaria de Trânsito, Transporte e Mobilidade: 

f. Secretarias Administrativas: 

g. Relator da Secretaria Executiva: 

1. Representar a Secretária executiva do GGI-M; 

2. Coletar dados de autuações e notificações emitidas pelas fiscalizações, 

polícias e Guardas Municipais envolvidos (preenchimento do formulário 

específico desenvolvido pelo Observatório); 

3. Enviar de e-mail com os dados e fotos para a imprensa ou Secretaria de 

Comunicação após o término da ação integrada; 

4. Auxiliar os membros do GGI-M, no que lhe couber; 

5. Responsabilizar-se pelos contatos necessários para o pleno desenvolvimento 

da ação integrada. 

 

4. ORIENTAÇÕES DIVERSAS: 

a. Em caso de chuva a ação poderá ser cancelada; 

b. As VTR’s (viaturas) e suas equipes deverão permanecer no local durante todo o 

período do evento, salvo necessidade de serviço a qual deverá ser apontada em 

relatório o tempo pelo qual ficou fora e o motivo; 

c. A Central Integrada de Comando e Controle deverá dar o suporte necessário 

com os recursos tecnológicos disponíveis para o bom andamento da ação; 

d. Em caso de dúvidas, contatar XXXX. 
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QUADRO 01:                                                   EFETIVO: 

Nº EQUIPE HORÁRIO SITUAÇÃO VTR DELIBERAÇÕES 

01  Das 20h às 
2h 

   

02  Das 20h às 
2h 

   

03  Das 20h às 
2h 

   

04  Das 20h às 
2h 

   

05  Das 20h às 
2h 

   

06  Das 20h às 
2h 

   

 
 
   
 

SECRETARIA EXECUTIVA 
GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA MUNICIPAL 
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6. CONCLUSÃO 

 

A finalização deste produto, como desdobramento das reflexões suscitadas após a 

realização das visitas “in loco” em cotejo com a bibliografia especializada, conforma as 

bases tático-operacionais para a qualificação e o aperfeiçoamento da gestão dos GGI-

M’s. 

Na próxima etapa do processo de pesquisa-ação serão aprofundados os eixos 

estruturantes da política municipal de segurança pública, como também os marcos do 

seu modelo de gestão (desenho institucional) a partir do estabelecimento de uma 

governança desde e pelo poder local. 

A elaboração do marco teórico-conceitual dos GGI-M’s no país como produto 

derradeiro desta consultoria orienta-se, epistemológica e metodologicamente, pelos 

seguintes princípios e diretrizes organizacionais e institucionais: 

� Desenho ou Arranjo Institucional e Integração Sistêmica (estrutura local, 

composição do GGI-M e interface deste com o GGI-E e eventualmente GGI-F e 

GGI Metropolitano); 

� Vinculação Institucional e Lideranças Locais (legitimidade e o lugar do GGI-M e 

de sua Secretaria Executiva na política municipal de segurança pública); 

� Relacionamento Interinstitucional, Intersetorial e Interagencial (agências de 

segurança, justiça, de fiscalização administrativa e proteção social local); 

� Pontos de Contato e Convergência entre GGI-M e Canais de Participação Social 

Local (como os Conselhos Comunitários, Municipais e Consepro’s); 

� Gestão da Informação e Instrumentos de Monitoramento e Avaliação (gestão 

do conhecimento e o lugar dos Observatórios e/ou de Coordenações de Análise 

da Informação e de Estatísticas Criminais); entre outros. 

De igual modo, a feitura desta etapa do trabalho, como se anunciou no produto 02, 

descortinou o universo de abrangência e intervenção de uma política municipal de 

segurança pública conjugada com cidadania (segurança cidadã), que pode ser 

resumida nos seguintes termos:  

� Políticas públicas de segurança com foco na prevenção social das violências e 

crimes; 

� Políticas públicas de segurança com foco na prevenção situacional das 

violências e crimes e na regulação do espaço urbano; 

� Políticas públicas com foco na garantia e na promoção dos direitos humanos; 
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� Políticas de segurança pública com foco na repressão qualificada da 

criminalidade; 

� Políticas de gestão de riscos e respostas a desastres humanos e naturais com 

foco na defesa civil. 

A par das instâncias de gestão do GGI-M (Secretaria Executiva, Órgão Colegiado 

Pleno, CT’s, GT’s e Observatório), o método de trabalho do Gabinete, seus processos, 

procedimentos e rotinas de administração, avulta como aspecto fundamental de uma 

viragem paradigmática de uma integração meramente instrumental ou performática 

para uma integração sistêmica ou sinérgica entre os órgãos estaduais e federais de 

segurança pública e justiça criminal (incluindo o sistema prisional), agências municipais 

de proteção e prevenção social das violências e crimes, defesa e de promoção dos 

direitos (fundamentais/sociais e humanos) e agências municipais, estaduais e/ou 

federais de prevenção situacional das violências e crimes, fiscalização administrativa e 

regulação do espaço urbano. 

Doravante, aprofundar-se-á a análise, para além do modelo de gestão e da 

dinâmica de atuação tático-operacional do GGI-M, das seguintes dimensões teórico-

práticas dos Gabinetes: 

� Perfil socioprofissional do(a) Secretário(a) Executivo(a) e da equipe técnico-

administrativa de apoio mínima; 

� Escola de Líderes no âmbito da Rede Nacional de Altos em Segurança Pública 

(RENAESP/SENASP), com o oferecimento de cursos de formação mistos, 

presenciais e virtuais, com ênfase na capacitação dos membros dos GGIM’s; 

� Rede Nacional de Líderes Municipais de Segurança Cidadã e Fórum Nacional de 

GGI-M’s (troca de informações, intercâmbio de casos exitosos e nivelamento da 

política nacional de segurança pública); 

� Diretrizes de Comunicação (interna e externa); 

� Marcos para o financiamento e a sustentabilidade dos GGI-M’s (investimentos 

e custeios), etc. 

Finalmente, fundado nas pesquisas empíricas conduzidas, no cotejo 

documental e no respaldo técnico e científico da literatura especializada (nacional e 

internacional), será coligido um documento-síntese contendo os marcos teórico-

conceituais e os protocolos de gestão tático-operacional dos GGI-M’s no Brasil, como 

forma de contribuição para a qualificação e aperfeiçoamento da gestão pública da 

segurança desde o poder local. 
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