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RESUMO 

 

 

O estudo tem como tema: A municipalização da Segurança Pública no Governo 

Municipal da Cidade de Salvador – BA, com a instituição do Estatuto Geral das Guardas 

Civis Municipais através da lei 13.022/2014. A questão da segurança pública tem sido 

problema recorrente entre os mais prioritários nas cidades brasileiras, estando os governantes 

deparados em um grande desafio sobre como superar este entrave e proporcionar o bem-estar 

social aos cidadãos. Neste hall de atuação, os atores gestores da segurança se revezam no 

papel de combate a criminalidade e melhoria na segurança, onde o protagonismo sempre 

esteve nas mãos dos governos estaduais e federais, mas que de forma compulsória esta 

realidade tem se modificado, com a entrada dos municípios por meio da criação das Guardas 

Civis em suas estruturas, além de serem melhores conhecedores dos problemas de segurança 

no cotidiano da sociedade, afinal o município é a primeira estrutura de governo a ser 

impactada pelas demandas sociais. O universo da Guarda Civil de Salvador que atua em 

atividades de policiamento comunitário e de aproximação com a sociedade, além da proteção 

do patrimônio público municipal, sempre foi alvo de constantes questionamentos acerca da 

legalidade de suas atribuições, estes fatos, provocam e mexem constantemente com o 

contexto da gestão pública da instituição e a visão institucional que recebe de seus munícipes. 

O problema da pesquisa consiste em identificar os entraves e avanços para atuação da Guarda 

Civil, principalmente com o advento da lei 13.022/2014, onde pretende-se traçar um paralelo 

com pontos fundamentais estabelecidos na lei e a realidade atual de trabalho da Guarda Civil 

Municipal de Salvador, tornando possível perceber os impactos na atuação da instituição junto 

a sociedade. 

 

Palavras-chave: Segurança Pública; Município; Integração; gestão autônoma; sociedade. 

 



 

ABSTRACT 

The study has as its theme: The municipalization of Public Safety Municipal 

Government of the City of Salvador - BA, with the institution of the General Statute of the 

Civil Guards Municipal by law 13,022 / 2014. The issue of public safety has been a recurring 

problem among the priority in Brazilian cities, with the rulers faced a great challenge of how 

to overcome this obstacle and provide social welfare to citizens. In this hall of performance, 

security managers actors take turns in the role of fighting crime and improving safety, where 

the role has always been in the hands of state and federal governments, but mandatorily this 

reality has changed with the entry municipalities through the creation of the Civil Guards in 

their structures, and become better acquainted with the security problems in everyday society, 

after the municipality is the first government structure to be impacted by social demands. The 

universe of Salvador Civil Guard operates in community policing activities and approach to 

society, and protection of municipal public property, was always constant questioning target 

on the legality of their duties, these facts, causes and constantly stir the context of public 

management of the institution and the institutional vision that you receive from its citizens. 

The research problem is to identify the obstacles and progress to the Civil Guard operation, 

especially with the advent of Law 13,022 / 2014, which is intended to draw a parallel with key 

points established by law and the current reality of the Municipal Civil Guard work Salvador, 

making it possible to understand the impact on performance of the institution with society. 

 

Keywords: Public Security; County; Integration; autonomous management; society. 
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1. INTRODUÇÃO 

O segmento da segurança pública brasileira tem sido alvo de diversos estudos no 

sentido de identificar as causas e efeitos do problema da criminalidade, além de estudos 

quanto ao sistema de segurança pública atual, as suas formas estruturais e de atuação das 

diversas forças de segurança dentro deste sistema. 

A Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988 (CRFB/88), prevê, em seu 

Art. 144. que a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é 

exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, 

através dos seguintes órgãos: Polícia federal; Polícia rodoviária federal; Polícia ferroviária 

federal; Polícias civis; Polícias militares e corpos de bombeiros militares.  

Outrossim, estabelece por meio do Parágrafo §8º - “Os Municípios poderão constituir 

guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme 

dispuser a lei.” Desta forma, o amparo legal quanto a atuação das Guardas Civis Municipais 

brasileiras sempre esteve voltada na prestação do serviço público, na proteção dos bens e 

serviços municipais. Esta atribuição estabelecida pela constituição, ao longo dos anos sempre 

gerou embaraços institucionais e legais, principalmente pelo aumento da atuação das Guardas 

Civis Brasileira, causados em primeiro momento pela demanda da população direcionadas aos 

guardas civis no cotidiano das cidades e pelo avanço natural e silencioso das atribuições de 

diversas guardas brasileiras baseados em acordos de cooperações com outros órgãos oficias 

dos próprios municípios e portanto atuando em funções além das que a sociedade sempre 

esteve acostumada a presenciar. 

Diante deste contexto, eis que foi instituído a LEI Nº 13.022, DE 8 DE AGOSTO DE 

2014, com a ampla reconfiguração da atuação das Guardas Civis Brasileiras, que institui 

normas gerais para as Guardas Civis Municipais, disciplinando o § 8o do art. 144 da 

Constituição Federal, quanto aos: Princípios, competências, criação, exigências para 

Investidura, Capacitação, Controle, Prerrogativas, Vedações e Representatividade. Neste 

sentido o presente estudo visa entender quais os avanços e entraves quanto a implantação da 

Lei 13.022, neste prazo de transição em que a maioria das instituições já em funcionamento 

precisarão se adequar as novas diretrizes com data limite para agosto de 2016, usando-se 

como referência analítica a Guardas Civil Municipal de Salvador.   
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2. METODOLOGIA E TÉCNICA DE PESQUISA 

A pesquisa baseou-se no método indutivo, em que conforme Fachin (2001, p. 30), se 

caracteriza por um "[...] procedimento do raciocínio que, a partir de uma análise de dados 

particulares, se encaminha para noções gerais". Diferencia-se do método dedutivo, pois deste 

se obtém uma conclusão a partir de suas proposições, dos aspectos gerais para o específico. 

A pesquisa estudou o universo da Guarda Civil de Salvador que atua basicamente em 

atividades de policiamento comunitário e de aproximação com a sociedade, além da proteção 

do patrimônio público municipal e sempre foi alvo de constantes questionamentos acerca da 

legalidade de suas atribuições, bem como as perspectivas perante o advento da Lei 

13.022/2014 – Estatuto Geral das Guardas Civis Municipais do Brasil. Tais fatos, provocam e 

mexem constantemente com o contexto da gestão pública da instituição e a visão institucional 

que recebe de seus munícipes. 

Como autor da pesquisa, me vali do fato de ser integrante da instituição na condição 

de servidor de carreira desde sua criação em 2008, bem como de ter ocupado posições 

estratégicas e gerenciais no órgão, como forma de facilitar o entendimento do assunto, no 

acesso as informações históricas e do cotidiano do órgão, que basicamente foram realizados 

por meio de pesquisas documentais referente ao tema estudado. 

Conforme Marconi  e Lakatos  (2006), a pesquisa documental caracteriza-se pela fonte 

de coleta de dados, está restrita a documentos, escritos ou não, chamados fontes primárias. 

Outrossim, os autores inferem que a pesquisa bibliográfica, abrange a bibliografia referente ao 

tema do estudo, já tornada pública, desde boletins, jornais, revistas, livros, pesquisas, 

monografias, teses, material cartográfico, etc.; além de meios de comunicação oral como: 

rádio, gravações em fita magnética e audiovisuais, filmes e televisão. 

Importante citar, que a pesquisa também foi realizada por meio de depoimentos e 

entrevistas de especialistas atuantes no segmento da Guarda Civil. Para Marconi e lakatos 

(2006), A entrevista é um encontro entre duas pessoas, a fim de que uma delas obtenha 

informações a respeito de determinado assunto, mediante uma conversão de natureza 

profissional. É um procedimento utilizado na investigação social, para a coleta de dados ou 

para ajudar no diagnóstico ou no tratamento de um problema social. 
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2.1 Abrangência da Pesquisa 

Considerando o universo heterogêneo quanto aos municípios brasileiros, foi escolhida 

para o processo de investigação e pesquisa, a Guarda Civil Municipal de Salvador. A escolha 

se deu por se tratar de uma instituição recente, criada em 2008, o que proporciona uma 

avaliação mais dinâmica acerca do pretendido, considerando que nasceu no calor das 

discussões quanto as reais atribuições e papeis a serem desempenhados pela Guarda Civil no 

âmbito da segurança pública. 

2.2 Caracterização da Instituição Escolhida 

A Guarda Municipal de Salvador (GMS) pertence a estrutura da Superintendência de 

Segurança Urbana e Prevenção à Violência (Susprev)1, que é uma autarquia vinculada a 

Secretaria de Serviços Públicos e Prevenção à Violência (SESP), da Prefeitura Municipal do 

Salvador. Integrada à Susprev, a Guarda Municipal de Salvador foi criada nos termos do 

artigo 252 da Lei Orgânica do Município, combinado com o parágrafo 8º do artigo 144 da 

Constituição Federal, e pela lei nº 4.992, de 06 de março de 1995; organizada pela lei nº 7.236 

de 11 de julho de 2007, e modificada pela lei nº 7.610 de 29 de dezembro de 2008, passando a 

se denominar Superintendência de Segurança Urbana e Prevenção à Violência (Susprev). 

2.3 Participantes do Estudo 

Na busca do entendimento sobre o quão poderá ser impactante a instituição da Lei 

13.022/2014 – Estatuto Geral das Guardas, adotou-se como perfil a abordagem de 

profissionais especialistas das áreas gerenciais e de capacitação da respectiva Guarda Civil de 

Salvador, esta estratégia foi estabelecida considerando que tais perfis são de forma geral, 

catalisadores e compartilhadores das opiniões e posicionamentos dos Guardas pertencentes ao 

quadro, desta forma, entendeu-se que seria mais dinâmica esta estratégia de pesquisa. 

Portanto, foram convidados a opinar João Gomes de Souza Neto, que em seu tempo de 

atuação na instituição exerceu funções de Supervisor de operações, Gerente de Prevenção e 

                                                 
1 Superintendência de Segurança Urbana e Prevenção a Violência – SUSPREV, Autarquia gestora da 

Guarda Civil Municipal de Salvador, tem na figura do Superintendente, seu gestor máximo que é o responsável 

pela gestão operacional e administrativa do Órgão. 
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Gerente de Operações, além do Profissional Lucas Antônio Oliveira Pereira, que atualmente 

desenvolve a função de Assessor Técnico na área de Comunicação. 

2.4 Caracterização dos Instrumentos de Pesquisa 

Além do recolhimento de informações sobre o tema estudado por meio de pesquisa 

documental em livros, regimentos, outras produções científicas, buscou-se também 

informações através de depoimentos de profissionais e especialistas que acompanharam o 

desenvolvimento da instituição após sua criação e depois da publicação da Lei 13.022/2014. 
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3. BREVE HISTÓRICO DAS GUARDAS MUNICIPAIS NO BRASIL 

No Brasil, a primeira instituição de segurança que era mantida pelo erário, foi o 

Regimento de Cavalaria Regular da Capitania de Minas Gerais, que foi estruturada em 9 de 

junho de 1775, em que fez parte Joaquim José da Silva Xavier, mais conhecido como 

TIRADENTES2, onde nela se alistou em 1780 e em 1781 foi nomeado comandante do 

destacamento dos Dragões, na patrulha do “Caminho Novo”, estrada que serviu como rota de 

escoamento da produção mineradora da capitania mineira ao porto do Rio de Janeiro  

Esta corporação foi considerada como predecessora da Guarda Municipal Permanente, 

a partir de então, com a vinda da Família Real Portuguesa para o Brasil, foi criada em 13 de 

maio de 1809, a Divisão Militar da Guarda Real de Polícia, que foi o ponto de partida para a 

formação da Guarda Municipal do Rio de Janeiro, na época, sua missão era de policiar a 

cidade em tempo integral, tornando-a desde o início mais eficaz que os antigos 

“Quadrilheiros”, que eram os defensores, normalmente escolhidos pela autoridade local das 

vilas no Brasil Colônia, entre civis de ilibada conduta e de comprovada lealdade à coroa 

portuguesa. 

Ao abdicar o trono, Dom Pedro I deixa seu filho encarregado dos destinos do país. 

Neste momento conturbado, através da Regência Trina Provisória, em 14 de junho de 1831 é 

efetivamente criada com esta denominação em cada Distrito de Paz a Guarda Municipal, 

dividida em esquadras. 

Em 18 de agosto de 1831, foi publicada a lei que criou a Guarda Nacional, e extinguiu 

no mesmo ato as Guardas Municipais, Corpos de Milícias e Serviços de Ordenanças, sendo 

que no mesmo ano, em 10 de outubro, foram reorganizados os corpos de municipais, agora 

agregados ao Corpo de Guardas Municipais Permanentes, nova denominação da Divisão 

Militar da Guarda Real de Polícia, subordinada ao Ministro da Justiça e ao Comandante da 

Guarda Nacional. 

As patrulhas de permanentes deveriam circular dia e noite a pé ou a cavalo, "com o 

seu dever sem exceção de pessoa alguma", sendo "com todos prudentes, circunspectos, 

guardando aquela civilidade e respeito devido aos direitos do cidadão"; estavam porém, 

                                                 
2 Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, batizado em 12 de novembro de 1746 - Rio de 

Janeiro, foi um dentista,tropeiro, minerador, comerciante, militar e ativista político que atuou no Brasil, mais 

especificamente nas capitanias de Minas Gerais e Rio de Janeiro. No Brasil, é reconhecido 

como mártir da Inconfidência Mineira, patrono cívico do Brasil, patrono também das Polícias Militares dos 

Estados e herói nacional. 

http://www.wikiwand.com/pt/Brasil
http://www.wikiwand.com/pt/Minas_Gerais
http://www.wikiwand.com/pt/9_de_junho
http://www.wikiwand.com/pt/9_de_junho
http://www.wikiwand.com/pt/1775
http://www.wikiwand.com/pt/Joaquim_José_da_Silva_Xavier
http://www.wikiwand.com/pt/1780
http://www.wikiwand.com/pt/1781
http://www.wikiwand.com/pt/Rio_de_Janeiro_(cidade)
http://www.wikiwand.com/pt/13_de_maio
http://www.wikiwand.com/pt/13_de_maio
http://www.wikiwand.com/pt/1809
http://www.wikiwand.com/pt/Guarda_Municipal_do_Rio_de_Janeiro
http://www.wikiwand.com/pt/Brasil_Colônia
http://www.wikiwand.com/pt/Dom_Pedro_I
http://www.wikiwand.com/pt/Período_regencial
http://www.wikiwand.com/pt/14_de_junho
http://www.wikiwand.com/pt/1831
http://www.wikiwand.com/pt/18_de_agosto
http://www.wikiwand.com/pt/1831
http://www.wikiwand.com/pt/Guarda_Nacional_(Brasil)
http://www.wikiwand.com/pt/10_de_outubro
http://www.wikiwand.com/pt/Ministro_da_Justiça
https://pt.wikipedia.org/wiki/12_de_novembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1746
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro_(cidade)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro_(cidade)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dentista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tropeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Minerador
https://pt.wikipedia.org/wiki/Com%C3%A9rcio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Militar
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ativista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estado_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Capitanias_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Capitania_de_Minas_Gerais
https://pt.wikipedia.org/wiki/Capitania_do_Rio_de_Janeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1rtir
https://pt.wikipedia.org/wiki/Inconfid%C3%AAncia_Mineira
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADcias_militares_estaduais_brasileiras
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pante%C3%A3o_da_P%C3%A1tria_e_da_Liberdade_Tancredo_Neves
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autorizados a usar "a força necessária" contra todos os que resistissem a "ser presos, 

apalpados e observados". 

A atuação do Corpo de Guardas Municipais Permanentes desde a sua criação foi 

motivo de destaque, conforme citação do Ex-Regente Feijó, que em 1839 dirigiu-se ao 

Senado, afirmando:  

"Lembrarei ao Senado que, entre os poucos serviços que fiz em 1831 e 1832, ainda 

hoje dou muita importância à criação do Corpo Municipal Permanente; fui tão feliz 

na organização que dei, acertei tanto nas escolhas dos oficiais, que até hoje é esse 

corpo o modelo da obediência e disciplina, e a quem se deve a paz e a tranquilidade 

de que goza esta corte". 

Esta corporação teve em seus quadros vultos nacionais que souberam conduzi-la 

honrosamente, tendo como destaque o Major Luís Alves de Lima e Silva - "Duque de 

Caxias", que foi nomeado Comandante do Corpo de Guardas Municipais Permanentes, em 18 

de outubro de 1832. Ao ser promovido a Coronel, passou o Comando, onde ao se despedir 

dos seus subordinados fez a seguinte afirmação: "Camaradas! Nomeado presidente e 

comandante das Armas da Província do Maranhão, vos venho deixar, e não é sem saudades 

que o faço: o vosso comandante e companheiro por mais de oito anos, eu fui testemunha de 

vossa ilibada conduta e bons serviços prestados à pátria, não só mantendo o sossego público 

desta grande capital, como voando voluntariamente a todos os pontos do Império, onde o 

governo imperial tem precisado de nossos serviços (…). Quartel de Barbonos, 20/12/39. Luís 

Alves de Lima e Silva". 

Esse Corpo, que se desdobrava entre o policiamento da cidade e a participação em 

movimentos armados ocorridos nos demais pontos do território brasileiro, a que se refere 

Lima e Silva, é a Guarda Municipal do Rio de Janeiro, que atuava no Município da Corte. 

A história das Guardas Municipais acaba se confundindo com a própria história da 

Nação, ao longo desses últimos duzentos anos. Em diversos momentos essa "força armada" se 

destacou vindo a dar origem a novas instituições de acordo com o momento político vigente. 

Dado a missão principal de promover o bem social, essa corporação esteve desde os 

primórdios diretamente vinculada à sua comunidade, sendo um reflexo dos anseios dessa 

população citadina. 

Em Curitiba, no ano de 1992, ao realizar-se o III Congresso Nacional das Guardas 

Municipais, estabeleceu-se que 10 de outubro, passaria a ser comemorado o Dia Nacional das 

Guardas Municipais do Brasil. Atualmente, no Congresso Nacional brasileiro tramita a 

http://www.wikiwand.com/pt/Diogo_Antônio_Feijó
http://www.wikiwand.com/pt/1839
http://www.wikiwand.com/pt/Senado
http://www.wikiwand.com/pt/1831
http://www.wikiwand.com/pt/1832
http://www.wikiwand.com/pt/Luís_Alves_de_Lima_e_Silva
http://www.wikiwand.com/pt/18_de_outubro
http://www.wikiwand.com/pt/18_de_outubro
http://www.wikiwand.com/pt/Maranhão
http://www.wikiwand.com/pt/Curitiba
http://www.wikiwand.com/pt/1992
http://www.wikiwand.com/pt/10_de_outubro
http://www.wikiwand.com/pt/Congresso_Nacional_do_Brasil
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Proposta de Emenda Constitucional número 534/023 que amplia as competências das Guardas 

Municipais. Esta proposta foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara 

dos Deputados no dia 26 de outubro de 2005. Deverá ir a voto aberto no Plenário da Casa das 

Leis Nacionais, ou seja seria mais uma contribuição legal quanto ao quesito atribuições legais 

para as Guardas Civis Municipais Brasileiras. 

                                                 
3 PEC 534/02, regula e amplia as competências das guardas municipais, pelo Plenário da Câmara. De 

autoria do Senado, essa PEC autoriza as guardas municipais a atuar na proteção da população. Atualmente, a 

instituição pode atuar somente na proteção de bens, serviços e instalações municipais. 

http://www.wikiwand.com/pt/Emenda_Constitucional
http://www.wikiwand.com/pt/26_de_outubro
http://www.wikiwand.com/pt/2005
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4. EM QUE CONTEXTO SURGE NO BRASIL A DISCUSSÃO SOBRE O 

MUNICÍPIO E A SEGURANÇA PÚBLICA? 

Há algumas décadas, a discussão acerca do tema segurança pública tem tomado maior 

importância no âmbito da gestão pública e das sociedades, onde diversas frentes de debates e 

questionamentos acerca da atuação e gestão da segurança pública no ambiente municipal tem 

sido postas em práticas buscando aprimorar a gestão local para solução dos problemas de 

violência e criminalidade. 

O Brasil, está dividido governamentalmente da seguinte forma: A união, os estados e 

os municípios e é neste último que está o predomínio das demandas da sociedade, onde o 

Governo municipal é o local de fato mais próximo do cotidiano da sociedade. As relações dos 

governos municipais com as esferas superiores devem se caracterizar por relações de governo 

e não de órgãos subordinados, como meros cumpridores de diretrizes e macropolíticas, na 

teoria os prefeitos não possuem relação direta de subordinação, nem ao governo do estado e 

nem ao governo central. 

Desde a época do Brasil Colônia, o formato dos governos municipais, estavam 

estabelecidos em eleições que tinham em sua realização, eleitores com foco na representação 

de elites encabeçadas por líderes sociais. Ainda assim, sempre foi a única forma de governo 

representativo que houve durante a Colônia. Já na época do império, prevaleceu a eleição da 

Câmara, com uma representação menos elitista, mas não havia a figura do prefeito, 

introduzida com a República e instituindo-se, assim, a separação de poderes, como ocorre até 

os dias atuais. 

Neste sentido, a autonomia dos municípios brasileiros sempre esteve claramente 

definidas desde a Constituição de 1934, a tal ponto que a Constituição de 1988 ratifica os 

municípios entre os demais membros da Federação, mas antes disso, nos primeiros anos da 

década de 60, mesmo com a presença do regime militar, a definição da autonomia municipal 

proporcionada pela Constituição de 1934 já estava estabelecida aos municípios de forma clara 

no tocante aos serviços públicos de saúde, educação, dentre outros e que detinham efeitos 

práticos sobre a sociedade nestas ações. 

Outro aspecto muito interessante do sistema de governo municipal brasileiro é que as 

leis municipais são leis tanto no sentido material (como os decretos, as portarias, as 

resoluções) como no sentido formal; e se chamam leis, enquanto que, em muitos países a 

palavra lei é reservada à lei nacional ou, nas federações, às leis das entidades federadas.  
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No Brasil, no sentido amplo, as leis municipais que tratem de matéria de competência 

explícita e exclusiva do município, conforme conste da Constituição Federal – como, por 

exemplo, a organização dos serviços públicos locais – pode sobrepor-se à lei ordinária 

estadual, Constituição estadual e à lei ordinária federal – não pode prevalecer, obviamente, 

sobre a Constituição Federal.  

Conforme o senso IBGE4, a partir de 01/01/2013 o Brasil passou a ter 5570 

municípios, em que pela constituição estão definidos como entes federados autônomos, 

contudo, é notório a prevalência e o formato de macro políticas de segurança públicas para o 

país inteiro. Ou seja, políticas formuladas com uma visão holística da sociedade, em um 

modelo simplista e unificado, desprezando todas as características e peculiaridades sócio 

econômicas distribuídas pelas diversas regiões do país. O que convoca a todos pensarem que 

há neste hall de discussão, uma inquestionável necessidade de fortalecimento dos poderes 

locais, para atuarem de forma efetiva em suas sociedades, visto ser o maior conhecedor do seu 

próprio cotidiano. 

QUADRO DE MUNICÍPIOS BRASILEIROS POR REGIÕES 

POSIÇÃO ESTADO REGIÃO 
NÚMERO DE 

MUNICÍPIOS 

1 Minas Gerais 

Sudeste 

853 

2 São Paulo 645 

3 Rio de Janeiro 92 

4 Espírito Santo 78 

5 Rio Grande do Sul 

Sul 

497 

6 Paraná 399 

7 Santa Catarina 295 

8 Bahia 

Nordeste 

417 

9 Piauí 224 

10 Paraíba 223 

11 Maranhão 217 

                                                 
4 O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) criado em 1934, com atribuições ligadas às 

geociências e estatísticas sociais, demográficas e econômicas, o que inclui realizar censos e organizar as 

informações obtidas nesses censos, para suprir órgãos das esferas governamentais federal, estadual, municipal,  

outras instituições e o público em geral. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Unidades_federativas_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regiões_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Minas_Gerais
https://pt.wikipedia.org/wiki/Região_Sudeste_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_municípios_de_Minas_Gerais
https://pt.wikipedia.org/wiki/São_Paulo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_municípios_de_São_Paulo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_municípios_do_Rio_de_Janeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Espírito_Santo_(estado)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_municípios_do_Espírito_Santo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Grande_do_Sul
https://pt.wikipedia.org/wiki/Região_Sul_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_municípios_do_Rio_Grande_do_Sul
https://pt.wikipedia.org/wiki/Paraná
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_municípios_do_Paraná
https://pt.wikipedia.org/wiki/Santa_Catarina
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_municípios_de_Santa_Catarina
https://pt.wikipedia.org/wiki/Região_Nordeste_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_municípios_da_Bahia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Piauí
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_municípios_do_Piauí
https://pt.wikipedia.org/wiki/Paraíba
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_municípios_da_Paraíba
https://pt.wikipedia.org/wiki/Maranhão
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_municípios_do_Maranhão
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ci%C3%AAncias_da_Terra
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estat%C3%ADstica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Demografia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Economia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Censo_demogr%C3%A1fico
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12 Pernambuco 185 

13 Ceará 184 

14 Rio Grande do Norte 167 

15 Alagoas 102 

16 Sergipe 75 

17 Pará 

  

Norte 

144 

18 Tocantins 139 

19 Amazonas 62 

20 Rondônia 52 

21 Acre 22 

22 Amapá 16 

23 Roraima 15 

24 Goiás 

Centro-Oeste 

246 

25 Mato Grosso 141 

26 Mato Grosso do Sul 79 

TOTAL GERAL – MUNICÍPIOS BRASILEIROS 5570 

Fonte: IBGE, 2013. 

 

Mas na prática, sempre se houve a ideia de que a segurança pública esta atribuída ao 

governo federal ou ao governo estadual, entretanto, esta ideia inicial tem se baseado pelo 

pouco direcionamento a esfera municipal no art. 144º em que faz menção aos municípios em 

apenas no parágrafo § 8º, “Os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à 

proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei”, tornando o 

entendimento de município enquanto gestor local da segurança cada vez mais distante do 

entendimento da população e portanto definindo de modo vago a força de gestão que o 

município pode ter, o que na verdade pode ser bem diferente na prática. 

A questão legal que girava em torno da autonomia dos municípios para atuarem como 

agentes provedores de segurança pública, sempre foi um dos entraves para o avanço na 

participação dos municípios na segurança pública, pois muitos governantes assumiam uma 

postura de resistência e inibição acerca deste papel com o discurso de que nesse tema, 

poderiam contribuir muito pouco porque não possuíam respaldo constitucional para fazê-lo e, 

se assim o fizerem, estariam indo contra a lei ou usurpando funções que não eram suas. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pernambuco
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_municípios_de_Pernambuco
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ceará
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_municípios_do_Ceará
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Grande_do_Norte
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_municípios_do_Rio_Grande_do_Norte
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alagoas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_municípios_de_Alagoas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sergipe
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_municípios_de_Sergipe
https://pt.wikipedia.org/wiki/Região_Norte_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_municípios_do_Pará
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tocantins
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_municípios_do_Tocantins
https://pt.wikipedia.org/wiki/Amazonas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_municípios_do_Amazonas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rondônia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_municípios_de_Rondônia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Acre
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_municípios_do_Acre
https://pt.wikipedia.org/wiki/Amapá
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_municípios_do_Amapá
https://pt.wikipedia.org/wiki/Roraima
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_municípios_de_Roraima
https://pt.wikipedia.org/wiki/Goiás
https://pt.wikipedia.org/wiki/Região_Centro-Oeste_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_municípios_de_Goiás
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mato_Grosso
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_municípios_de_Mato_Grosso
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mato_Grosso_do_Sul
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_municípios_de_Mato_Grosso_do_Sul
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Ainda pesava o fato de que assumir determinadas posturas de agente provedor de 

segurança pública, implicava em impactos desconhecidos ou que, pelo menos, causavam 

resistências quanto aos quesitos de base de custos com recursos humanos, operacionais e em 

contra ponto justamente a falta de receitas suficientes para suportar possíveis orçamentos, 

desta forma era muito comum, e ainda é, acreditar que assumir tal papel gera dispêndio 

elevado, o que induz aos gestores focarem suas ações e políticas em outras áreas mais simples 

de gerir e menos traumáticas em suas consequências de possíveis resultados negativos. 

 Ainda neste contexto, se observarmos com um olhar criterioso acerca do papel do 

município, é possível entender que os municípios tem a missão de gerir alguns serviços 

públicos essenciais a sociedade, e que interferem no dia a dia local, a exemplo da educação, 

da saúde, saneamento, organização do espaço público, dentre outros, o que nos leva a 

entender que todas as políticas públicas em execução concomitantemente, de forma 

satisfatória e linear, levará ao entendimento de eficiência da gestão pública frente a sociedade. 

CIDADES COM GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS (2004 – 2014) 

UF 2004 2006 2009 2012 2014 

Acre – AC 0 0 0 0 0 

Alagoas - AL 26 24 36 43 48 

Amapá – AP 2 2 3 4 4 

Amazonas – AM 30 40 35 39 37 

Bahia - BA 188 126 160 170 194 

Ceará – CE 54 51 55 64 77 

Distrito Federal - DF 0 0 0 0 0 

Espírito Santo – ES 10 7 8 10 12 

Goiás – GO 14 6 5 7 8 

Maranhão – MA 45 56 55 72 78 

Mato Grosso – MT 5 5 5 7 5 

Mato Grosso do Sul – MS 4 5 6 5 6 

Minas Gerais – MG 41 41 54 59 60 

Pará – PA 25 13 15 20 25 

Paraíba – PB 27 21 24 29 35 

Paraná – PR 18 19 24 31 31 

Pernambuco - PE 61 44 42 50 61 

Piauí – PI 13 13 13 12 12 

Rio de Janeiro – RJ 67 66 68 74 78 

Rio Grande do Norte – RN 21 13 15 20 20 

Rio Grande do Sul – RS 65 24 23 25 34 

Rondônia – RO 1 1 1 1 1 

Roraima – RR 2 1 1 3 3 

Santa Catarina – SC 12 10 9 15 12 
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São Paulo – SP 194 185 188 208 211 

Sergipe – SE 22 10 16 20 22 

Tocantins – TO 3 3 4 5 7 

Total 950 786 865 993 1081 
Fonte: Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 2014. 

4.1 O Governo Federal e o Pronasci como Política de apoio a Segurança Pública Para os 

Estados e Municípios. 

No início da década de 90, o Governo federal não empenhou tantos esforços em busca 

de ações e políticas em âmbito nacional com foco na segurança pública, onde o ponto crucial 

para que houvesse uma mudança nesta perspectiva foi o episódio do Ônibus 174 no Rio de 

Janeiro, que resultou na trágica morte de uma passageira, provocando o governo a repensar e 

atuar mais fortemente neste tema, o que trouxe a proposta do Plano Nacional de Segurança 

Pública – PNSP, que já possuía algum esboço de planejamento no âmbito do Ministério da 

Justiça. O plano se deu após alterações importantes ocorridas no Governo Fernando Henrique 

Cardoso, com a criação do Plano Nacional de Direitos Humanos, além da atual Secretaria 

Nacional de Segurança Pública – SENASP, no ano de 1997. 

Sobre o episódio do ônibus 174: Sandro do Nascimento, de 21 anos, sobrevivente da 

Chacina da Candelária(1993)5, fez 11 reféns durante quatro horas e meia em um 

ônibus da linha Gávea - Central, no Jardim Botânico, zona sul do Rio. O sequestro, 

que foi acompanhado ao vivo por todo o país pela TV, terminou com a morte de 

uma das reféns, a professora Geísa Firmo Gonçalves, quando um policial tentou 

balear o sequestrador. O caso foi tema de pelo menos dois filmes de grande destaque 

no cinema nacional. 

 

Ainda assim, o PNSP mesmo sendo bem intencionado, necessitava de uma 

configuração mais criteriosa e de uma visão mais prática do problema a ser enfrentado, o que 

refletia certa dificuldade no estabelecimento de ações práticas e transversais com foco em 

objetivos, metas, prazos e indicadores, bem como metodologias de aferições dos resultados 

alcançados. Entretanto, algumas questões se mostraram relevantes como ações de prevenção 

da violência, além do elo para cooperação entre instituições ligadas à segurança. 

No quesito de investimento público, o primordial foi a criação do Fundo Nacional de 

Segurança Pública – FNSP, que visava fornecer subsídios à SENASP no fomento a políticas 

                                                 
5 Foi uma chacina que ocorreu na noite de 23 de julho de 1993, próximo à Igreja da 

Candelária, localizada no centro da cidade do Rio de Janeiro. Neste crime, oito jovens 
(seis menores e dois maiores de idade) sem-teto foram assassinados. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Chacina
https://pt.wikipedia.org/wiki/23_de_julho
https://pt.wikipedia.org/wiki/1993
https://pt.wikipedia.org/wiki/Igreja_da_Candel%C3%A1ria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Igreja_da_Candel%C3%A1ria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro_(cidade)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Crime#Crimes_contra_a_pessoa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Crian%C3%A7a_de_rua
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sem-teto
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públicas de Segurança Pública, contudo, a falta de sistematização enfraqueceu as ações do 

FNSP, o que culminou em políticas de transferências de recursos de forma homogenia entre 

diversos entes da federação. 

Após o ano 2000, mais especificamente no Governo Lula foi instituído o Programa 

Nacional de Segurança Pública com Cidadania – PRONASCI, que se destinou à prevenção, 

controle e repressão da criminalidade, atuando em suas raízes socioculturais, além de articular 

ações de segurança pública com políticas sociais por meio da integração entre União, estados 

e municípios e foi formulado com a estratégia de integração entre os 19 ministérios, 

distribuídos em 94 ações, buscando intervir de forma abrangente e criteriosa. 

Conforme Inesc (2010), o Pronasci é o primeiro programa nacional de Segurança 

Pública que foi efetivamente implementado. Além de articular direitos humanos e 

eficiência policial, o Pronasci buscou também a participação social (seja das famílias 

e vítimas de violência, seja da sociedade organizada); a participação dos Municípios, 

entendidos como ente fundamental para resolução dos problemas da violência; e 

apresenta ainda um recorte por faixa etária (15 a 24 anos); social (jovens e 

adolescentes egressos do sistema prisional ou em situação de risco); territorial 

(regiões de altos índices de homicídios e violência); e por fim um recorte repressivo 

(combate ao crime organizado). 

 

O programa também inovou ao direcionar suas ações na capacitação e qualificação dos 

profissionais da segurança pública ao estabelecer ações baseadas em indicadores de violência 

e indicadores sociais. Já nos primeiros anos, o Pronasci realizou um aporte maior em seus 

investimentos por meio de ações de fortalecimento das instituições de Segurança Pública, em 

especial a concessão de bolsas formação6, Gestão e comunicação, valorização de profissionais 

e operadores de segurança pública, dentre outros. 

 

QUADRO INVESTIMENTOS DO PRONASCI 2008 – 2011 

PROGRAMA 2008 2009 2010 2011 

VALOR R$ 1.026,10  1.237,80  1.425,70  784,70  
Fonte: Dados do Ministério da Justiça disponíveis no Portal do MJ, 2011. 

 

Basicamente, os recursos do Pronasci são descentralizados aos entes por meio da 

Senasp, que também possui a responsabilidade na execução dos recursos do FNSP, mas o fato 

é que o Pronasci sempre protagonizou o volume de investimentos realizados pela secretaria, 

mostrando nos últimos anos, maior peso na política de segurança do Governo Federal, em que 

de certa forma enfraqueceu o papel do FNSP. Outrossim, o Pronasci sempre foi mais efetivo 

                                                 
6 Bolsa Formação foi um benefício social oriundo do Programa PRONASCI, em que os profissionais de 

segurança pública que realizassem um dos cursos da rede EAD/SENASP e ganhassem abaixo de R$ 1.700,00 

reais brutos passavam a perceber bolsa de R$ 400,00 mensais durante um ano, prorrogável por mais um. Além 

disso, o profissional não poderia ter sido punido disciplinarmente nos últimos cinco anos. 
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em fatores burocráticos, legais, tornando mais acessíveis e ágeis a tramitação de seus recursos 

aos entes e ainda assim, se não conseguiu atingir a totalidade de suas ações e público alvo, 

conseguiu de forma mais dinâmica e efetiva atingir estados e municípios inclusive 

possibilitando o atingimento de municípios mais modestos e distantes, que em épocas 

anteriores, não detinham acesso a recursos e benefícios de programas federais.  

Desta forma, é possível vincular e atribuir ao Pronasci, uma boa parcela de 

contribuição quanto ao crescimento das Guardas Civis Municipais, pois possibilitou aos 

gestores certo amparo nas políticas de capacitação, aparelhamento, bolsas de incentivo ao 

estudo, dentre outras ações. 
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5. DIAGNÓSTICO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE SALVADOR 

A Guarda Civil Municipal de salvador é uma instituição relativamente nova, com 

menos de uma década de existência, Criada nos termos do artigo 252 da Lei Orgânica do 

Município, combinado com o parágrafo 8º do artigo 144 da Constituição Federal, e pela lei nº 

4.992 de 06 de março de 1995; organizada pela lei nº 7.236 de 11 de julho de 2007 e 

modificada pela lei nº 7.610 de 29 de dezembro de 2008, passando a ser denominada 

Superintendência de Segurança Urbana e Prevenção à Violência (Susprev). 

O Município de Salvador ampara sua atuação no segmento de segurança pública, 

através da Constituição Federal de 1988 em que a Guarda Municipal é um dos poucos órgãos, 

senão o único, de prestação de serviço público municipal, que está inserida na Carta Magna, 

tamanha a sua importância frente a segurança pública local. 

Conforme “Art. 144 da Constituição Federal, a segurança pública, é dever do Estado, 

direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da 

incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:”...“§ 8° Os 

municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços 

e instalações, conforme dispuser a lei”. 

Ainda de forma complementar a base legal da atuação da Guarda Civil Municipal de 

Salvador, tem-se a Lei Orgânica do Município de Salvador reeditada no ano de 2014, que 

estabelece em seu capítulo VII – DA SEGURANÇA, por meio dos seguintes artigos, que: 

Art. 251. A segurança do cidadão e da sociedade é de vital interesse para o Pleno 

desenvolvimento das funções sociais da cidade e bem-estar dos seus habitantes. 

Art. 252. Fica criada a guarda municipal destinada à: 

I-proteção dos bens do Município; 

II-disciplina do trânsito; 

III-proteção ao meio ambiente, à propriedade e equipamentos urbanos; 

IV-colaboração com o cidadão, objetivando desenvolver o convívio social, civilizado e 

fraterno”. 

Recentemente, em 8 de agosto de 2014, foi validada a Lei nº 13.022, que dispõe sobre 

o Estatuto Geral das Guardas Municipais, em que de forma ampla conseguiu abranger todas 

as guardas civis pelo Brasil, estabelecendo um padrão institucional e de funcionamento, 

mesmo que encontrem-se atuando em contextos e municípios com diferentes realidades. As 

diretrizes estabelecem Princípios de atuação, competências institucionais, formatos de 
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criação, exigências e critérios de para investidura na carreira, capacitação e desenvolvimento 

de recursos humanos, controle, prerrogativas, vedações e representatividade institucional. 

5.1 Qualificação Profissional para os Guardas  

Todos os Agentes de segurança admitidos por meio de concurso público, quando ingressam 

na Guarda Civil, são submetidos a ações formativas em busca do aperfeiçoamento e 

preparação para o exercício da atividade de guarda civil, estas capacitações ocorrem por meio 

de aulas de defesa pessoal, imobilização, táticas policiais, legislação de trânsito, ética, moral, 

cidadania e disciplinas jurídicas, num total de 160 horas de aulas teóricas e práticas. Ainda 

assim, desde 2008, para que os profissionais estivessem aptos ao exercício das atividades, a 

Guarda Civil estabeleceu diversas parcerias com outros órgãos municipais em capacitações 

de Atendimento ao Cliente, Inclusão Digital, Direção Defensiva, Reciclagem para 

Motociclistas e Motoristas, Utilização de Aparelhos Desfibriladores Externos Automáticos 

(DEA), sensibilização na abordagem a moradores de rua, tratamento a idosos e pessoas com 

deficiência, estudo do ECA7, Observatório Racial, Saúde Ocupacional, curso de idiomas, 

Defesa Pessoal, dentre outros. 

    Em alguns casos e temáticas, o órgão busca estabelecer interfaces com outros entes 

em busca de melhor preparação para o trabalho, a exemplo do Curso de Operador de Taser, 

ministrado pela Força Nacional e pela Polícia Militar, os agentes de segurança do município 

receberam orientações técnicas, além do desenvolvimento no manuseio, montagem, 

desmontagem, manutenção, aplicação correta e outros procedimentos operacionais para o uso 

da Taser (arma de baixa letalidade). 

Outra ação importante realizada em 2012, foi o Curso de Formação e 

Aperfeiçoamento Profissional de Segurança Pública para todos os Guardas Civis Municipais 

com (230h) baseadas nas diretrizes da Matriz Curricular da Secretaria Nacional de Segurança 

Pública (Senasp), que abordou diversas disciplinas voltadas para o trabalho da Instituição. 

 

                                                 
7 Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) é o conjunto de normas do ordenamento 

jurídico brasileiro que tem como objetivo a proteção integral da criança e do adolescente, aplicando medidas e 

expedindo encaminhamentos para o juiz. É o marco legal e regulatório dos direitos humanos de crianças e 

adolescentes. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ordenamento_jur%C3%ADdico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ordenamento_jur%C3%ADdico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Crian%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Adolescente
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5.2 Estrutura de atuação da Guarda Civil de Salvador 

Antes de qualquer exposição de informações acerca da Guarda Civil de Salvador, vale 

uma explicação um pouco atípica no segmento, visto que no Município de Salvador, A 

Guarda Civil está subordinada a SUSPREV - Superintendência de segurança Urbana e 

Prevenção à Violência, que por sua vez, é vinculada à Secretaria Municipal da Ordem Pública 

(SEMOP). Atualmente, Instituição possui um efetivo de: 1.286 GUARDAS compostos por 

1.144 homens e 142 mulheres e está organizada da seguinte forma: 

A Superintendência de Segurança Urbana e Prevenção à Violência – SUSPREV, 

criada nos termos do artigo 252 da Lei Orgânica do Município, combinado com o § 

8º do artigo 144 da Constituição Federal, e pela Lei n° 4.992 de 06 de março de 

1995, organizada pela Lei n° 7.236 de 11 de julho de 2007 e modificada pela Lei nº 

7.610 de 29 de dezembro de 2008, é uma autarquia vinculada à Secretaria Municipal 

de Serviços Públicos e Prevenção à Violência – SESP, dotada de personalidade 

jurídica de direito público, autonomia administrativa e financeira, patrimônio 

próprio, com sede e foro na Cidade do Salvador, Estado da Bahia, e reger-se-á por 

este Regimento, pelas normas regulamentares que adotar e demais disposições legais 

pertinentes. 

  
Fonte: Superintendência de Segurança Urbana e Prevenção a Violência – SUSPREV / Prefeitura Municipal 

de Salvador 
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5.3 Locais de Atuação 

A Guarda Municipal do Salvador (GMS) atua em praças, parques e prédios públicos, 

monumentos, postos de saúde, escolas, Centro de Referência de Assistência Social – CRAS, 

Centro de Atenção Psicossocial – CAPS, conselhos tutelares, além de auxiliar outros aos 

demais órgãos públicos da estrutura do Governo Municipal. 

Em outubro de 2009, os agentes da Guarda Civil Municipal de Salvador começaram a 

atuar em maior demanda para garantir a eficiência dos serviços públicos, como os Mutirões 

contra Dengue, em apoio à Secretaria Municipal de Saúde, e as Operações Choque de Ordem 

e Ordem na Casa por meio de fiscalização contra à poluição sonora, apreensão de CD´s e 

DVD´s piratas, desocupação de imóveis de alto risco, ordenamento das feiras e comércio 

informal, mutirões de limpeza e inspeção com retirada de sucatas proveniente de oficinas e 

ferros-velhos que despejavam carcaças de veículos inutilizados em meio às calçadas, 

fiscalização das filas nos bancos, fiscalização da lei que regula a permanência de fumantes em 

estabelecimentos comerciais, operações de lei seca e Transporte Clandestino, abordagens 

sociais a pessoas em situação de rua, além das feitas em parceria com os seguintes órgãos 

fiscalizadores do município: Semop, Sucom, Transalvador, Codecon, Limpurb, Vigilância 

Sanitária e Semps. 

Ainda assim, considerando que a cidade de Salvador é uma cidade com vocação 

turística, a instituição sempre foi demandada a atuar em festas populares e eventos cívicos, 

tais como: Lavagem do Bonfim e de Itapuã, Festa de Yemanjá, Conceição da Praia, Réveillon 

no Farol da Barra e nos bairros, circuitos oficiais e não oficiais do Carnaval, Desfile do Dois 

de Julho, Sete de Setembro, São João do Pelô, dentre outras.  

Diante da estrutura organizacional da instituição, bem como das atribuições formais 

que o órgão sempre exerceu na sociedade, vale citar alguns setores e estruturas do órgão que 

foram sendo fomentados como forma de atender demandas sociais que foram surgindo ao 

longo do tempo de existência da instituição, conforme a seguir. 

5.4 Banda de Música (BMGM) 

Segmento da instituição que foi implantado para estar presente em eventos oficiais, 

cívicos, sociais, culturais e artísticos, a BMGM tem levado a música e a consciência cidadã à 

população. Além disso, desenvolve trabalhos que buscam integrar socialmente jovens e 
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adolescentes, ao difundir a cultura musical em comunidades e instituições de ensino da 

capital. 

5.5 Grupo de Operações Especiais (GOE) 

Este grupamento possui dezenas de membros entre homens e mulheres em que foram 

submetidos a diversos treinamentos. Os integrantes foram aperfeiçoados de forma mais 

intensa e especializadas em atividades de: Educação Física; Krav Magá e Kapap; Doutrina 

Operacional, Abordagem a Veículos, Abordagem a Pessoas, Controle de Distúrbio Civil; 

Gerenciamento de Crise, Segurança de Bens, Serviços e Instalações, Orientação sobre 

Armamento, Rádio Comunicação, Defesa Civil, Policiamento em Eventos, Uso Legal da 

Força, Segurança de Autoridades e Ordem Unida.  

 Formado para atuar em situações de perturbação da ordem, o GOE conta com agentes 

preparados para manter o funcionamento dos órgãos e preservação do patrimônio público, 

além de desempenhar operações especiais e específicas designadas pelo comando da Guarda 

Municipal do Salvador. 

5.6 Grupamento de Rondas da Capital (RONDAC) 

Esta divisão foi criada para atender serviços de emergência, executar ordens de 

serviços, realizar rondas preventivas, escoltas, além de servir de pronto atendimento da 

Guarda Municipal de Salvador em situações de crise ou anormalidade. O Rondac conta com 

viaturas que garantem a eficiência dos seus serviços, além de proporcionar maior mobilidade 

nas ruas da cidade. As viaturas, são dirigidas por agentes gabaritados na condução de veículos 

de emergência, e atendem a inúmeros chamados da população, tomando as devidas 

providências para que as ocorrências sejam sanadas o mais rápido possível. 

5.7 Grupamento Especial de Motociclista (GEM) 

Criado para atender as demandas que exigem maior mobilidade, o Grupamento 

Especial de Motociclista conta com membros treinados e que realizam capacitação contínua. 
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O GEM, já atuou realizando diversas escoltas, inclusive em parceria com as Forças Armadas 

e outros órgãos oficiais de segurança pública. 

5.8 Grupo de Apoio ao Turista (GAT) 

A criação deste grupo iniciou-se em agosto de 2011, mas suas atividades começaram 

oficialmente em 2015, os servidores lotados no GAT desempenham importante papel no 

atendimento a milhares de pessoas que visitam locais turísticos, com foco no Centro Histórico 

de Salvador, principalmente na alta estação. São guardas que passaram por Curso de Inglês e 

Espanhol; Ética; Estudo do Patrimônio Histórico e Cultural da Cidade (foco no Pelourinho) e 

dos Pontos Turísticos da Cidade (cinco pontos mágicos e Itapuã); Noções de História e 

Geografia do Brasil e do Mundo (ênfase em Salvador); Introdução ao Estudo do Turismo; 

Antropologia e Psicologia aplicadas ao Turismo; Estudo da Lei 01/918, do Estatuto da Criança 

e do Adolescente e da Legislação Turística; Direitos Humanos e Política da Paz; Noções de 

Relações Públicas, Relações Internacionais e Diplomacia; Técnicas de Negociação e 

Resolução de Conflitos; Noções de Escolta e Acompanhamento de Autoridades; Noções de 

Defesa Pessoal e Uso Progressivo da Força; e Primeiros Socorros. 

5.9 Grupamento Especial de Proteção Ambiental (GEPA) 

A Guarda Municipal de Salvador está também preparada para desenvolver ações de 

preservação ambiental por meio de agentes gabaritados para fomentar o desenvolvimento 

sustentável através de ações de prevenção às diversas formas de violência contra o meio 

ambiente. Em junho 2012, 30 agentes da GMS receberam os certificados pela conclusão do 

Curso de Gestão Ambiental e Desenvolvimento Sustentável em parceira com a Universidade 

Livre das Dunas. 

 

 

                                                 
8 Lei Complementar nº 01/91 Institui o Regime Jurídico Único dos servidores públicos do Município do 

Salvador. 
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5.10 Recursos Humanos 

Atualmente a Susprev conta com um efetivo total de 1.286 (mil duzentos e oitenta e 

seis) servidores, sendo 1.144 (mil, cento e quarenta e quatro) do sexo masculino que 

representa cerca de 89% e 142 (cento e quarenta e dois) do sexo feminino que representa 

cerca de 11%, conforme representa o gráfico. 

 

Fonte: Seest/Sigeo Guarda/Susprev 
 

Dos 1.286 (mil duzentos e oitenta e seis) servidores municipais, 923 (novecentos e 

vinte e três) se encontram em funções Operacionais, 152 (cento e cinquenta e dois) guardas 

dedicados aos serviços de Apoio Operacional e 211 “afastados”, dados de (Dez/2015). 

Distribuição do efetivo

Operacional Apoio Operacional Afastados

 

                      Fonte: Seest/Sigeo Guarda/Susprev 
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A Susprev foi criada em 2008, entretanto, de 2009 até 2015 o efetivo sofreu uma 

diminuição, sendo o período entre o período de 2010 e 2011 o que apresentou a maior 

redução, representando cerca de (-4,64%). Contudo, se considerarmos o período total 

avaliado, no intervalo entre 2008 a 2015 houve uma redução no efetivo em aproximadamente 

(-9%). 

1413
1429

1401

1336

1304
1293 1287 1286

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

EFETIVO POR ANO - ABRIL/2015

 

Fonte: Seest/Sigeo Guarda/Susprev 

 

Fato curioso que chamou atenção, principalmente por tratar-se de concurso com 

critério de escolaridade para o ingresso ser de nível médio, é que a maior parte do efetivo da 

Susprev está cursando o ensino superior, o que representa cerca de 41%, que se traduz em 

números absolutos, na quantidade total de 531 profissionais, seguidos do ensino médio com 

33% com o quantitativo de 424 e graduação completa com cerca de 23%, com quantitativo de 

239, conforme quadro seguinte. 

Escolaridade do Efetivo (Dez/2015) 

Escolaridade Efetiv

o Ensino Médio 424 
Ensign Técnico 35 
Superior cursando 531 
Superior completo 239 
Pós cursando 18 
Pós completa 38 
Mestrado 1 
Doutorado 0 
Total 1286 

Fonte: Seest/Sigeo Guarda/Susprev 
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Um quesito que é importante avaliar frente ao tema estudado é o fato da Susprev 

possui um efetivo total de 1.286 (mil duzentos e oitenta e seis) servidores, sendo que 70 

(setenta) ocupam funções de confiança e 1.216 (mil duzentos e dezesseis) exercem a função de 

Guarda Civil Municipal. Isso significa que somente 5,44% possuem uma função de 

confiança. Soma-se a isso o fato de alguns cargos estarem sendo ocupados por profissionais 

que não ingressaram no quadro como servidores efetivos. 

Função 
Gênero 

Total 
Masculino Feminino 

ASSESSOR 

TÉCNICO(A) 
1 1 2 

ASSESSOR(A) 

CHEFE 
1 0 1 

ASSESSOR(A) 

ESPECIAL 
2 0 2 

ASSESSOR(A) 

JURÍDICA 
0 1 1 

CHEFE DE SETOR 5 4 9 

ENCARREGADO(A) 23 2 24 

GERENTE 3 1 4 

GESTOR DE 

NÚCLEO 
1 0 1 

MOTORISTA 1 0 1 

SECRETÁRIO(A) 3 4 7 

SUBGERENTE 4 0 4 

SUPERINTENDENTE 1 0 1 

SUPERVISOR(A) 12 0 12 

Total 57 13 70 

Fonte: Seest/Sigeo Guarda/Susprev 

5.11 Recursos Materiais 

5.11.1 Estrutura Logística 

A instituição conta com um total de 62 veículos de transporte em condição de uso. 

Cabe ressaltar que os equipamentos que pertencem a Susprev são apenas 03 viaturas de médio 

porte (Ducato – Base Operacional Móvel - BOM), 01 micro-ônibus e 10 bicicletas, os demais 

equipamentos são locados. 

 

Equipamentos de Transporte 
Situação 

Total 
Própria Locada 

Viatura Pequena- GOL 0 32 32 

Viatura Grande- Ducato 3 0 3 
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Motocicletas 0 6 6 

Micro-ônibus 1 0 1 

Kombi 0 3 3 

S_10 0 2 2 

VTR Apoio ADM - Fiesta 0 3 3 

VTR Apoio ADM - Línea 0 1 1 

Motocicleta Apoio ADM 0 1 1 

Bicicletas 10 0 10 

Total 14 48 62 

Fonte: SEGES/Seest/Sigeo Guarda/Susprev 

5.11.2 Estrutura de Informática 

O levantamento alcançou a quantidade de 101 equipamentos de informática em uso. 

Cabe salientar que a Susprev possui 35 computadores próprios, 03 impressoras para uso de 

apoio operacional. 

 

 

Equipamentos de 

Informática 

Situação 

Próprio Locado Fora de uso 

Computador 35 40 0 

Notebook 0 0 2 

Impressora P&B 3 7 0 

Impressora Colorida 0 0 0 

Máquina de Xerox 0 1 0 

Scanner 0 1 0 

Modem 0 2 0 

Modem 3G 0 6 0 

Roteador 0 1 0 

Roteador Wireless 2 0 0 

Switch 2 0 0 

Câmera Fotográfica 1 0 0 

Total 43 58 2 
Fonte: SEGMP/NTI/SEGES/Seest / Susprev 

5.11.3 Equipamentos de Uso Operacional (letais e de Baixa Letalidade) 

Foi identificado o quantitativo de 48 Pistolas de Condutividade Elétrica para atender 

626 (seiscentos e vinte seis) servidores que estão devidamente habilitados para utilização 
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destes equipamentos, ainda assim, o órgão utiliza também granada de efeito moral e 

espargidor em sus ações operacionais. 

 

Armamentos Não Letais 
Situação 

Próprio Emprestado Fora de Uso 

Pistola de Condutividade Elétrica 48 0 107 

Granada de Efeito Moral 42 0 0 

Espargidor 41 0 0 

Total 131 0 107 

Fonte: SEGMP/PAIOL/GOE/Seest /Susprev 

 

Durante processo de habilitação para porte de arma de fogo no ano de 2014, o 

quantitativo de 500 Guardas passaram por processo de capacitação e treinamento para o uso 

de armas de fogo, atualmente a instituição esta equipada com 125 pistolas e 16 espingardas 

calibre 12. 

 

Armamentos Letais 
Situação 

Próprio Emprestado Fora de Uso 

Espingarda Calibre 12 16 0 0 

Pistola 125 0 0 

Total 141 0 0 

Fonte: SEGMP / Seest / Susprev 

5.11.4 Equipamentos de Proteção Individual - EPI 

O órgão possui apenas 198 coletes balístico para atender um efetivo de 1.286 

servidores, sendo que os EPIs predominantes são: os capacetes, algemas plásticas, capas de 

chuva e as tonfas que atendem todos os servidores. 

 

Equipamentos de Proteção 
Situação 

Próprio Emprestado Fora de Uso 

Algema Plástica (lacre) 1286 0 0 

Colete a Prova de Bala 70 128 6 

Capacetes 2000 0 0 

Capa de Chuva 1286 0 0 

Escudo de Proteção 9 0 0 

Extintor de Incêndio 8 0 0 

Tonfa 1286 0 0 

Total 5945 128 6 

Fonte: SEGMP/GOE/Seest/Susprev 
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5.11.5 Equipamentos de Comunicação 

O órgão possui em contratos um total de 267 equipamentos de comunicação em uso. É 

necessário considerar que todos esses equipamentos são locados, o órgão não possui nenhum 

equipamento de comunicação próprio. 

 

Equipamentos de 

Comunicação 

Situação 
Total 

Próprio Locado 

Linhas Telefônicas 0 2 2 

Aparelho Telefônico 0 47 47 

Ramais 0 45 45 

Aparelho de Fax 0 2 2 

Celular 0 98 98 

Rádio Portátil 0 70 70 

Rádio Fixo 0 3 3 

Total 0 267 267 

Fonte: SEGMP/NTI/SEGES/Seest/Susprev 

 

 



38 

 

 

6. LEI Nº 13.022, DE 8 DE AGOSTO DE 2014 – DISPÕE SOBRE O ESTATUTO 

GERAL DAS GUARDAS MUNICIPAIS 

Do esboço inicial quanto as intenções desta lei, pouco restou, sendo que o texto 

aprovado recebeu forte contribuição da SENASP. Em 29 de dezembro de 2010, foi publicado 

no DOU, a Portaria 39 que instituiu um grupo de trabalho dentro da SENASP para criar a 

regulamentação do §8º do art. 144 da CF/88, sendo este Grupo de Trabalho capitaneado pela 

Senhora Cristina Gross Villanova, até então Coordenadora Geral de Ações de Prevenção em 

Segurança Pública, além de integrantes de Guardas Civis Municipais das diversas localidades 

do país. Os trabalhos passaram por vários encontros, contando com contribuição do CNGM9 

quando se formou um documento que foi encaminhado e aceito quase que na integralidade 

pelo relator do Projeto de Lei, o Deputado federal Fernando Francischini. Ao final, após 

passar pelas respectivas comissões das Casas Legislativas, restou concluído e aprovado o 

Estatuto Geral das Guardas Municipais, o que representou grande satisfação dos profissionais 

das guardas, considerando que era um pleito que tramitava há mais de vinte anos e que para 

muitos, aparentava que não teria desfecho positivo. 

Assim após avaliação da integralidade da referida lei, vale citar alguns pontos que de 

forma preponderante representam avanço ao tema das Guardas Civis e que provoca também 

forte necessidade de mobilização dos governos municipais em se adequarem a nova realidade 

e atribuições a qual estas instituições estarão legitimadas a vivência:  

À LEI Nº 13.022/2014. O CAPÍTULO II – DOS PRINCÍPIOS 

Art. 3o São princípios mínimos de atuação das guardas municipais: 

I – Proteção dos direitos humanos fundamentais, do exercício da cidadania e 

das liberdades públicas; 

II – Preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição das perdas; 

III – Patrulhamento preventivo; 

IV – Compromisso com a evolução social da comunidade; e  

V – Uso progressivo da força. 
 

O inciso I, a instituição Guarda Civil passa a exercer o papel braço protetor da 

sociedade, por meio de aspectos da cidadania, consideração aos direitos humanos e liberdades 

públicas. 

O inciso II, foca na preservação da vida, redução do sofrimento, expressão genérica de 

ordem subjetiva, mas que nos remete ao sofrimento de pessoas e animais quando vitimadas ou 

em face disto; já o aspecto de diminuição de perdas, fica direcionado ao aspecto patrimonial 

                                                 
9 CNGM - O Conselho nacional das Guardas Municipais, é uma entidade representativa Guardas 

Municipais, fundada em 1992.  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.022-2014?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.022-2014?OpenDocument
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tendo a atividade das GCM como protetora da incolumidade do patrimônio, dentro do raio 

constitucional a partir da exegese do caput, art. 144. 

O inciso III, estabelece a atuação efetiva por meio da função de patrulhamento em vias 

públicas do município e até de municípios em áreas conurbadas quando por convênios, desta 

forma recebendo autonomia de suas ações, diferentemente de antes quando não possuía tais 

reconhecimentos visto que o Decreto 88.777/1983 estabelecia que era atividade atribuídas a 

PM, gerando grandes questionamentos sobre as Guardas quando realizavam estas atividades. 

O inciso IV, a lei insere as Guardas Civis no processo de políticas transversais dos 

governos municipais, tornando possível o processo de integração institucional tanto para 

fomento de políticas de segurança pública bem como para todas as outras possíveis 

construções de políticas de ordenamento urbano e social, o que elimina a configuração 

anterior de apenas agente primário do segmento de segurança pública. 

O inciso V, neste ponto a lei trouxe as Guardas Civis a prerrogativa de uso progressivo 

da força abrangente em suas várias possibilidades de uso de força legal, em que se estende 

desde o uso de algemas, inclusive regulado por meio da Súmula Vinculante nº 11, do STF, e 

da arma de fogo, bem como de uso das armas de baixa letalidade por meio de pistolas 

elétricas e não letais por meio de agentes químicos, os quais necessitam de continuada 

capacitação, objetivando eliminar exageros e uso indevido. 

À LEI Nº 13.022/2014. CAPÍTULO III – DAS COMPETÊNCIAS 

Art. 4o É competência geral das guardas municipais a proteção de bens, 

serviços, logradouros públicos municipais e instalações do Município. 

Parágrafo único. Os bens mencionados no caput abrangem os de uso comum, 

os de uso especial e os dominiais. 

Art. 5o São competências específicas das guardas municipais, respeitadas as 

competências dos órgãos federais e estaduais: 

I – Zelar pelos bens, equipamentos e prédios públicos do Município; 

II – Prevenir e inibir, pela presença e vigilância, bem como coibir, infrações 

penais ou administrativas e atos infracionais que atentem contra os bens, 

serviços e instalações municipais; 

III – Atuar, preventiva e permanentemente, no território do Município, para 

a proteção sistêmica da população que utiliza os bens, serviços e instalações 

municipais; 

IV – Colaborar, de forma integrada com os órgãos de segurança pública, em 

ações conjuntas que contribuam com a paz social; 

V – Colaborar com a pacificação de conflitos que seus integrantes 

presenciarem, atentando para o respeito aos direitos fundamentais das 

pessoas; 

VI – Exercer as competências de trânsito que lhes forem conferidas, nas vias 

e logradouros municipais, nos termos da Lei no 9.503, de 23 de setembro de 

1997 (Código de Trânsito Brasileiro), ou de forma concorrente, mediante 

convênio celebrado com órgão de trânsito estadual ou municipal; 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.022-2014?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/L9503.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/L9503.htm
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VII – Proteger o patrimônio ecológico, histórico, cultural, arquitetônico e 

ambiental do Município, inclusive adotando medidas educativas e 

preventivas; 

VIII – Cooperar com os demais órgãos de defesa civil em suas atividades; 

IX – Interagir com a sociedade civil para discussão de soluções de 

problemas e projetos locais voltados à melhoria das condições de segurança 

das comunidades; 

X – Estabelecer parcerias com os órgãos estaduais e da União, ou de 

Municípios vizinhos, por meio da celebração de convênios ou consórcios, 

com vistas ao desenvolvimento de ações preventivas integradas; 

XI – Articular-se com os órgãos municipais de políticas sociais, visando à 

adoção de ações interdisciplinares de segurança no Município; 

XII – Integrar-se com os demais órgãos de poder de polícia administrativa, 

visando a contribuir para a normatização e a fiscalização das posturas e 

ordenamento urbano municipal; 

XIII – Garantir o atendimento de ocorrências emergenciais, ou prestá-lo 

direta e imediatamente quando deparar-se com elas; 

XIV – Encaminhar ao delegado de polícia, diante de flagrante delito, o autor 

da infração, preservando o local do crime, quando possível e sempre que 

necessário; 

XV – Contribuir no estudo de impacto na segurança local, conforme plano 

diretor municipal, por ocasião da construção de empreendimentos de grande 

porte; 

XVI – Desenvolver ações de prevenção primária à violência, isoladamente 

ou em conjunto com os demais órgãos da própria municipalidade, de outros 

Municípios ou das esferas estadual e federal; 

XVII – Auxiliar na segurança de grandes eventos e na proteção de 

autoridades e dignatários; e 

XVIII – Atuar mediante ações preventivas na segurança escolar, zelando 

pelo entorno e participando de ações educativas com o corpo discente e 

docente das unidades de ensino municipal, de forma a colaborar com a 

implantação da cultura de paz na comunidade local. 

Parágrafo único. No exercício de suas competências, a guarda municipal 

poderá colaborar ou atuar conjuntamente com órgãos de segurança pública 

da União, dos Estados e do Distrito Federal ou de congêneres de Municípios 

vizinhos e, nas hipóteses previstas nos incisos XIII e XIV deste artigo, diante 

do comparecimento de órgão descrito nos incisos do caput do art. 144 da 

Constituição Federal, deverá a guarda municipal prestar todo o apoio à 

continuidade do atendimento. 

 

O Art. 4º, de certa forma reproduziu o § 8º do Art. 144 da CF, inserindo apenas a 

expressão “logradouros públicos municipais”, avançando um pouco mais o “hall” do que se 

entende por bem público municipal, a exemplo de ruas, avenidas, praças, jardins, etc., 

destinados ao uso comum dos cidadãos e à circulação de veículos. 

O Art. 5º, descreve de forma detalhada as competências das Guardas civis em seus 

diversos incisos, o que facilita o entendimento das diversas atribuições oficializadas por meio 

da referida lei. 

Inciso I, não estabeleceu nada novo, apenas ratificou. 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Constituicao/Constituicao.htm#art144
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Constituicao/Constituicao.htm#art144
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Constituicao/Constituicao.htm#art144
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Inciso II, proporcionou as Guardas Civis o poder de polícia administrativa, dentro do 

segmento da segurança pública, nos limites legais, com foco na prevenção, bem como 

repressão de infrações. 

Inciso III, estabelece de forma definitiva, a oficialidade para atuação das Guardas 

Civis exercerem seus poderes de polícia quanto a proteção social, patrimonial e 

governamental. 

Inciso IV, este dispositivo visou a inserção das Guardas Civis em ações transversais no 

âmbito do governo, possibilitando maior presença nas atribuições do governo de forma geral. 

Inciso V, neste caso chancelou aos agentes das Guardas Civis o papel de amigo da 

sociedade, permitindo maior influência e autonomia para agirem em possíveis conflitos que 

forem presenciados. 

Inciso VI, possibilitou a prerrogativa de operar a gestão do trânsito nas vias 

municipais, reforçando o que prescreve o Código de Trânsito Brasileiro, neste caso, alguns 

municípios já possuem órgão específicos para o tema, o que apenas melhora a possibilidade 

de performance deste tido de serviço público. 

Inciso VII, permitiu a ampliação em ações de policiamento no campo dos direitos 

imateriais, colaborando não só com a repressão, mas também com ações preventivas e 

educacionais. 

Inciso VIII, este trecho ratifica o que há muito já é realizado pelas guardas-civis em 

diversas localidades do país, neste sentido fica oficializado as guardas, o apoio no âmbito da 

defesa civil. 

Inciso IX, legitima as Guardas Civis o papel de atuação no âmbito comunitário e 

social na busca pela pacificidade e ordem natural de convivência com um papel de um 

policiamento de aproximação. 

Inciso X, este faz a ligação do processo de atuação integrada entre as três estruturas de 

governos por meio da União, Estados e Municípios, com foco em ações preventivas 

fortalecendo a atuação incorporada entres os entes. 

Inciso XI, da mesma forma que o dispositivo anterior, este visa uma integração 

sistêmica, apenas diferenciando-se por ser com um viés de atuação normativo e operacional 

de infrações na organização social. 

Inciso XII, constitui a atuação conjunta das Guardas Civis, com os demais órgãos que 

exercem o poder de polícia nas posturas e ordenamento urbano, dando a compreensão de que 
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podem atuar de forma preventiva e repressivamente para garantir a integralidade do espaço 

público. 

Inciso XIII, legitima a função clássica da segurança pública, direcionando a atuação 

das Instituições de segurança pública em caso de necessidade de emergência ou necessidade 

de ajuda imediata. 

Inciso XIV, Entrega as Guardas Civis a legitimidade de agir operacionalmente frente 

as infrações penais e flagrante delito inclusive com condução de autores e preservação de 

local de crime, visto que antes apenas atuava de forma colaborativa nestas ações. 

Inciso XV, inseri as dentro governos municipais, e permitem que elas atuem de forma 

interligada em todos os processos de planejamento e gestor da cidade, no estudo de impacto 

na segurança local por ocasião de aprovação de projetos e implementação de 

empreendimentos de grande porte com validação das Guardas, configurando-se em uma 

ferramenta de atuação sob geração de receita por meio de emissão de laudos técnicos acerca 

de cada local avalizado. 

Inciso XVI, trás uma das principais linhas de atuação que as Guardas Civis necessitam 

exercer em sua localidade de atuação, pois esta é a que mais esta passível de execução visto 

ter menor custo operacional e administrativo. 

Inciso XVII, Atividade de grande importância em contextos municipais, pois é neste 

local onde de fato precisam-se ter planos de segurança e envolvimento das Guardas Civis em 

si tratando de proteção de autoridades, realização de grandes eventos, desta forma o 

dispositivo chancela as Guardas Civis o papel de também planejar e organizar grandes 

eventos populares, sejam cívicos, religiosos, esportivos ou festivos, bem como participar de 

forma direta da proteção oficial de dignitários. 

Inciso XVIII, neste caso possibilitou a atuação ampliada das Guardas Civis no 

processo prevenção e atuação de controle da formação escolar da sociedade local, pois destina 

atribuição de caráter educativo junto aos discentes e docentes, indo além da mera proteção 

patrimonial do ambiente escolar, incorporando espaço estratégico na formação cidadã, este 

modo, possibilita integrar o Conselho da Escola, bem como contribuir apoiando elaboração de 

possíveis projetos pedagógico escolar. 

LEI Nº 13.022/2014. CAPÍTULO VIII – DAS PRERROGATIVAS 

Art. 15. Os cargos em comissão das guardas municipais deverão ser providos 

por membros efetivos do quadro de carreira do órgão ou entidade. 

§1o Nos primeiros 4 (quatro) anos de funcionamento, a guarda municipal 

poderá ser dirigida por profissional estranho a seus quadros, 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.022-2014?OpenDocument
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preferencialmente com experiência ou formação na área de segurança ou 

defesa social, atendido o disposto no caput. 

§2o Para ocupação dos cargos em todos os níveis da carreira da guarda 

municipal, deverá ser observado o percentual mínimo para o sexo feminino, 

definido em lei municipal. 

§3o Deverá ser garantida a progressão funcional da carreira em todos os 

níveis. 

Art. 16. Aos guardas municipais é autorizado o porte de arma de fogo, 

conforme previsto em lei. 

Parágrafo único. Suspende-se o direito ao porte de arma de fogo em razão de 

restrição médica, decisão judicial ou justificativa da adoção da medida pelo 

respectivo dirigente. 
 

O Art. 15, demonstra que de forma improrrogável, o Município deve estabelecer uma 

Lei orgânica municipal para a Guarda Civil que regule seus cargos e carreira, garantindo aos 

seus integrantes progressões funcional em todos os níveis e que os cargos em comissão da 

Guarda Municipal devem ser providos por membros efetivos do seu quadro de carreira, 

permitindo apenas que seja dirigida por profissional fora de seu quadro, nos primeiros quatro 

anos de funcionamento ou até o prazo de 8 de agosto de 2016 para as Guardas já em 

funcionamento. Desta forma, tem-se estabelecida uma espécie de transição para uma posterior 

etapa de autonomia administrativa plena das guardas. 

O Art. 16, trouxe o tema que sempre gerou grande polêmica que os municípios com 

mais de 500.000 habitantes podem portar armas de fogo, tanto em serviço, quanto fora dele, 

desde que respeitados todos os requisitos impostos pela lei, tais como criação de 

Corregedoria, Ouvidoria, treinamento, teste de capacidade psicológica, cadastro do SINARM, 

entre outros. 
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7. REFLEXOS E ENTRAVES GERADOS PELA VALIDAÇÃO DA LEI 13.022 NA 

GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE SALVADOR 

A Lei 13.022 passou a ter vigência na data de 08 de agosto de 2014, e detalhou em 

seus capítulos, as diretrizes para a nova configuração e restruturação das Guardas Civis em 

todo Brasil. Neste sentido, a Guarda Civil de Salvador foi utilizada como base analítica para 

identificação de reflexos e possíveis entraves para a adaptação as diretrizes da lei, e claro que 

transpareceu impressões que eram previstas, mas também gerou expectativas acerca das 

mudanças que ainda estão por vir até que se complete o período de adaptação que foi 

possibilitado aos Governos Municipais que já possuem Guardas Civis, em que conforme 

Capítulo XI, em seu Art. 22. Estabeleceu que: “Aplica-se esta Lei a todas as guardas 

municipais existentes na data de sua publicação, a cujas disposições devem adaptar-se no 

prazo de 2 (dois) anos.” 

No recorte temporal analisado, estabelecido pelo tempo de existência da Guarda Civil 

de Salvador, que atualmente está em 8 anos, foi possível identificar pontos que se traduzem 

em entraves e avanços, considerando alguns dispositivos da lei que foram tratados no capítulo 

anterior, principalmente quanto aos quesitos de: Princípios mínimos de atuação; 

Competências Gerais das Guardas e Prerrogativas, neste sentido ficou notório que alguns 

esforços serão necessários com vistas a adequar os dispositivos legais ao contexto real da 

instituição e portanto, melhorar a construção da identidade institucional da Guarda Civil. 

Outrossim, através do conhecimento da base estrutural da instituição, onde por meio 

de um diagnóstico do (Capítulo 5), ficou claro como algumas questões relacionadas a nova 

realidade, que ainda estão distantes do ideal e que bons esforços também serão necessários 

para a boa sincronia entre o que se tem de disponibilidades estruturais e o que de fato é 

necessário para a instituição atuar com excelência. 

 

 

 



45 

 

 

7.1. Impactos na Identidade Institucional da Guarda Civil 

A investigação visou avaliar questões fundamentais nas novas diretrizes da lei e que 

devidamente aplicadas conseguem impactar diretamente na identidade institucional da Guarda 

Civil. Ficou perceptível que quanto aos princípios mínimos de atuação das guardas 

municipais, houve uma grande evolução e maior dimensionamento para existência destas 

instituições, visto que sempre esteve voltada e rotulada como uma organização meramente 

protetora de bens serviços e instalações municipais, isto dito de forma muito generalista, o 

que sempre gerou uma delimitação quanto as reais atuações destas instituições. 

 As Guardas Civis, passam a ter prerrogativas de atuação na proteção dos direitos 

humanos fundamentais, do exercício da cidadania e das liberdades públicas, preservação da 

vida, patrulhamento preventivo, compromisso com a evolução social da comunidade e uso 

progressivo da força, eis então que passa-se a ter uma nova configuração de uma instituição 

guardiã da paz social, com a autonomia para realizar o patrulhamento preventivo 

estabelecendo uma relação de aproximação com os munícipes. 

Outro ponto importante quanto aos princípios de atuação, foi a de estabelecimento do 

compromisso destas instituições com a evolução social das sociedades, onde se torna possível 

caracterizar as Guardas Civis como uma instituição parte do processo de fomentador de 

políticas públicas do Governo Municipal, se configurando agente fundamental no hall de 

ações de ordenamento urbano na cidade. 

Questão revitalizadora no processo de atuação das Guardas Civis, o foi o 

estabelecimento de competências fundamentais para que o órgão de fato passasse a agir em 

nome da ordem urbana da sociedade e assim indo além da mera proteção do patrimônio 

público municipal, exercendo atividades de cunho fiscalizador de possíveis infrações no 

âmbito municipal, atuando de forma colaborativa ou se for o caso realizar o ordenamento do 

trânsito na ausência do órgão oficial, realizar ações de avaliação de impactos de riscos de 

segurança quando solicitada, fazer-se presente no sistema de segurança quando se tratar de 

grandes eventos e proteção de autoridades, bem como ser mais atuante no quesito segurança 

escolar e do patrimônio ecológico, histórico, cultural, arquitetônico e ambiental do Município. 

A lei também trouxe as Guardas algo que há muito se discute e gera grande 

repercussão, sobre quem de fato deve estar o controle e gestão do órgão, algo que 

possivelmente deva acontecer até o final do prazo de transição, o que, com certeza, traria o 

grande fortalecimento da identidade institucional. 
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João Neto, Profissional integrante da Guarda Civil do quadro gerencial, relatou por 

depoimento que a “Instituição deverá compatibilizar a sua estrutura funcional e institucional 

com os preceitos da referida Lei, o que, consequentemente, trará uma maior afirmação da 

identidade da GCMS, dando aos seus agentes maior segurança jurídica em suas ações, pois 

restarão uniformizadas e “balizadas” por uma lei federal (Estatuto Geral das Guardas 

Municipais – Lei 13.022/14), o que, sem dúvidas, repercutirá na qualidade do serviço 

prestado à sociedade. Por outro lado, caso as devidas intervenções não sejam realizadas, 

corre-se o risco de não atingimento dos objetivos constitucionais insculpidos no § 8º, art. 144 

da Constituição Federal”, bem assim o profissional também relatou que todo este processo 

poderá gerar uma maior afirmação profissional perante os poderes, instituições e órgãos 

públicos e principalmente perante a população”. 

Importante frisar que em que pese todas as mudanças, a questão das competências 

estabelecidas, terá uma grande função solucionadora, visto que legitima diversas atuações que 

o órgão vem desenvolvendo a anos, a exemplo de setores e destacamento que ainda não 

constam em organograma, conforme descrito no Capítulo 5 – Diagnóstico deste estudo. 

 Pôde-se constatar a existência de: Banda de música que sempre atuou fortemente na 

área da prevenção, inserção social e fortalecimento do órgão perante e a sociedade; o 

Grupamento de Operações especiais (GOE) formado para atuar em situações específicas 

designadas pelo comando da guarda; o Grupamento de rondas da capital (RONDAC) que tem 

sua importância no momento em que atua em serviços de emergência, executar ordens de 

serviços, realizar rondas preventivas, escoltas, além de servir de pronto atendimento da 

Guarda Municipal de Salvador em situações de crise ou anormalidade; o Grupamento 

Especial de Motociclista (GEM) que sempre visou estabelecer a grande mobilidade para 

atendimento das demandas emergenciais; o Grupo de Apoio ao Turista (GAT) que 

desempenham importante papel no atendimento a milhares de pessoas que visitam locais 

turísticos da cidade e o Grupamento Especial de Proteção Ambiental (GEPA) que tem 

conseguido desenvolver ações de preservação ambiental. 

A ampliação das atribuições para as Guardas Civis, no “hall” do marco regulatório em 

evidência, melhor sistematizou e estruturou várias atividades e atribuições já desenvolvidas 

pelas Guardas Municipais brasileiras ao longo dos últimos anos. Portanto, é possível concluir 

que o estabelecimento mais claro da identidade institucional das Guardas Civis Municipais 

contribui para a sua legitimação perante a sociedade e no próprio âmbito da gestão municipal 

proporciona seu reconhecimento público como órgão fundamental na prevenção da violência 
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e da criminalidade, construindo um sistema de segurança capaz de influenciar de fato, no 

ordenamento urbano da sociedade. 

7.2. Impacto Estrutural na Guarda Civil de Salvador. 

Neste quesito especificamente, fica a percepção de que alguns esforços realmente 

deverão ser despendidos com vistas a adequar o que vem pela frente em termos estruturais, 

onde apesar do órgão atuar de forma satisfatória em suas atribuições, novas necessidades 

surgirão por conta dos efeitos da lei. 

Em si tratando de questões de formatação organizacional, fica evidente ao olhar o 

próprio organograma institucional, em que vários destacamentos e setores que legitimados 

pela lei deverão passar a constar, para tanto será necessário ações político administrativas de 

adequação deste tema, realizando a inserção e consequente amparo econômico-financeiro para 

funcionamento oficializado. 

Outro ponto fundamental, é o aparelhamento de suporte as ações operacionais para 

abarcar as novas atribuições estabelecidas, em que conforme (Capítulo 5 – Diagnóstico) 

descrito anteriormente, foi perceptível a identificação de carências de equipamentos de 

operacionais, em relação a equipamento de proteção individual, veículos e transporte, bem 

como de  recursos humanos, treinamento e capacitação. Ainda soma-se a este fato a 

necessidade de fortalecimento quanto ao aparelhamento da estrutura administrativa como 

forma de suporte, o que naturalmente gera demanda por investimentos financeiros e custos de 

manutenção e reposição. 

Para Lucas Antônio Oliveira Pereira, Assessor de Comunicação do órgão, “A atuação 

da Guarda Municipal possibilita uma maior interação entre a Prefeitura e a População, que por sua 

vez encontra dificuldades diárias que podem ser coletadas pelos agentes, que estão inseridos no dia a 

dia das rotinas da cidade, e transmitidas ao Governo Municipal, colaborando para elaboração de 

estratégias a serem adotadas para melhorar a prestação dos serviços municipais. Em contra partida, 

existe a necessidade de investimento na instituição Guarda Municipal, sendo ainda algo novo para a 

realidade de Salvador, e tido como grande impacto financeiro, mas que a depender do nível de 

investimento e direcionamento por ser fonte de captação de recursos e ações que evitem gastos para a 

cidade.” 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Claramente, a partir da instituição da Lei n.º 13.022/2014, que regulamentou o §8º do 

art. 144, da Constituição Federal e criou o Estatuto Geral das Guardas Municipais, pôde-se 

consolidar os fundamentos que há tanto tempo vinham sendo debatidos, mas também trouxe a 

revelação da fundamentação jurídica e da formalização da atuação operacional, bem como de 

formação de identidade institucional da Guarda Civil Municipal de Salvador, considerando 

que trouxe a legitimidade a tudo que sempre foi objeto de contestação e polêmica no quesito 

Guardas Civis. 

Naturalmente que, conforme tratado nos capítulos passados, muitos benefícios serão 

conquistados, e se traduzirão em avanços históricos neste processo de firmação, em que a 

Guarda Civil Municipal de Salvador, que apesar de ter menos de uma década de existência, 

surgiu no agito de toda esta discussão, logo passa a ter um caráter fundamental na estrutura do 

Governo Municipal e brevemente poderá desemprenhar seu papel de órgão ordenador urbano 

estando em perfeita sincronia com as diretrizes da lei, visto que os dispositivos lá contidos, 

homologam e potencializam a Guarda Civil para o desempenho de suas missões. 

Obviamente que a complexidade do tema não acarretaria só em avanços, pois no 

embalo de tantas modificações, eis que são identificadas as questões de cunho administrativo, 

financeiro e político pelas quais a instituição precisará estar preparada. A questão estrutural 

deve ser amplamente revista com o fito de estar em sincronia com as questões legais e de 

demandas sociais, visto que a Guarda Civil de Salvador estará em um nível de exigência 

muito mais dinâmico e constante, o que até então era absorvido de forma indireta, justamente 

pela constante discussão acerca da legitimidade de certas atribuições. 

Parte preponderante para a melhor inserção da Guarda Civil Municipal de Salvador 

perante os munícipes é justamente pela forma como a sociedade passará a ver daqui em diante 

as novas atribuições e como isto será entregue ao cidadão no dia a dia. Portanto, é importante 

que haja um trabalho institucional com foco na conscientização do cidadão acerca da missão 

da Guarda Civil. 

Vive-se uma fase inovadora, quanto ao quesito de ordenamento público do Município, 

visto que antes o ordenamento era algo básico e essencial, contudo não se tinha a oficialidade 

da Guarda para tal desempenho, que agora de forma inédita, não apenas a Guarda Civil de 

Salvador depara-se com estas mudanças, mas todas as Guardas do país, independente do 

porte, contexto populacional, financeiro e estrutural. 
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A sociedade, deve ter participação ativa no ordenamento público, inclusive se fazendo 

presente por meio de Conselho Municipal de Segurança, e outras estruturas organizadas com 

objetivo de contribuir ativamente nos assuntos de segurança e ordem pública. Contudo, o que 

espera-se que a Guarda Civil de Salvador, com o advento da lei possa agir como órgão 

ordenador e fiscalizador de seus bens, serviços e defesa da vida social, consolidando uma 

nova identidade Institucional, tanto no ambiente de governo, quanto para a população, estando 

portanto, mais engajada e sendo parte fundamental do processo de construção de uma 

segurança pública ideal para a sociedade de Salvador. 
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