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RESUMO 
 
O artigo foi organizado na descrição e análise das principais 
políticas de segurança brasileiras, concentrando a observação 
nas que se referem ao âmbito municipal. Visto que, o 
reconhecimento da necessidade de participação dos 
municípios na segurança trouxe uma nova construção que 
aponta para a importância da descentralização política. Ao 
longo da história no Brasil, propõe, a partir da promulgação da 
Constituição Federal de 1988, uma transformação e/ou 
alternância dos modelos penalista e militarista para um modelo 
preventivo. Verificou-se que a falta de alinhamento das 
atribuições e competências dos entes federativos no desenho 
da política nacional, dificulta sua implementação. 
 
Palavras-chave: Avaliação de Políticas Públicas. Segurança 
Pública. Municípios. 
 
ABSTRACT 
 
The article was organized in the description and analysis of the 
main brazilian security policies, focusing on the observation that 
refer to the municipal level. Whereas, the recognition of the 
need for participation of municipalities in security brought a new 
construction that points to the importance of political 
decentralization. That throughout its history in Brazil, proposes, 
since the enactment of the Constitution of 1988, a processing 
and/or alternation of punitive and militaristic designs for a 
preventive model. It was found that the lack of alignment of the 
powers of federal entities in the design of national policy, 
hinders implementation. 
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1 INTRODUÇÃO 

   

 Diante das discussões que ocorrem neste século XXI, motivadas pelo 

aumento da violência e da criminalidade na sociedade brasileira, a questão da prevenção 

como um novo paradigma de segurança pública, vem se tornando prioridade para a gestão 

pública. Em entendimento ao contexto de mudanças sociais que vem ocorrendo no Brasil, 

às políticas públicas de segurança, carece de diretrizes próprias para desenvolverem sua 

função de forma a contribuir com a realidade.  

O presente artigo é resultante das reflexões alcançadas ao longo do processo de 

formação no Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais, iniciado em 2012, onde a 

política de segurança pública se configurou como campo de estudo. Assim, algumas 

questões precisaram ser indagadas como: Qual é o papel da segurança pública no país? 

Qual é a responsabilidade das esferas federal, estadual e municipal nessa atual 

configuração da política nacional de segurança? Quais os desafios para a execução das 

ações aferidas aos municípios? 

Além da própria reestruturação do modelo de segurança pública nacional, 

existem outros entraves que estão envolvidos nesse processo: a compreensão da 

sociedade de que segurança pública é competência apenas do poder público e das 

instituições de segurança pública, construída a partir da ideologia neoliberal de separar 

Estado e sociedade civil; e a falta de entendimento da complexidade de fatores que 

interferem e são produtores da violência e da criminalidade.  

Para Palmieri (2003), uma política de segurança eficiente, democrática e 

baseada nos direitos cidadãos deve explorar as capacidades institucionais e a consistência 

entre os níveis de governos nacional, estadual e municipal. O reconhecimento da 

necessidade de participação dos municípios na questão da segurança trouxe para realidade 

brasileira uma nova construção que aponta para a importância da descentralização política.  

A constatação de que o problema do crescimento do crime e da violência tem 

uma dimensão principalmente urbana, atinge áreas determinadas e grupos específicos e, 

quando tratados de forma localizada, podem ser compreendidos e prevenidos. A verificação 

de que, apesar de não possuírem organizações policiais fortes, os municípios têm mais 

capacidade para desenvolver políticas de segurança pública como os estados e a União. A 

presença, de organizações e serviços municipais nas cidades e bairros, facilita o 

desenvolvimento de políticas adequadas à realidade local (MESQUITA NETO, 2006). 

 Em alguns municípios, a situação de início de implementação da política 



 

 

                   

pública de segurança, se desenvolve de forma eventual, de acordo com a necessidade e 

capacidade de gestão pública, assim a composição de uma guarda civil é um dos requisitos 

fundantes para a implementação da política a nível municipal. As funções e atribuições das 

guardas municipais ampliaram, na prática, aquelas previstas no artigo 144 da CF, que se 

limitam à proteção dos bens, serviços e instalações municipais.  

Ao longo dos anos, acompanhando o crescimento das cidades e a complexidade 

dos problemas de urbanização, a prevenção constitui-se hoje como a principal missão da 

referida instituição. Ela pode assumir diferentes formas e modos operacionais diversificados, 

segundo o tipo de município onde atua. No entanto, esse contexto tem sido permeado por 

uma série de delimitações nas atribuições e posturas profissionais, bem como nas gestões 

públicas (BRASIL, 2005b). 

 A importância de analisar a política pública de segurança está na 

possibilidade de visualizar, por meio de instrumentos analíticos estruturados, os obstáculos 

e as falhas que pode ocorrer na fase do processo de implantação. Além do mais, é possível 

visualizar erros anteriores à tomada de decisão, detectando problemas mal formulados e 

objetivos mal traçados na política (SECCHI, 2010). Uma das tarefas da avaliação de 

políticas públicas é perceber o problema em sua fase mais incipiente, a fim de contribuir 

para que se tome consciência da situação o mais cedo possível. A principal contribuição 

dessa perspectiva está em tentar fundamentar uma atitude não apenas post factum, mas 

também preventivamente. 

 

2 POLÍTICAS PÚBLICAS DE SEGURANÇA NO BRASIL 

 

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

utilizamos para traçar historicamente os principais caminhos percorridos pela segurança 

pública brasileira. Para Beato (2013), trata-se de delitos cujas características específicas 

envolvem uma relação estreita com órgão governamental e com o aparelho do Estado no 

controle das organizações que compõem o sistema de justiça criminal, tais como a Polícia, a 

Justiça, o Ministério Público, as Penitenciárias etc. Burke (2002) entende que a análise da 

violência deve está junto à necessidade de se estudar a sociedade que a produziu. Dessa 

forma, analisar a chamada violência pública – a violência burocratizada, legitimada pelo 

Estado desde o início da civilização; e a violência privada – realizada pela população civil.  

Atualmente, na sociedade moderna, a violência é percebida como obra de 

profissionais, sendo útil fazer uma distinção entre endêmica, ou estrutural, e aquela que é 

conjuntural, ou epidêmica. Um contraste entre o tradicional e moderno que emerge de uma 

análise que é conveniente chamar de gerenciamento da violência, mas nem sempre um 



 

 

                   

eufemismo para repressão. Segundo Beato: 

 

[...] responder à questão do crime como um problema público, remete-nos à 
discussão acerca das dimensões culturais e estruturais envolvidas. Isto implica 
necessariamente em atribuirmos responsabilidade a quem cabe resolvê-lo: significa 
decidirmos quem é seu ‘proprietário (BEATO, 2013, p. 3). 

 

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

formulação de políticas públicas que teorizem criminalidade combatida, mediante políticas 

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

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

a dissuasão individual. O que tem sido eficaz são programas e estratégias de segurança 

baseados numa articulação multi-institucional. Portanto, as políticas devem pautar-se por 

metas definidas a serem alcançadas, por instrumentos de medidas confiáveis para a 

avaliação desses objetivos e pelos meios disponíveis para sua realização de forma 

democrática. A condição desejável pode consistir em uma redução de alguns tipos de 

crimes específicos a um custo razoável para sua implementação. Esse custo razoável pode 

ser pensado a partir do critério de eficiência, onde o custo consegue atingir o propósito 

desejável ao qual foi destinado. Afirma Draibe:  

 
Nessa dimensão, os parâmetros de suficiência – de recurso e de tempo – em geral 
são decisivos. Independentemente de como são financiados os programas, trata-se 
de saber se os recursos financeiros são suficientes para os objetivos propostos ou 
se podem ser maximizados, em benefício dos próprios objetivos e metas (DRAIBE, 
2001, p. 34). 

 

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

subestimação da desigualdade na sociedade capitalista; uma concepção linear dos direitos 

e de políticas públicas, ao atribuir aos direitos sociais um caráter evolutivo após os direitos 

civis e políticos. Postura equivocada ao generalizar a partir da literatura internacional, sem 

levar em conta que nem todos os impactos produzem melhorias nas condições de vida 

humana e, principalmente, na parcela mais pobre da população. 

Na história governamental em questões de segurança, no período ditatorial o 

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

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

nacional do próprio governo; não havia direcionamento no combate à criminalidade ou 

violência urbana. As principais instituições de segurança eram o Sistema Nacional de 

Inteligência (SNI) e as Forças Armadas, que correspondiam às prioridades do governo. 

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

partir da promulgação da Constituição Federal (CF) de 1988, uma transformação e/ou 

alternância dos modelos penalista e militarista para o modelo prevencionista. No entanto, 



 

 

                   

ainda na década de 80, não se observaram mudanças substanciais nesta área. Ressalta-se 

nesse período a extinção do SNI, a criação da Secretaria de Assuntos Estratégicos e a 

retirada do status de ministro do chefe da Casa Militar do Estado-Maior das Forças Armadas 

(EGG, 2009).  

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

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

1988, são os órgãos policiais de segurança pública do Brasil. Os órgãos normativos são a 

SNSP e as Secretarias Estaduais de Segurança Públicas. O órgão colegiado é o Conselho 

Nacional de Segurança Pública e os Conselhos Estaduais de Segurança Pública. 

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

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

Em 1997 foi criada a Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP), pelo Decreto nº 

2.315, substituindo a Secretaria de Planejamento de Ações Nacionais de Segurança Pública 

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

atribuídas às ações da secretaria (BRASIL, 1997).  

 Foi implantado o Plano Nacional de Segurança Pública (PNSP), e no ano de 

2001 o Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP) e o Plano de Prevenção da Violência 

Urbana (PIAPS). Segundo Mello (2012), o PNSP e o FNSP enfatizaram aos municípios que 

constituíssem guardas civis com o objetivo de ações mais democráticas, voltadas para o 

cidadão, fundamentadas em diagnósticos e solução de conflitos, com características mais 

de prevenção do que repressão. Contudo, a criação de guardas municipais, ainda que tenha 

sido incitada dentro de parâmetros não militares, foi vista pelos municípios como atribuição 

principal de atuarem no controle do trânsito, devido à falta de diretrizes para sua formação e 

capacidade de atuarem no diagnóstico de problemas na área de segurança, permanecendo 

a possibilidade da formação das guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, 

serviços e instalações.  

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

10.746/2003, com objetivo de apoiar projetos na área de segurança pública e de prevenção 

da violência, com base nas diretrizes do Programa de Segurança Pública para o Brasil do 

governo federal. Não havia na lei referida a obrigatoriedade do município em manter guarda 

civis para pleitear recursos do fundo. O que regulamentava a participação dos municípios 

era a implantação de um Conselho de Segurança Pública, ou a realização de Policiamento 

Comunitário, como também ações voltadas à prevenção da violência e criminalidade através 

de projetos. A descentralização dos recursos em relação às unidades das federações é feita 

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

alguns equipamentos, posteriormente doados aos estados e municípios. 



 

 

                   

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

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

elaborado pelo Ministério da Justiça o Guia para Prevenção do Crime e da Violência nos 

Municípios, que sistematiza como um dos seus princípios a convicção de que é possível e 

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

integrando os esforços que estão definidos no SUSP (BRASIL, 2005a, 2005b). 

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

eles, o eixo formativo, pela Matriz Curricular Nacional para os Profissionais em Segurança 

Pública. Esta constituiu a base orientadora da política pública para as formações e 

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

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

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

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

compromisso com a mudança de conceitos e práticas em rede.  

  Nessa perspectiva, a segurança pública vem demandando o alargamento do 

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

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

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

baseado na formação humana e no fortalecimento das noções de direitos humanos, em uma 

prática de respeito ao outro como cidadão. Portanto, um dos fatores que deve ser 

prioritariamente considerado pelas políticas públicas de segurança no Estado é o 

desenvolvimento de competências, orientadas por uma qualificação fundada na 

responsabilidade social no exercício da ação policial (COSTA, 2010). 

 No sentido de orientar os municípios na elaboração de planos municipais 

voltados para a implementação de ações de prevenção à violência e criminalidade de 

acordo com as especificidades locais, bem como tendo como tema transversal o respeito 

aos direitos humanos e a participação da comunidade, foi elaborado o Guia para a 

Prevenção do Crime (BRASIL, 2005a). Na Guia para a Prevenção do Crime consta uma 

definição importante no tocante à concepção mais geral para a atuação das guardas. A 

partir do ano de 2007, com o Decreto nº 6.061, Art. 12, agrega-se como competência da 

SENASP: 

 
[...] estimular e propor aos órgãos estaduais e municipais a elaboração de planos e 
programas integrados de segurança pública, objetivando controlar ações de 
organizações criminosas ou fatores específicos geradores de criminalidade e 
violência, bem como estimular ações sociais de prevenção da violência e da 
criminalidade (BRASIL, 2007a, 2007b). 

  

 Nesse mesmo ano, por meio do PNSP, foi implementado o PRONASCI pela 



 

 

                   

SENASP. Nele, os municípios tiveram definição para suas ações. Conforme o Art. 5º, “[...] 

será integrada pelos órgãos e entidade federais envolvidos e pelos estados, distrito federal e 

municípios que a ele se vincularem voluntariamente, mediante instrumento de cooperação 

federativa” (BRASIL, 2007a, 2007b).  

 O PRONASCI se configura a partir da implementação de políticas públicas 

focalizadas. Em primeira instância, a promoção dos direitos humanos, que são muitas vezes 

considerados contrários à segurança pública em razão do autoritarismo vigente no país 

entre 1964 e 1984, com a manipulação dos aparelhos policiais do Estado. Segundo Mello, 

Rudnick e Almeida (2011), houve uma completa descaracterização da função policial, a qual 

era balizar a sociedade que a instituiu, passando a funcionar como órgão repressor com 

vistas à manutenção do poder estatal.  

 Por isso a importância do PRONASCI com uma nova abordagem que inclua 

reformas legais e estruturais, integrando todas as esferas do governo e o restante da 

população, juntamente com as políticas de prevenção para construir alicerce necessário ao 

combate à criminalidade no país. 

 Foi criado, no âmbito do SUSP, o Gabinete Gestor Integrada (GGI), com 

características de um espaço de interlocução permanente entre as instituições do sistema 

de justiça criminal e as instâncias promotoras da segurança pública no âmbito local, sem 

prejuízo das respectivas autonomias e sem qualquer tipo de subordinação funcional ou 

política. Sua implementação aconteceu através do PRONASCI, no ano de 2008, enquanto 

mecanismo de diagnóstico dos problemas locais, racionalização dos recursos e conexão 

com a mobilização comunitária.  

 Pode ser definido como um fórum deliberativo, sem hierarquia, pautado em 

três eixos: gestão integrada, atuação e perspectiva sistêmica.  No âmbito municipal, o 

Gabinete Gestor Integrada (GGI-M) é o grande articulador das ações de políticas públicas 

de segurança; é um espaço acessível à municipalidade que busca, em conjunto com a 

sociedade local, repensar suas políticas sociais e urbanísticas, incorporando a dimensão da 

prevenção da violência através da implementação de políticas integradas em nível local, 

estadual e federal. Em outras palavras “[...] a Gestão Integrada nada mais é que um 

conjunto de referências político – estratégicas, institucionais, legais, financeiras e sociais, 

capaz de orientar a organização das ações, programas e projetos, no caso de segurança 

pública, locais” (BRASIL, 2011). 

 A SENASP orienta a existência de pelo menos uma câmara técnica na 

estrutura do GGI, denominada Câmara Técnica de Prevenção, que cuidará dos assuntos 

referentes à segurança pública na perspectiva da prevenção à violência e criminalidade. E 

para a escuta popular devem se utilizar das Câmaras Temáticas. O Observatório da 



 

 

                   

Segurança Pública Municipal, ou Núcleo de Análise Criminal Municipal, ainda que não 

consta na estrutura obrigatória do GGI-M, mas constitui-se em um instrumento com o 

propósito de trabalhar a informação, e viabilize a produção de uma inteligência voltada para 

a tomada de decisões no que se refere à constituição de diagnósticos e identificação de 

demandas. 

 É fundamental a realização do monitoramento das ações; por meio do 

Sistema de Monitoramento dos Gabinetes de Gestão Integrada (SISGGI), cujo 

preenchimento será obrigatório e condicionante para que o município alcance recursos da 

SENASP (BRASIL, 2011). 

 Esse vazio organizacional na estrutura da segurança pública no Brasil foi 

decorrência direta da divisão do trabalho policial, na CF de 1988. Essa divisão constitui-se 

numa limitação de atribuições; não retirou das polícias apenas sua unidade e coesão, mas 

deixou-as mutiladas em suas funções institucionais e essenciais, quais sejam, a prevenção 

criminal e a segurança pública. O problema não é evidentemente funcional, mas estrutural 

(LIMA, J.; LIMA, L., 2008). 

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

suas entrelinhas, cuja dispersão poderia ser um prenúncio para o fracasso. O plano 

compromete-se com objetivos amplos, variados e ambiciosos, que terminam por perder 

substância e credibilidade, porque não apresenta os meios, recursos, métodos e agentes 

necessários para sua realização. Além da amplitude, os itens assinalados são desiguais em 

relevância quanto à natureza do envolvimento do Estado, impedindo assim, o foco 

propiciado para engendrar uma política integrada. 

 Também no ano de 2009 foi realizada a 1ª Conferência Nacional de 

Segurança Pública (CONSEG), com etapas estaduais e municipais. Teve como proposta a 

formulação de princípios e diretrizes orientadores para a política nacional de segurança 

pública, com a participação da sociedade civil, trabalhadores e poder público. A 

reestruturação do Conselho Nacional de Segurança Pública (CNSP) foi tomada como uma 

ação prioritária da conferência. Foi publicado o Decreto nº 6.950 que assentou as bases do 

órgão colegiado (BRASIL 2010a). 

 Como resultado, percebeu-se que a formulação e o acompanhamento das 

políticas públicas voltadas para a área da segurança pública não possuíam espaço 

institucional de âmbito nacional, temporário ou permanente que possibilitasse a participação 

da sociedade civil, nem dos trabalhadores da área. Havia um evidente distanciamento 

histórico entre os diferentes segmentos e categorias profissionais.  

 O Perfil Organizacional das Guardas Municipais foi elaborado em termos de 

seu funcionamento, recursos e resultados alcançados em suas ações (BRASIL, 2006, 



 

 

                   

2007a, 2007b, 2010b).  Entre os objetivos mais citados como contemplados para a criação 

das guardas municipais destacam-se: segurança patrimonial de bens públicos, segurança 

em escolas, fiscalização de normas e posturas municipais e intensificação da segurança 

pública. 

 A mudança necessária na atuação das GCMs e demais instituições de 

segurança pública é o tratamento que essas organizações devem atribuir aos componentes 

aproximações e confiança entre elas e comunidade. A importância das GCMs no redesenho 

da política de segurança brasileira se dá pela peculiaridade desse modelo. Essa integração 

dos municípios na política de segurança acontece pela percepção de que a cidade, suas 

características de vizinhanças e localidades passam a ser um componente integral do 

problema da violência e criminalidade. Coerente com a evolução de países como o Brasil, 

com acentuado processo de urbanização ao longo das últimas décadas (BEATO; 

ASSUNÇÃO, 2008). 

 O drama da segurança pública brasileira acontece pela prática repetida de 

métodos adotados que não funcionam e que são aplicados e privilegiados como 

investimento público acriticamente. Conforme Rolim: 

 

Isso porque, salvo honrosas exceções, não a qualquer compromisso com a 
racionalidade, a pesquisa consistente, o acompanhamento crítico dos experimentos 
nacionais e internacionais, o conhecimento acumulado na esfera acadêmica, nem 
mesmo com os princípios mais elementares da gestão moderna, entre os quais se 
destacam: o diagnóstico – apoiado no rigor do conhecimento e da pesquisa -, o 
planejamento, a avaliação e o monitoramento corretivo (ROLIM, 2006, p. 11). 

 

 É o que o autor chama de solipsismo narcisista, onde acreditam que as 

explicações sobre os crimes e a violência já foram dadas e as soluções são conhecidas, 

renunciando, nessa crença, à especificidade da política de segurança pública. Enfatiza 

primeiro a necessidade do estudo comparativo entre as instituições, buscando caminhos 

inovadores, visto que a área de segurança pública admite que realidades diferentes sejam 

comparadas com mais conexão. Em segundo lugar, afirma a importância da construção de 

uma política específica disposta a enfrentar o crime e as práticas violentas, que possa 

identificar os fatores de riscos e sejam voltadas ao objetivo de reduzir as ocorrências 

criminais e a violência. 

 Sempre que se reduz o problema enfrentado pela segurança pública à falta 

de investimentos, terminamos por encobrir os problemas referentes à ausência de gestão, à 

inaptidão para avaliação de programas e iniciativas tomadas. Assim, como cita Rolim 

(2006), é preciso sair do “isomorfismo reformista”, ou seja, o desafio é construir um novo 

modelo de política de segurança, e não de reformar ou investir no modelo existente. 

Desenvolver políticas de segurança pública no Brasil em consonância com ideais 



 

 

                   

democráticos ainda é um desafio. A cultura autoritária nas organizações e governos, bem 

como poucas inovações institucionais configuram entraves importantes para o avanço 

democrático do setor (EGG, 2009).  

 Quando tomadas em seu conjunto, as políticas citadas apresentam uma parte 

do grande mosaico das políticas públicas de segurança no Brasil. Descrever e analisar as 

principais se faz necessário, visto que as ações municipais seguem os desdobramentos das 

esferas estaduais e federal. Nesse artigo, a ênfase é dada aos municípios com um viés 

crítico para o conhecimento do quadro de políticas de segurança no país.  

 

5 CONCLUSÃO 

 

Até à promulgação da CF de 1988, a política de segurança no Brasil era 

concentrada na União. A partir de então, esta política concentrou-se principalmente nos 

estados, ficando ausente desse processo a União e os municípios. Devido ao aumento da 

criminalidade urbana, essa questão começa a ser discutida nas agendas locais e federal.  

O processo de surgimento e redesenho das guardas municipais na construção 

da segurança pública brasileira se depara com vários desafios no contexto correlacionado 

às demais instituições de segurança. Esse processo foi introduzido pelos elementos de 

desconcentração da política, haja vista a necessidade de os municípios desenvolverem suas 

políticas de segurança. A falta de alinhamento das atribuições e competências definidas 

dificultou a percepção e a prática de ações distintas e complementares no desenho da 

política nacional. 

Nos últimos 20 anos a realidade brasileira mudou, o PNSP de 2002 representa 

um avanço da participação dos municípios na gestão de segurança pública, principalmente 

com o FNSP, que possibilitou e ampliou a valorização da dimensão preventiva que pode ser 

exercida pelos municípios. 

A partir da implementação do SUSP, que não implica na unificação, mas na 

integração prática dos agentes dentro dos marcos legais vigente, percebe-se uma 

valorização da participação dos municípios na gestão da segurança pública. Entretanto, os 

municípios desenvolveram suas políticas de segurança pública de forma heterogênea. Com 

o PRONASCI, para orientar ações, projetos e programas, possibilita-se um alinhamento 

inicial para a base dessas políticas municipais.  

A existência de um Plano Municipal de Segurança Pública nos municípios 

influencia diretamente no prosseguimento e no desenvolvimento da eficácia das ações, 

comprometendo a implementação da política.  Assim, as atribuições da GCM se apresentam 

como um novo paradigma evolutivo de segurança pública. Mesmo que incipiente, há ruptura 



 

 

                   

de uma segurança nacional para uma segurança pública. Há, também, a figura do 

município, ente federativo mais próximo dos cidadãos, implantando arranjos de uma política.  

Portanto, é imprescindível a discussão da questão de uma política de segurança 

de caráter democrático, desmilitarizado e preventivo na esfera federal, estadual e 

principalmente, municipal.  
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