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Prefácio
Sabe-se que o policiamento comunitário foi introduzido no Brasil
na década de 80, cujo modelo importado de países que o experimentaram,
apontava para uma estratégia institucional de aproximação entre a
polícia e o cidadão, num processo de interação praticamente irreversível
de vez que a palavra-chave sempre foi a integração.
Vemos que no nosso dia-a-dia o policiamento comunitário se
desponta como importante ferramenta de compatibilização entre as
atividades de polícia ostensiva e preservação da ordem pública e as
normas constitucionais principiológicas, destacando-se dentre elas o
artigo 144, caput, da Constituição da República Federativa do Brasil de
1988, onde assevera que “a segurança pública, é dever do Estado, direito
e responsabilidade de todos”.
Ademais, os princípios doutrinários adotados no policiamento
comunitário contemplam sobremaneira os objetivos republicanos
estabelecidos no artigo 3º, da CRFB/1988, a saber: I - construir uma
sociedade livre, justa e solidária; II - garantir o desenvolvimento
nacional; III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as
desigualdades sociais e regionais; IV - promover o bem de todos,
sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras
formas de discriminação. Lançando assim a corporação, numa zona de
compatibilidade face ao Estado Democrático e Social de Direito.
É importante mencionar que o presente Manual têm dentre os
seus vários objetivos o de sedimentar ainda mais no seio corporativo
os princípios de polícia comunitária, tidos como estratégia de gestão
organizacional, estabelecida e fomentada na maioria das Unidades
Federativas, dentre elas o Estado de Mato Grosso, pela Secretaria
Nacional de Segurança Pública - SENASP, por meio do Plano Nacional

de Segurança Pública e do Programa Nacional de Segurança Pública
com Cidadania (PRONASCI), instituído pela Lei nº 11.350, de 24 de
outubro de 2007.
Inexoravelmente pode-se afirmar que o esclarecimento e o
conhecimento técnico-científico são as duas ferramentas mais importantes
para que a Polícia Militar, por meio de seus brilhantes Oficiais e Praças,
possa ganhar cada vez mais a maturidade e a idoneidade necessária para
sua transformação, valorização e reconhecimento social.
Nessa esteira, é com enorme satisfação que recebemos e
adotamos no âmbito de nossa gloriosa instituição o presente Manual de
Policiamento Comunitário, cujo estudo, desenvolvimento e formatação
ficou a cargo da ilustre comissão instituída pela Portaria nº. 216/QCG/
PAIC, de 11 de julho de 2011, da qual, pela grandeza de seus membros,
não se poderia esperar trabalho de inferior magnitude.
Parafraseando Immanuel Kant, no aforismo “sapere aud”
empregado no ensaio: O que é o esclarecimento?, finalizo dizendo:
“ousemos todos nós a saber cada vez mais, eis que aquele que começou
está na metade da obra”.

OSMAR LINO FARIAS – CEL. PM
Comandante Geral da PMMT
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DIRETRIZ PARA ATUAÇÃO NO POLICIAMENTO
COMUNITÁRIO - PMMT

1. JUSTIFICATIVA

A filosofia de Polícia Comunitária é um conjunto de idéias
que precisa ser praticada e incorporada na cultura de todos os interessados no tema Segurança Pública. Para que as organizações de polícia
trabalhem orientadas por princípios norteadores de uma Polícia de um
Estado Democrático de Direito, é preciso evoluir para a filosofia da Polícia Comunitária, fazendo um mergulho em profundidade em seus pressupostos e princípios, promovendo uma estruturação organizacional que
permita a sua prática, definindo e seguindo indicadores de produtividade
e de qualidade de serviço que permitam evoluir paulatinamente para o
patamar ideal definido pela teoria.
Nesse processo a Polícia Militar do Estado de Mato Grosso
busca inovar a sua estrutura de funcionamento e atuação com os problemas sociais de criminalidade, tendo como foco a comunidade.
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2. REFERÊNCIA

1. Constituição Federal da República Federativa do Brasil – 1988;
2. Lei Complementar nº 386, de 05 de março de 2010;
3. Lei nº 9526, de 11 de maio de 2011;
4. Decreto Estadual nº 4638, de 16 de julho de 2002;
5. Decreto Estadual nº 2.454 de 22 de março de 2010;
6. Plano Nacional de Segurança Pública;
7. Plano Estadual de Justiça e Segurança Pública com Cidadania
2008 – 2011.

3. FINALIDADE

Estabelecer Estratégia de Gestão Organizacional que definirá o modelo de policiamento comunitário a ser executado pela Polícia
Militar do Estado de Mato Grosso, em todos os níveis institucionais, por
meio de ações, medidas e orientações inerentes à difusão e disseminação
da filosofia de Polícia Comunitária, estabelecendo desta forma, padrões
de prestação de serviços visando sempre à gestão pela qualidade e melhoria na qualidade de vida da comunidade.

14
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4. OBJETIVOS

1. Proporcionar a difusão da filosofia de Polícia Comunitária no
âmbito interno e externo da Corporação Polícia Militar do Estado de
Mato Grosso;
2. Estabelecer estratégias de Segurança Pública na busca da melhoria da qualidade de vida da comunidade por meio do policiamento
comunitário;
3. Melhorar a qualidade dos serviços prestados à população por
meio de atribuição da tríplice responsabilidade ao policial comunitário,
respeitadas as peculiaridades próprias de cada comunidade;
4. Promover e estimular ações que visem à participação democrática da comunidade nas ações preventivas e proativas no enfrentamento da criminalidade, concernente ao preceito constitucional de que
Segurança Pública é responsabilidade de todos;
5. Atuar de forma integrada com os demais órgãos vinculados ao
sistema de Segurança Pública visando à preservação da ordem pública;
6. Promover ações que visem à garantia dos direitos e deveres
do cidadão e o respeito aos direitos humanos, proporcionando sua participação na identificação, priorização e resolução dos problemas de Segurança Pública na região;
7. Realizar análise criminal com a finalidade de melhorar o emprego do policiamento comunitário;
8. Receber as informações oriundas da comunidade dando-lhes
importância e encaminhamento para providências;
9. Incentivar a participação da comunidade nas atividades cívicas, culturais e sociais, com o intuito de formar característica própria à
comunidade;
COORDENADORIA DE POLÍCIA COMUNITÁRIA E DIREITOS HUMANOS DA PMMT
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10. Modificar o ambiente operacional e organizacional por meio
de ações e medidas cujos resultados sejam aqueles que valorizem o trabalho do policial militar e aumentem sua autoestima.
11. Melhorar o aprimoramento profissional do policial militar por
meio de cursos e treinamentos, estabelecendo nível de excelência no
desenvolvimento do policiamento comunitário;
12. Acionar as instituições públicas e privadas, nas respectivas
áreas de atuações, para que possam providenciar ou contribuir com medidas em prol da Segurança Pública;
13. Conhecer os problemas da área de atuação a partir da análise
e diagnóstico do local com a finalidade de antecipar-se aos fatos ilícitos;
14. Fortalecer a credibilidade da instituição com práticas de policiamento comunitário e integração comunitária;

5. MISSÃO
Os Comandantes de Unidades de Polícia Militar deverão cumprir as
normas estabelecidas nesta Diretriz e Manual de Policiamento Comunitário para a instalação, inauguração, funcionamento e desativação de
Subunidades de Polícia Militar nas Bases Comunitárias de Segurança,
bem como para o emprego de policiais militares nas Bases Comunitárias
Móveis e das Viaturas no Policiamento Comunitário, visando à eficácia
na prestação dos serviços a serem oferecidos à população.
6. DESENVOLVIMENTO
6.1. Instalação das Subunidades de Polícia Militar nas Bases Comunitárias de Segurança:
6.1.1 Em cada estrutura de Base Comunitária de Segurança - BCS haverá uma Companhia de Polícia Militar, comandada por Oficial Inter16
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mediário ou subalterno da Polícia Militar (lei de organização básica
da PMMT). Em cada Companhia deverá haver 01 (um) grupamento
especializado com atuação exclusiva em policiamento comunitário
com efetivo correspondente a 50% do efetivo total a ser comandado
por um Sargento da Polícia Militar.
De acordo com a Lei de Organização básica da PMMT, a Subunidade de Polícia Militar na estrutura da BCS poderá ser núcleo, pelotão ou
destacamento, a ser comandado por Oficial subalterno ou Graduado, a
considerar as características da área ou região de atuação.
6.1.2 Critérios a serem considerados e avaliados para implantação
das Subunidades PM nas BCS:
a) Atendimento à população de 5 mil á 25 mil habitantes;
b) Evidência de comunidade de interesses na Segurança Pública e na
Polícia Comunitária (Lideranças locais);
c) Índice de criminalidade;
d) Ausência parcial do poder público na área territorial de abrangência;
e) A área deverá atender a critérios de acessibilidade e visibilidade;
f) Disponibilidade de recursos materiais e humanos (de competência da
Polícia Militar), de modo que haja equilíbrio com as demais modalidades de policiamento;
Obs: Os critérios para construções e instalações de Base Comunitária
de Segurança, ficarão a critério da Secretaria de Estado de Segurança
Pública, após coeficiente indicativo apresentado pela Coordenadoria Estadual de polícia Comunitária.
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6.1.3. Trâmite do processo
a) Todo processo contendo pedido para instalação de Base Comunitária de Segurança, protocolado na SESP ou na PMMT, deverá ter
a manifestação do Comandante Geral da Polícia Militar, com encaminhamento ao Comandante Regional em cuja área pretende-se que
seja instalada a Subunidade (Companhia) de Polícia Militar da BCS,
o qual deverá manifestar-se favoravelmente ou não ao atendimento
do pleiteado dentro do âmbito da Polícia Militar, fundamentando sua
opinião, observando o contido no subitem “6.1.2” anterior;
b) A manifestação deverá conter parecer com exposição de motivos, justificativas e fundamentos plausíveis, dados sobre a participação da
comunidade de interesses e esclarecimentos acerca dos meios necessários (policiais, viaturas, equipamentos e armamentos) para a inauguração da BCS;
c) O Comando da Polícia Militar, por meio da Coordenadoria de Polícia
Comunitária e Direitos Humanos, deverá informar ao solicitante, sobre o parecer final proferido pela Polícia Militar;
d) O processo, após o cumprimento do item anterior, deverá ser remetido à Secretaria de Estado de Segurança Pública para as providências
através da Coordenadoria Estadual de Polícia Comunitária da SESP;
e) Após o parecer favorável pela PMMT, a Coordenadoria de Polícia
Comunitária e Direitos Humanos da PMMT, deverá acompanhar o
andamento do processo, via sistema de protocolo ou em contato com
o Coordenador Estadual de Polícia Comunitária, mantendo o Comandante Geral da PMMT informado dos trâmites e providências;
6.2 Dos preparativos para a inauguração das Subunidades de Polícia Militar nas Bases Comunitárias de Segurança
a) Deverão ser realizadas operações de intervenção policial de saturação
e táticas especiais que visem à apreensão de materiais ilícitos, cumpri18
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mento de mandados de prisão e outros de ordem policial, fiscalização
de pessoas, veículos e controle de acesso;
b) A operação deverá ser realizada pelo Comando Especializado/ Comandos Regionais em conjunto com outros órgãos Estaduais/ Municipais, Poder Judiciário e Ministério Público nas demandas necessárias,
no local de abrangência da BCS, com prazo mínimo de 30 (trinta) dias
antes da inauguração, ou conforme necessidade da área.
c) A Diretoria da Agência Central de Inteligência deverá realizar prévio
levantamento de informações para subsidiar a operação interventiva;
d) Simultaneamente à operação a Coordenadoria de Polícia Comunitária
e Direitos Humanos da PMMT deverá, juntamente com o Comando Regional/BPM da área, preparar ações sociais e comunitárias fins
atender àquela comunidade, bem como reuniões, palestras e atendimento em geral;
e) A Corregedoria Geral da PMMT deverá instalar um posto móvel de
atendimento ao cidadão para receber denúncias da comunidade, de
possíveis práticas abusivas por parte dos integrantes da Polícia Militar, bem como acompanhar as ações policias, garantindo os direitos
individuais do cidadão e visando a transparência das ações;
d) O Comandante Geral da PMMT delegará o Porta-Voz da operação,
em nome da Polícia Militar, para contatar com a imprensa e a sociedade, ficando a Coordenadoria de Marketing Institucional responsável
pela difusão dos resultados obtidos durante e após a operação;
6.3 Inauguração das Subunidades de Polícia Militar na estrutura
das Bases Comunitárias de Segurança
6.3.1 Quando dos preparativos para a inauguração, a Coordenadoria de
Marketing Institucional será responsável pela cerimônia e deverá:
a) Em conjunto com a Coordenadoria da Polícia Comunitária e Direitos
COORDENADORIA DE POLÍCIA COMUNITÁRIA E DIREITOS HUMANOS DA PMMT
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Humanos, manterem o Comandante Geral da Polícia Militar informado sobre a evolução dos preparativos.
b) Definida a data junto à Secretária de Estado de Segurança Pública
e ao Comando Geral da Polícia Militar, tal fato será comunicado ao
Comando Regional para adoção das demais providências visando à
realização da solenidade de inauguração;
c) No dia da inauguração a Coordenadoria de Marketing Institucional
realizará o cerimonial, em conjunto com o Comando Regional da
área, bem como todos os preparativos que antecedem a solenidade.
6.4 Funcionamento das Subunidades de Polícia Militar nas Bases
Comunitárias de Segurança
a) O quantitativo de efetivo policial militar lotado nas subunidades das
BCS deverá ser definido através de análise criteriosa por parte dos
Comandos Regionais/BPM a que pertencem, levando-se em consideração os indicadores de população residente, população sazonal (regiões turísticas, grandes aglomerados comerciais, etc.), indicadores
criminais (taxas de homicídio, de roubo, de furto, etc.) a fim de equalizar o quantitativo de policiais com as reais necessidades da região
abrangida pela BCS;
b) O Comandante da subunidade deverá ativar o grupamento especializado para atuação exclusiva em policiamento comunitário - GEPC,
conforme item 6.1.1. a comando de um Sargento PM;
c) Ao grupamento de policiamento comunitário da Subunidade PM nas
BCS caberão as atribuições descritas no Manual de Policiamento
Comunitário e no Manual do Procedimento Operacional Padrão da
PMMT;
d) O Comandante do grupamento de policiamento comunitário das Subunidades PM nas BCS deverá obrigatoriamente ter participado do
curso de Promotor e/ou Multiplicador de Polícia Comunitária, além
20
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de possuir valores profissionais que o qualificam para o exercício do
Comando do Policiamento Comunitário na sua região;
e) Todos os Policiais Militares que compõem o grupamento de policiamento comunitário deverão possuir treinamento e cursos em Policiamento Comunitário além de possuírem qualidades profissionais
inerentes ao exercício prático do Policiamento Comunitário;
f) O Modelo de Policiamento Comunitário previsto no manual1 deverá
ser limitado à capacidade de atendimento do grupamento especializado em sua área geográfica, considerando os recursos humanos e
materiais a que dispõe a BCS, ficando a subunidade da BCS responsável por dar suporte de policiamento ostensivo àquelas regiões não
abrangidas pela atuação do grupamento;
g) O Comandante da Subunidade da BCS2 deverá adequar a escala de
serviço do grupamento especializado às peculiaridades da área de
abrangência, bem como identificar os melhores profissionais para desempenho de ações específicas no campo do policiamento comunitário;
h) O Comandante das Subunidades PM nas BCS e do grupamento de
policiamento comunitário deverão realizar todos os esforços possíveis
para a aplicação do Modelo de policiamento comunitário, ressalvando
modificações obviamente necessárias e não previstas no Manual de
policiamento comunitário, devendo nesta hipótese remeter as sugestões de mudança ou implementação ao Comandante do Batalhão de
Polícia Militar da área que, depois de verificada a real necessidade,
encaminhará tal proposta de mudança a Coordenadoria de Polícia Comunitária e Direitos Humanos da PMMT para possível atualização do
Manual;

1 Manual de Policiamento Comunitário da PMMT
2 O Comandante deverá atribuir ao Sargento comandante do GEPC, o constante
neste item, quando o efetivo do grupamento for superior a 10 (dez) Policiais Militares.
COORDENADORIA DE POLÍCIA COMUNITÁRIA E DIREITOS HUMANOS DA PMMT
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i) Todos os Policiais Militares que compõe o grupamento especializado
devem primar pela excelência na prestação dos serviços de policiamento comunitário, o que exige postura receptiva a críticas e sugestões apresentadas pela comunidade;
j) O Comandante do grupamento especializado deverá subsidiar com
informações o Comandante da Cia PM no incremento das ações do
rádiopatrulhamento em Áreas de Interesse em Segurança Pública;
6.5 Desativação das Subunidades de Polícia Militar das Bases Comunitárias de Segurança
6.5.1 – As BCS são subordinadas à Secretaria Estadual de Segurança
Pública a quem compete à desativação das mesmas, contudo o
efetivo policial militar que integram essas BCS poderá ser desmobilizado de acordo com as condições a seguir:
a) A desativação das Subunidades de Polícia Militar da BCS deverá ser
fundamentada pelo Comandante do BPM em cuja área se encontra
instalada, que deverá justificar com documentação pertinente os motivos do pedido e instrução do processo;
b) A desativação do grupamento especializado em policiamento comunitário somente ocorrerá quando da necessidade criteriosa de outras
ações policiais militares mediante requisição justificada e de caráter
excepcional com parecer do Comandante Regional e homologação do
Comandante Geral da PMMT.
c) Percorrido o trâmite interno na PMMT, o processo será remetido à
SESP para conhecimento do Secretário de Segurança Pública e Coordenadoria Estadual de Polícia Comunitária;
e) Caberá à Coordenadoria de Polícia Comunitária e Direitos Humanos
e a Coordenadoria de Marketing Institucional da PMMT juntamente
com o Comandante de BPM, se julgar necessário, informar a comunidade interessada sobre a decisão, esclarecendo a fundamentação da
decisão adotada;
22
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7. ATRIBUIÇÕES AOS ELEMENTOS SUBORDINADOS
7.1 Comandante Geral Adjunto da PMMT
a) Viabilizar a Instrução dos Integrantes da Polícia Militar em todos os
níveis de Direção, desenvolvendo atividades que visem o conhecimento e a conscientização da importância da Diretriz e do Manual de Policiamento Comunitário, no cumprimento da missão Policial Militar;
b) Supervisionar a implantação da Diretriz de Policiamento Comunitário e os procedimentos de execução constantes no Manual de Policiamento Comunitário, principalmente junto as Subunidades da Polícia
Militar das Bases Comunitárias de Segurança (BCS);
c) Estabelecer ampla publicidade às disposições e procedimentos constantes na Diretriz e no Manual de Policiamento Comunitário junto ao
público interno;
d) Promover a divulgação ao público externo do novo modelo de policiamento comunitário, forma de atuação da Polícia Militar e dos resultados alcançados;
e) Firmar parcerias com outras instituições estaduais, nacionais e internacionais a fim de fomentar o intercâmbio para busca de novos
conhecimentos.
7.2 Subchefe do Estado Maior Geral da PMMT ( Diretor Operacional PMMT)
a) Monitorar, acompanhar e fiscalizar a execução dos planos e ordens,
por meio da Coordenadoria de Policia Comunitária e Direitos Humanos da PMMT, das atividades de policiamento comunitário desenvolvidos pelos grupamentos especializados em policiamento comunitário, assim como da implantação e instalação das subunidades policiais
militares das BCS;
b) Acompanhar o cumprimento das metas e indicadores concernentes ao
policiamento comunitário previsto no plano Estadual de Segurança
Pública e no planejamento estratégico da Polícia Militar;
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c) Viabilizar a integração de informações junto ao CIOSP (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública) por meio dos bancos
de dados e programas existentes como WI, SROP e outros, com fins
de subsidiar a coleta de dados para avaliação e melhor execução do
policiamento comunitário;
7.3 Corregedoria Geral da PMMT ( Correg PM)
a) Fiscalizar, dentro de suas atribuições específicas, o cumprimento
do estabelecido na Diretriz e no Manual de Policiamento Comunitário;
b) Adotar medidas para o cumprimento do constante no item 6.2
letra “e” desta diretriz.
7.4 Diretoria da Agência Central de Inteligência – DACI
a) Realizar levantamentos, elaborar relatórios de inteligência, entre outras ação relacionada as suas atividades, por meio de suas Agências
locais e Regionais de Inteligência, a fim e atender as demandas oriundas das Subunidades das BCS quanto as suas necessidades de execução de ações em prevenção e de repressão qualificada;
b) Disponibilizar um canal de ligação ágil e dinâmico com as Subunidades das BCS, visando processar os dados criminais e sociais obtidos,
transformando-os em conhecimentos úteis à prevenção de novos delitos e/ou execução de ações repressivas;
c) Adotar medidas para o cumprimento do constante no item 6.2 letra
“c” desta diretriz.
7.5 Diretoria de Ensino, Instrução e Pesquisa (DEIP)
a) Incluir a disciplina de Polícia Comunitária na grade curricular dos
24
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cursos de formação da PMMT, bem como o estágio supervisionado;
b) Planejar e realizar capacitação e treinamento para todos os Policiais
Militares para execução da Diretriz e Manual de Policiamento Comunitário;
c) Desenvolver estágios específicos sobre Policiamento Comunitário
para capacitação dos policiais militares integrantes do grupamento
especializado em policiamento comunitário, preparando-os para atuarem como comandantes responsáveis pela atuação, orientação e instrução contínua.
7.6 Diretoria de Saúde (DS)
a) Colaborar com as atividades sociais na área de saúde, disponibilizando profissionais para participar efetivamente junto à comunidade
beneficiada nas ações de Polícia Comunitária;
b) Participar das ações cívico-sociais promovidas pelas subunidades policiais militares nas BCS, levando atendimentos médicos e odontológicos à comunidade beneficiária.
7.7 Coordenadoria de Planejamento Operacional e Estatística
(CPOE)
a) Coordenar todas as medidas necessárias para a adoção e fortalecimento da Diretriz e do Manual de Policiamento Comunitário, definidos como estratégia da Polícia Militar;
b) Acompanhar e Controlar, junto à Coordenadoria de Policia Comunitária e Direitos Humanos da PMMT todas as solicitações de instalação e desativação das subunidades policiais militares nas BCS,
assessorado pelas Unidades Operacionais de execução responsáveis
pela elaboração do estudo de situação;
c) Organizar e atualizar todos os dados estatísticos referentes às ações
COORDENADORIA DE POLÍCIA COMUNITÁRIA E DIREITOS HUMANOS DA PMMT
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operacionais preventivas e repressivas desenvolvidas nas subunidades policiais militares nas BCS;
d) Acompanhar e formatar todos os dados e informações, colhidos dentro de padrões estabelecidos, e que possibilitem a análise, avaliação,
correção e implementação de ações em Policiamento Comunitário,
bem como sua evolução durante o período;
7.8 Coordenadoria de Planejamento, Orçamento e Finança (COPLAN)
a) Providenciar o levantamento das necessidades de recursos materiais e
o planejamento para sua aquisição, priorizando, dentro da política de
suporte logístico, a provisão de meios necessários ao desenvolvimento e fortalecimento do policiamento comunitário;
b) Incluir as provisões necessárias para o desenvolvimento e fortalecimento do Policiamento Comunitário e das ações de prevenção primária no planejamento anual e plurianual da instituição;
7.9 Coordenadoria de Apoio Logístico e Patrimônio – CALP
a) Acompanhar a instalação de todas as subunidades policiais militares das BCS, fins de provê-las das condições estruturais e logísticas
necessários ao efetivo cumprimento da Diretriz e Manual de Policiamento Comunitário, conforme planejamento feito pela COPLAN e
CPCDH-MT;
b) Subsidiar todas as ações policiais de preparação das regiões de interesse em Segurança Pública para implantação das Subunidades nas
BCS;
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7.10 Coordenadoria de Tecnologia da Informação (CTI)
a) Implementar em conjunto com a T.I./SESP, soluções possíveis em
telemática a fim de que as subunidades policiais militares das BCS
tenham as melhores tecnologias associadas à eletrônica, informática
e telecomunicações.
7.11 Coordenadoria de Comunicação Social e Marketing Institucional (CCSMI)
a) Instituir ampla publicidade referente às atividades de policiamento
comunitário desenvolvidas nas subunidades policiais militares das
BCS;
b) Organizar e realizar as solenidades alusivas as inaugurações das subunidades policiais militares das BCS;
c) Orientar, Acompanhar e divulgar os Informativos produzidos nas subunidades policiais militares das BCS, sobre policiamento comunitário e atividades sociais realizadas na área;
d) Realizar a difusão do Modelo de Policiamento Comunitário adotado
pela PMMT por meio da Diretriz e do Manual de Policiamento Comunitário;
e) Adotar medidas para o cumprimento do constante no item 6.3.1 desta
diretriz.
7.12 Coordenadoria de Polícia Comunitária e Direitos Humanos da
PMMT (CPCDH)
a) Elaborar temáticas e cronograma, previamente definido em consenso
com o Comandante das subunidades policiais militares das BCS, de
palestras e outros eventos a serem desenvolvidos pela Polícia Militar
junto à comunidade (CONSEG, FEMAB, UCAMB, escolas etc.);
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b) Acompanhar os resultados alcançados pelos policiais militares das
subunidades das BCS;
c) Vistoriar as subunidades policiais militares das Bases Comunitárias
de Segurança, realizando levantamentos e avaliações sobre as condições de serviço dos policiais do grupamento especializado em policiamento comunitário;
d) Apresentar propostas para viabilização de recursos para patrocínio
dos Projetos de Prevenção Primária junto a COPLAN, Governo do
Estado, Governo Federal, Instituições Públicas e Privadas;
e) Implementar e acompanhar as ações e projetos sociais desenvolvidos
pela Polícia Militar ou em parcerias com a instituição;
f) Auxiliar o Comandante Geral e o Comandante Geral Adjunto da
PMMT na identificação e localização de cursos, seminários, intercâmbios, estágios, etc., junto a outras instituições, bem como a indicação de Policiais Militares para participação nesses eventos;
7.13 Comandos Regionais ( CR)
a) Realizar, por meio de suas unidades subordinadas, estudo de situação
para instalação de subunidades de Polícia Militar em BCS, quando
necessário, assim como quantidade de viaturas necessária para emprego, observando e respeitando as limitações de efetivo das unidades
operacionais e os requisitos e premissas previstos nesta Diretriz;
b) Zelar pelo fiel cumprimento da Diretriz de Policiamento Comunitário
e da perfeita execução dos procedimentos operacionais insculpidos
no Manual de Policiamento Comunitário;
c) Proporcionar condições para que os policiais militares a compor o
grupo especializado em policiamento comunitário preencham os requisitos técnicos que lhe dêem condições de desenvolver o policiamento comunitário;
28
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d) Receber e organizar as informações e dados estatísticos das unidades
e subunidades policiais militares subordinadas, concernentes às ações
de policiamento comunitário;
e) Instruir o efetivo sob seu comando, principalmente os comandantes
de unidades especializadas, acerca da importância do apoio aos policiais militares lotados nas subunidades da BCS e integrantes do
grupamento especializado em policiamento comunitário;
g) Estabelecer como política de comando, a permanência dos policiais
militares integrantes do grupamento especializado em policiamento
comunitário, por um período mínimo de 03 (três) anos, fortalecendo e
consolidando a continuidade da prática do policiamento comunitário
desenvolvido nas comunidades;
8. PRESCRIÇÕES DIVERSAS
1. Esta Diretriz terá sua aplicação por meios dos Policiais Militares lotados nas subunidades das BCS e integrantes do grupamento especializado, através do Manual de Policiamento Comunitário e a suas
fases de preparação, implantação e avaliação deverão ser acompanhadas por Comissão formada por Oficiais devidamente designada
pelo Comandante Geral da PMMT.
2. O Comandante da subunidade da BCS e o Comandante do grupamento especializado em policiamento comunitário deverão ser treinados pela Comissão Especial responsável pela implantação do modelo de policiamento comunitário, a fim de que se potencialize ao
máximo a sua capacidade de gestão;
3. Todos os policiais militares integrantes do grupamento especializado em policiamento comunitário deverão ser selecionados por critérios profissionais, destacando-se a capacidade de comunicação, o
respeito à hierarquia e disciplina, a boa conduta moral, entre outros
capitaneados pelas leis e regulamentos que norteiam a vida funcioCOORDENADORIA DE POLÍCIA COMUNITÁRIA E DIREITOS HUMANOS DA PMMT
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nal dos policiais militares;
4. A Coordenadoria de Polícia Comunitária e Direitos Humanos da
PMMT, juntamente com uma Comissão Especial a ser designada
pelo Comandante Geral da PMMT, deverão acompanhar a implantação do Modelo de Policiamento Comunitário, por meio do grupamento especializado em policiamento comunitário, nas subunidades
das BCS.
5. Os níveis de Direção, Assessoramento, Apoio e Execução deverão
atender as demandas necessárias para implantação do Modelo de
Policiamento Comunitário;
6. Fica a Coordenadoria de Polícia Comunitária e Direitos Humanos
da PMMT responsável por qualquer modificação necessária ao ajustamento do conteúdo à conceitos contemporâneos do Manual de Policiamento Comunitário, devendo para tal, realizar ampla consulta
aos policiais militares, bem como submeter a proposta de mudança
à apreciação do Comandante Geral da PMMT.

Cuiabá – MT, Junho de 2012.
Osmar Lino Farias – Cel PM
Comandante Geral da PMMT
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INTRODUÇÃO
A Polícia Comunitária, enquanto princípio é uma filosofia e ao mesmo tempo, uma estratégia institucional. Permeia todos os níveis da instituição policial e é absorvida por todos os policiais militares. Promove a
interação social e mobilização da comunidade para solução dos problemas associados aos crimes, à ordem pública e os conflitos sociais que,
em parceria com a polícia, respeitando a diversidade cultural e social,
busca a solução pacífica. Como estratégia organizacional direciona esforços, medidas e programas institucionais com objetivo de criar condições de aproximação da Polícia Militar com a comunidade, pautando
pelo respaldo, cooperação, parceria e participação de todos para a melhoria da qualidade de vida das pessoas.
A Polícia Comunitária através de seus princípios incorpora a execução de ações de polícia como forma de compreensão e entendimento
mútuo sobre a necessidade de sua intervenção para a garantia e preservação da ordem pública. Como filosofia, busca a reflexão para a atuação
conjunta das comunidades e da Polícia Militar na melhoria da qualidade
de vida, colabora para a salubridade dos ambientes públicos e propicia
determinado controle dos ilícitos penais e construção de uma sociedade
mais harmoniosa, capaz de enfrentar e solucionar os conflitos.
Nesse sentido, a filosofia da Polícia Comunitária é o foco central do
presente Manual, cuja estratégia primária e em potencial, é melhorar a
qualidade dos serviços prestados e, sobretudo a qualidade da gestão operacional da PMMT. Considerando as metodologias atinentes à temática,
dentre elas: a mobilização social, resolução de problemas, integração,
parceria, ações orientadas ao problema e conscientização comunitária.
É bom lembrar que a filosofia de Polícia Comunitária propicia progresso, inovação e mudanças importantes na estrutura e na administração das instituições policiais. Propicia segurança pública, contribui para
a diminuição das taxas de criminalidade, colabora ainda para a redução
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do crime, promove sensação de segurança pública e diminui sensação
do medo e de desamparo. Promove a interação e conexão da Polícia
Militar com a sociedade, reconhece e respeita a instituição policial e
vislumbra que o sucesso não pode ser atingido sem o apoio prático e
político da própria comunidade.
A Polícia Comunitária é vista como uma polícia moderna e pró-ativa, que estabelece entrelaçamentos de confiança com a comunidade
e impõe aos policiais militares o respeito aos Direitos Humanos. A atuação policial, com base nos Direitos Humanos e ênfase à defesa da vida,
à integridade física e à dignidade da pessoa humana, traduzem a efetividade da presença marcante da polícia como a força da comunidade na
garantia da convivência humana, pacífica, ordeira e igualitária.
Pensando dessa maneira, o Manual de policiamento comunitário
vem estabelecer estratégias de atuação com foco nos princípios do Policiamento Comunitário, por meio do policiamento comunitário, fins de
surgir uma polícia moderna, mais eficiente, científica e sustentada pelos pilares atinentes a essa filosofia, promotora dos direitos humanos na
busca da solução conjunta dos problemas comunitários e da segurança
pública.
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CAPÍTULO I
1. CONCEITOS, PRINCÍPIOS BÁSICOS E PRESSUPOSTOS
DO POLICIAMENTO COMUNITÁRIO
1.1

CONCEITOS

Neste capítulo serão abordados alguns conceitos básicos relacionados ao conteúdo descrito neste Manual, bem como alguns conceitos que
subsidiem o entendimento e compreensão do que se estabelece em seu
corpo.
Atendimento - É uma ação padronizada do policial comunitário
no intuito de atuar com seu comportamento pró-ativo, estabelecendo
contato de forma a assegurar um nível de controle em determinada situação. Pode resultar em: recepcionar as pessoas na BCS; registrar em
livro ocorrências ou situações detectadas; adotar atitude eminentemente
policial; efetuar uma averiguação; e outra forma de empenho ou ações
provocadas por terceiros ou fatos relacionados à intervenção policial.
Auto-proteção - É o comportamento individual ou coletivo que
visa garantir ao cidadão condições favoráveis ao estabelecimento ou
restabelecimento da sua segurança pessoal ou comunitária.
Base Comunitária de Segurança (BCS) – Constitui-se uma edificação que congrega os órgãos de segurança pública do Estado (Polícia
Militar, Polícia Civil, POLITEC e Bombeiro Militar) e seu princípio de
funcionamento baseia-se na filosofia de Polícia Comunitária.
Conselho Comunitário de Segurança (CONSEG) – São entidades
de direito privado, sem fins lucrativos, com vida própria e independente,
composta por líderes comunitários do mesmo bairro ou município. Reúnem-se, voluntariamente para discutir e analisar, planejar e acompanhar
a solução de seus problemas comunitários de segurança.
Descentralização do comando – Os comandantes, chefes e diretores passam por uma mudança no papel de administradores, pois, ao
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invés de comandarem ações com domínio completo sobre elas descentralizam as decisões aos seus subordinados diretos que poderão implementar as medidas que vão formulando em conjunto com a comunidade;
Divisão territorial e desdobramento operacional – Estabelecer
setores e subsetores de atuação nas subáreas de atuação, pois, quanto
menor o local de atuação pelo policial comunitário, melhor o controle
sobre o crime. O desdobramento operacional das atividades a serem desenvolvidas na área de atuação da BCS deve ser articulado, com limites
de responsabilidades perfeitamente definidos.
Estratégia – Diz respeito ao planejamento e decisões atinentes as
atividades do policiamento comunitário, visando alcançar metas, objetivos e a otimização das ações.
Efetividade – Refere-se à constância, consistência e permanência.
É a efetivação do homem, equipamentos e materiais em um espaço físico e específico de atuação. A Polícia para ser considerada efetiva deve
manter-se constante, pois só assim englobará em sua atuação a eficiência e a eficácia.
Legitimidade policial – Capacidade da instituição policial Militar
para conseguir obediência sem necessidade de recorrer à coerção, que
supõe a ameaça da força, de tal forma que uma Policia é legítima se
existe um acreditamento entre os membros da comunidade na autoridade Policial.
Lideranças Comunitárias - São membros de uma sociedade civil organizada, designados como representantes da comunidade em que
moram e falam em nome da maioria. Pessoas que mantém com freqüência contatos com os agentes de segurança, a fim de propor, obter ou
discutir a solução de algum problema de segurança surgido.
Mobilização Comunitária – È um movimento de chamamento de
pessoas que visam ajudar em alguma causa de interesse social e/ou coletivo, atuando voluntariamente.
Ordem Pública - Para Hely Lopes MEIRELLES, “É uma situação
40
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de tranqüilidade e normalidade que o Estado deve assegurar às instituições e a todos os membros da sociedade, consoante às normas jurídicas
legalmente estabelecidas.”;
Parceria - Termo utilizado para caracterizar a ação conjunta entre a
polícia militar e os diversos seguimentos da sociedade ou do sistema de
segurança pública, para identificar uma relação positiva e assinalar uma
comunidade parceira, que numa visão moderna, participa de todo o processo com o poder público para a solução dos problemas de segurança
pública com durabilidade, eficácia e alto índice de participação social,
onde há divisão de tarefas e de responsabilidades na identificação de
problemas e na implementação de soluções planejadas.
Polícia Comunitária - A confusão existente entre os termos Polícia
Comunitária e Policiamento Comunitário, faz com que se pense serem
ambos sinônimos, e poderem ser trocados indistintamente um pelo outro. E isto é, na verdade uma grande impropriedade técnica porque embora estejam intimamente relacionados, há distinções marcantes entre
ambos.
Policia Comunitária: É “Uma filosofia e uma estratégia organizacional que proporciona uma nova parceria entre a população e a polícia,
baseada na premissa de que tanto a polícia quanto a comunidade devem
trabalhar juntas para identificar, priorizar e resolver problemas contemporâneos, como crimes, drogas, medos, desordens físicas, morais e até
mesmo a decadência dos bairros, com o objetivo de melhorar a qualidade geral de vida na área.” É um conceito mais amplo que abrange todas
as atividades voltadas para a solução dos problemas que afetam a segurança de uma determinada comunidade, que devam ser praticadas por
órgãos governamentais ou não. A policia comunitária envolve a participação das seis grandes forças da sociedade, frequentemente chamados
de “os seis grande”. São eles a policia, a comunidade, autoridades civis
eleitas, a comunidade de negócios, outras instituições e a mídia.
Policial Comunitário – É o policial militar que desenvolve suas
atividades laborais fundamentadas nos princípios e procedimentos consCOORDENADORIA DE POLÍCIA COMUNITÁRIA E DIREITOS HUMANOS DA PMMT
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tantes na Diretriz e Manual de Polícia Comunitária, independente do
local de atuação, estendendo-se a todos os níveis organizacionais da instituição.
Policiamento Comunitário: É uma atividade especifica da policia,
compreendendo todas as ações policiais decorrentes desta estratégia.
Preservação da Ordem Pública – Abrange a conceituação de
Manutenção da ordem pública definida pelo Decreto-lei n° 88.777/83
(R-200),é como o exercício dinâmico do Poder de Polícia. No campo
da Segurança Pública é manifestada por atuações predominantemente
ostensivas, visando prevenir e/ou coibir eventos que alterem a ordem
pública e a dissuadir e/ou reprimir os eventos que violem essa ordem
para garantir sua normalidade. A preservação abarca tanto a prevenção
quanto à restauração da ordem pública, pois seu objetivo é defendê-la,
resguardá-la, ou seja, conservá-la incólume. A preservação da ordem
pública, nesse contexto, abrange as funções de polícia preventiva e a
parte de polícia judiciária relativa à repressão imediata, pois é nela que
ocorre a restauração da ordem pública conforme a Constituição federal
de 1988.
Prevenção Primária – Conjunto de ações que visam evitar que a
violência se manifeste, reduzindo os fatores de risco e fortalecendo os
mecanismos de proteção, com adoção de medidas para minimizar os
agentes criminógenos sociais, como desemprego, pobreza, miséria, carências na educação, problemas de infra-estrutura geral, terrenos e imóveis abandonados, falta de iluminação, pavimentação, etc.
Prevenção Secundária - Conjunto de ações que compreendem políticas públicas de repressão ao crime com o envolvimento da Policia,
do Poder Legislativo e da Justiça, conecta-se com a intimidação causada
pela possibilidade da repressão judicial com a aplicação da lei penal,
bem como com a ação policial voltada aos interesses da prevenção.
Prevenção Terciária – Conjunto de medidas de tratamento e reabilitação de casos estabelecidos, que consiste na recuperação e reinte42

COORDENADORIA DE POLÍCIA COMUNITÁRIA E DIREITOS HUMANOS DA PMMT

gração do infrator a sociedade, desde o período de reclusão e após sua
passagem pela prisão.
Projeto: é um empreendimento não repetitivo, caracterizado por
uma seqüência clara e lógica de eventos, com início, meio e fim, que
se destina a atingir um objetivo claro e definido, sendo conduzido por
pessoas dentro de parâmetros pré definidos de tempo, custo, recursos
envolvidos e qualidade.” (VARGAS; 1998)”.
Salubridade pública - Condição favorável à qualidade de vida. E
de acordo com LAZZARINI “Refere-se às condições sanitárias de ordem pública, ou coletiva. A expressão salubridade pública designa também o estado de sanidade e de higiene de um lugar, em razão do qual se
mostram propícias às condições de vida de seus habitantes.”
Segurança Pública – Segundo LAZZARINI Segurança Pública é
o afastamento, por meio de organizações próprias, de todo o perigo, ou
de todo mal, que possa afetar a ordem pública, em prejuízo da vida, da
liberdade, ou dos direitos fundamentais, dentre eles os de propriedade
do cidadão. A segurança pública, assim, limita as liberdades individuais,
estabelecendo que a liberdade de cada cidadão, mesmo em fazer aquilo
que a lei não lhe veda, não pode ir além da liberdade assegurada aos
demais, ofendendo-a.
Está previsto no Art. 144 da Constituição Federal – CF, que: “A
segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos,
é exercida pela preservação da ordem pública e da incolumidade das
pessoas e do patrimônio, por meio dos seguintes órgãos: [...]”.
Tranqüilidade pública - Representa o estado de normalidade da
comunidade, clima de bem estar social, onde a tranqüilidade pública se
faz presente e a ordem é visível, portanto a convivência pública é agradável e transcorre dentro de um contexto de paz.
Vigilância Comunitária – Atividade voluntária desenvolvida
pelos residentes de um Setor que tem o efeito de contribuir para o
fortalecimento das relações interpessoais entre vizinhos e aumento
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dos fatores de proteção local.
Visita Comunitária – Atividade desenvolvida pelo policial comunitário que consiste em efetuar visitas periódicas aos membros da comunidade do Setor de sua responsabilidade (residências, comércios, bancos, escolas, creches, igrejas, lideranças comunitárias, órgãos públicos,
etc.) enquanto executa o policiamento preventivo. O policial comunitário por meio desse procedimento deve catalogar e conhecer as pessoas
de sua comunidade, bem como, conhecer seus anseios e necessidades
específicas.
Visita Solidária - Visita do policial comunitário da BCS, que deverá ser realizada preferencialmente pelo comandante ou adjunto e no
mesmo dia, ao morador vítima de crime. Objetivando o atendimento,
orientação e acompanhamento de forma a solidarizar e fortalecer o relacionamento da Polícia Militar com aquele cidadão e se necessário realizar o encaminhamento aos órgãos públicos específicos.
Vitimização - É o termo designativo do processo que identifica
alguém do público como usuário do sistema de segurança pública na
condição de vítima, para que possa ser devidamente acompanhado na
recuperação, na visitação e na garantia da prevenção como vítima por
outro ou o mesmo crime.
1.2 PRINCÍPIOS DO POLICIAMENTO COMUNITÁRIO
Ajuda as pessoas com necessidades específicas – Valorizar as
ações embasadas na proteção e garantia dos direitos humanos do cidadão, em especial, as pessoas mais vulneráveis: crianças, portadores de
deficiência física, minorias, idosos, pobres, jovens, sem terra, e outros.
Comprometimento da PMMT com a concessão de poder à comunidade – Dentro da comunidade, os cidadãos devem participar,
como plenos parceiros da polícia, dos direitos e das responsabilidades
envolvidas na identificação, priorização e solução dos problemas;
44
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Construção do futuro – O Policiamento Comunitário permite à
instituição policial oferecer à comunidade um serviço de qualidade,
descentralizado e personalizado. Encoraja os Policiais Comunitários a
pensarem na polícia do amanhã, colocando a instituição como um recurso a ser utilizado para ajudá-las a resolver problemas atuais de sua
comunidade.
Criatividade e apoio básico – Valorizar o Policial Comunitário
propiciando-lhe conhecimento específico e contínuo. Confiar nos profissionais que estão na linha de frente da atuação policial, confiar no seu
profissionalismo, discernimento, sabedoria, experiência e principalmente na sua capacidade de atuação, propiciando abordagens mais criativas
aos problemas contemporâneos da comunidade.
Ética, legalidade, responsabilidade e confiança – O Policiamento
Comunitário implica num novo contrato entre a polícia e a comunidade
(cidadão), a qual ela atende e presta seus serviços, exigindo do policial
e de suas ações respeito à ética, legalidade de seus procedimentos, da
responsabilidade e da confiança mútua que devem existir.
Extensão do mandato policial – Cada policial passa a atuar com
certa autonomia e margem de liberdade para tomar determinadas decisões e iniciativas, com parâmetros rígidos de responsabilidade. Deve
o policial militar considerar algumas situações ligadas a legalidade de
suas ações, questões éticas, de envolvimento profissional e condizente
com os valores institucionais, em sua lida diária.
Filosofia e estratégia organizacional - A base desta filosofia é a
comunidade. Para direcionar seus esforços, a Polícia Militar, ao invés
de buscar idéias pré-concebidas, deve buscar, junto às comunidades, os
anseios e as preocupações das mesmas, a fim de traduzi-los em procedimentos de segurança;
Mudança interna – O Policiamento Comunitário implica numa
abordagem plenamente integrada, exigindo o envolvimento de toda a
organização. Implementação de cursos de capacitação e aperfeiçoamenCOORDENADORIA DE POLÍCIA COMUNITÁRIA E DIREITOS HUMANOS DA PMMT
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to profissional com respectivos currículos, estendendo a todos os seus
quadros de pessoal.
Policiamento descentralizado e personalizado – É necessário um
policial plenamente envolvido com a comunidade, conhecido pela mesma e conhecedor de suas realidades.
Resolução preventiva de problemas a curto e a longo prazo – A
idéia é que o policial não seja acionado pelo rádio, mas que se antecipe à
ocorrência. Com isso, o número de chamadas ao serviço de emergência
deve diminuir.
1.3 PRESSUPOSTOS BÁSICOS DO POLICIAMENTO COMUNITÁRIO
Capacitação específica continuada – Os policiais comunitários
devem ser capacitados em conhecimentos e habilidades específicos,
juntamente com membros da comunidade que estão envolvidos no processo. Exige-se uma capacitação diferenciada e contínua que alcance os
treinamentos: escolar, em campo, por meio de intercâmbio com outros
modelos e o treinamento contínuo em razão do serviço. O policiamento comunitário exige que os policiais atuem com uma visão sistêmica,
diagnosticando locais, captando apoios e sugestões dos cidadãos e desenvolvendo ações em conjunto. Devem estar qualificados para planejar
ações para prevenir problemas e ilícitos, que mereçam a pronta resposta.
Descentralização dos procedimentos – É de vital importância o
envolvimento de todos os escalões da instituição policial militar com os
propósitos e objetivos do policiamento comunitário. Sendo alicerçada
a delegação de atribuições e de responsabilidade aos policiais militares
envolvidos com supervisão direta de seu comandante imediato a possibilitar a autonomia e flexibilidade necessária, possibilitando ao policial
comunitário agir como elo entre a comunidade e o poder público.
Fixação do policial comunitário na Base Comunitária de Segurança – O policiamento comunitário é orientado para a solução de
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problemas, a qual só é alcançada na medida da interação e confiança do
policial com a comunidade. A fixação dos policiais comunitários, desde
o comandante ao policial de linha de frente se faz necessária ao alcance dos objetivos. Deve-se superar o sistema tradicional, que tem como
hábito a transitoriedade do policial, devendo haver a fixação do efetivo
policial a contemplar a continuidade das ações, sucesso, difusão da filosofia e doutrina de polícia comunitária.
Integração com os órgãos locais de proteção social - O policial
comunitário deve utilizar a integração com os demais órgãos públicos
com intuído de efetivar e estabelecer ações sociais, agindo como agente facilitador aos serviços de saúde, esporte e lazer, promoção social,
educação, justiça, serviços públicos e outros à população. O Policial
Comunitário deve promover o trabalho conjunto e coordenado com os
Conselhos Comunitários de Segurança, as Administrações Regionais e
outros órgãos de proteção social públicos e da sociedade civil, na tentativa de buscar soluções aos problemas afetas aquela comunidade local e
que tenham implicações na segurança pública.
Integração com os órgãos que compõe o sistema de segurança
pública - Os órgãos que integram o Sistema de Segurança Pública têm
como objetivo em comum o bom e qualificado atendimento à população.
Todos os policiais comunitários fazem parte deste processo de integração, devendo ser cooperativos, complementares e objetivos, respeitando
as peculiaridades (missão, cultura e tradição) de cada instituição. O
alcance do objetivo maior que é o atendimento de qualidade à população
deve superar assuntos de ordem organizacionais, e se necessário, buscar
a mudança de paradigmas.
Interação ativa com o cidadão - O policial comunitário deve conhecer o máximo possível de cidadãos da comunidade, independentemente de sua ocupação ou posição social, cabendo a ele esclarecer o seu
papel na localidade, devendo atuar na identificação, resolução e encaminhamento dos problemas. Estar presente nas ações sociais que possibilitem à comunidade a melhoria na qualidade de vida, estando sempre
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pronto a atender quando acionado, aumentando o grau de confiança,
credibilidade, satisfação e respeito da população.
Mediação e resolução pacífica de conflitos - O policial comunitário deve atuar de maneira imparcial, atuar evitando disputa, estabelecendo diálogo e possibilitando início de uma negociação para resolver
pacificamente os conflitos existentes. É necessário ter experiência e uma
preparação especial para lidar com o conflito, de uma forma positiva,
e a técnica de mediação é parte fundamental desta preparação, que vai
fazer do agente um mediador comunitário na superação dos conflitos,
evitando situações extremas e delituosas. Os atos resultantes da mediação do agente de segurança comunitária devem ser reconhecidos pela
instituição policial, passíveis de divulgação para toda a comunidade,
trabalhando para que os envolvidos alcancem uma solução. O policial
comunitário ao atuar como mediador deve mostrar às partes que elas
mesmas podem resolver seus problemas, sem necessidade de recorrerem à violência ou qualquer outro meio ofensivo.
Priorização das ações preventivas - O policial comunitário amplia
o seu raio de atuação quando estabelece parceria com a comunidade,
para prevenir os problemas sociais que deságuam nos índices criminais
e exigem iniciativas para a melhoria da qualidade de vida da comunidade. A priorização destas ações avança no sentido de potencializar e ampliar o papel da segurança pública, possibilitando nova atuação policial,
em caráter próativo-preventivo, além do reativo-repressivo.
Transparência das ações – O acountabillity1 é um dos pré-requisitos básicos para desenvolver a confiança, não só entre as organizações
envolvidas, como também entre a comunidade e os policiais comunitários, fazendo parte desse processo a realização de ações, divulgação e
acompanhamento, possibilitando à comunidade a conhecer e participar
da avaliação conjunta das suas ações e de sua divulgação junto à mídia.
1 Acountabillity: Significa que quem desempenha funções de importância na sociedade deve
regularmente explicar o que está fazendo, como faz, por que faz, quanto gasta e o que vai fazer a
seguir. Não se trata, portanto, apenas de prestar contas em termos quantitativos, mas de auto-avaliar
a obra feita, de dar conhecimento do que se conseguiu e de justificar aquilo em que se falhou.
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CAPITULO II
2. COMPARAÇÕES ENTRE POLÍCIA TRADICIONAL E POLÍCIA COMUNITÁRIA
A Polícia Comunitária2 trata-se de uma filosofia e estratégia de atuação e não uma tática específica de uma abordagem pró-ativa e descentralizada designada para redução da criminalidade, da desordem e do medo
do crime através da alocação do policiamento próximo da comunidade.
A Polícia Comunitária, através do policiamento comunitário vai
muito além de remanejamento em escalas de serviço de policiais com
modalidades de policiamento que proporcione a visualização do policial
pela comunidade. Essa nova estratégia de atuação exige uma transformação cultural da instituição policial, incluindo descentralização da estrutura organizacional e mudanças na seleção, recrutamento, formação,
treinamento e muito mais.
Segue abaixo um diagrama3 para compreender o modelo de Polícia
Tradicional e a Polícia Comunitária. Em oposição ao trabalho de um
policial tradicional, que faz patrulhamento e prende criminosos, inclui
também trabalhar em Bases Comunitárias de Segurança, participar de
encontros com grupos da comunidade, analisar e resolver problemas do
bairro, realizar pesquisas e entrevistas pessoais, encontrar com lideranças entre outras.

2 A denominação Polícia Comunitária neste contexto deve ser interpretado como ações
desenvolvidas pela atividade Policial Militar, assim definida como policiamento comunitário;
3 Diagrama adaptado de MOREIRA (2005) apud PEAK (1999:80) transcrito no Curso Nacional
de Policia Comunitária – PRONASCI.
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Questão

Modelo
POLÍCIA
TRADICIONAL

POLÍCIA COMUNITÁRIA

O QUE faz
o policial
eficaz?

Executa a patrulha
de rádio – atendimento.
È eficaz o policial que
atende com baixo tempo
de resposta e prioriza
atendimento aos crimes
sérios.

Realiza uma abordagem ampla de
solução de problemas, de forma
cooperada com as lideranças
comunitárias. Será mais eficaz se
evitar a ocorrência de um crime.

QUEM é o
policial?

Um representante da
agência governamental
responsável pela aplicação
da lei. Geralmente o
policial é anônimo e
não conhece a própria
comunidade ( seu cliente).

QUANDO
o policial
age?

Atua depois do delito,
de forma reativa e,
geralmente, repressiva.

Atua de forma proativa e,
geralmente preventiva.

QUANTO
o serviço
policial?

Auto investimento
público em todo o sistema
de segurança pública,
principalmente nas
atividades repressivas,
investigativas e prisionais.

Baixo investimento público. São
priorizadas as companhias, as
delegacias distritais, os postos ou
bases de policiamento comunitário,
os locais de atendimento
comunitário.

POR QUE
o policial
age desta
forma?

Para resolver os crimes
de destaques (auto valor
social) assalto a banco e
crimes violentos.

A prioridade é qualquer problema
que perturbe a maioria da
comunidade.

ONDE é
realizado?

É executado a partir
das grandes estruturas,
quartéis e delegacias, que
ditam regras e diretrizes,
tem gestão concentrada.

É realizado por toda estrutura
organizacional, principalmente
nas companhias, delegacias
distritais, postos e bases de
policia comunitária em gestão
desconcentrada.

COMO
realizar?

Sempre prioriza o
conflito, depois que
é chamado. Foco na
resolução de crimes.

Busca identificar as causas
dos problemas para evitar que
ocorram e resolver de forma
conjunta.
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A polícia é o público e o público é
a polícia: os policiais são aqueles
membros da população que são
pagos para dar atenção em tempo
integral a cada cidadão. O policial
conhece e é conhecido pela sua
comunidade.
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Algumas outras características devem ser destacadas para melhor entender a diferença da Polícia Tradicional com a Polícia Comunitária em sua
estratégia de atuação.
Na relação entre a polícia e as demais instituições de serviço público,
as prioridades são muitas vezes conflitantes quando se atua por meio da
Policia Tradicional; o papel da polícia é preocupar-se com a resolução do
crime tendo como prioridades os delitos envolvendo violência, desta forma se preocupando com os incidentes decorridos, enquanto que na Polícia
Comunitária na relação com as demais instituições de serviço público ela
é apenas uma das instituições governamentais responsáveis pela qualidade
de vida da comunidade, dando enfoque mais amplo nas questões locais
visando a resolução de problemas, principalmente por meio da prevenção
e, priorizando quaisquer problemas que estejam afligindo a comunidade.
A eficácia da atuação policial na versão do policiamento tradicional,
como demonstrado no quadro acima, é medida pelo tempo de resposta de
atendimento, e, desta forma caracteriza o profissional policial. Na polícia
comunitária a sua eficácia é medida pela ausência de crime e de desordem
em sua área de atuação e determinada pelo apoio e a cooperação do público, sem desprezar o tempo resposta do atendimento. O profissionalismo
policial se caracteriza pelo estreito relacionamento com a comunidade.
A função do comando na polícia tradicional é prover os regulamentos e as determinações que devam ser cumpridas pelos policiais, os quais
consideram as informações mais importantes como sendo aquelas relacionadas a certos crimes em particular e na Polícia Comunitária a função do
comando é incutir valores institucionais, para ele todas as informações são
importantes, incluindo aquelas relacionadas com as atividades delituosas
de indivíduos ou grupos;
Enquanto no policiamento tradicional o policial trabalha com foco em
ações repressivas voltadas para a prisão de criminosos de sua área que representa, no máximo, 2 % da população residente na área, na policia comunitária o policial trabalha com foco no cidadão de bem.
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Na policia comunitária o policial deve ser empregado em sua área de
atuação atribuindo-lhe a tríplice responsabilidade, não delimitando a responsabilidade temporal de escala de serviço diário, deve prestar contas não
apenas ao seu comandante, mas à sua comunidade local fins demonstrar
transparência de atuação e proporcionar integração e confiabilidade na comunidade na instituição policial.
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CAPÍTULO III
3. MODELO DE POLICIAMENTO COMUNITÁRIO DA PMMT
No capítulo anterior podemos entender a diferença explícita entre o
desenvolvimento dos trabalhos executados pela Policia Tradicional e a
Polícia Comunitária.
Com base na nova filosofia e estratégia de atuação em busca da
caracterização de uma policia cidadã, com trabalhos integrados com a
comunidade em busca da solução dos problemas de segurança pública, o
Estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Segurança
Pública, adotou a criação e implantação das Bases Comunitárias de Segurança, previsto na Lei nº 9.526 de 11de maio de 2011, assim definidas
as BCS em seu artigo 2º:
Art. 2º As Bases Comunitárias de Segurança Pública
são unidades de atendimento ao cidadão que reunirão todos os órgãos operacionais do sistema de segurança pública do Estado de Mato Grosso num só
ambiente para o desenvolvimento conjunto e compartilhado das atividades de segurança, nos termos
de normas e programas que objetivem a difusão da
filosofia de Polícia Comunitária, observando-se as
atribuições e limitações dispostas na legislação especifica de cada órgão.

A Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, com obediência aos
preceitos a serem cumpridos nas Bases Comunitárias de Segurança,
adota as estratégias de policiamento comunitário com caráter preferencialmente preventivo, visando não apenas reduzir o número de crimes,
mas também reduzir o dano da vítima e da comunidade e modificar os
fatores ambientais e comportamentais.
Levando em conta que a proposta da polícia comunitária implica
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numa mudança de paradigma quanto ao modo de ser e estar a serviço
da comunidade e, conseqüentemente, numa mudança de postura profissional perante o cidadão. Este tema também é trabalhado dentro de uma
abordagem transversal, estando presente em todas as práticas pedagógicas da Polícia Militar, a qual passa a adotar este manual como delineador comum aos integrantes da Instituição Polícia Militar nas Bases
Comunitárias de Segurança de nosso Estado.
3.1 COMPOSIÇÃO DO GRUPAMENTO ESPECIALIZADO EM
POLICIAMENTO COMUNITÁRIO (GEPC)
O GEPC será criado mediante portaria do Comandante Geral da
PMMT, concomitante a aprovação deste Manual, o qual será composto por policiais militares especializados em policiamento comunitário,
compreendendo o efetivo de 50% do efetivo total da Subunidade de
Polícia Militar da BCS. Os integrantes do GEPC deverão passar por
atualizações periódicas e estágios práticos, com o objetivo de habilitar e
facilitar o desenvolvimento das atividades com ênfase no policiamento
comunitário, dentre outras atribuições compete desenvolver as atividades do permanência da Companhia de Polícia Militar da BCS, do PROERD, do policiamento escolar, de prevenção primária e principalmente
a aplicação do POP ( Policiamento Orientado ao Problema) focado na
resolução de problemas.
O Comandante do GEPC, preferencialmente, será um Sargento PM,
o qual deverá priorizar dentre outras atividades, as instruções de manutenção, de atualização dos conhecimentos e acompanhamento do policiamento comunitário. Destinará diariamente um período máximo de
40 (quarenta) minutos para realizar análise das informações recebidas,
experiências trocadas e sugestões apontadas pela comunidade e pelos
policiais militares comunitários fins de ajustes das próximas ações, visando atingir o que foi planejado.
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Os policiais militares do GEPC serão empregados nas atividades
voltadas ao policiamento comunitário com ênfase na doutrina e filosofia de polícia comunitária, aplicando as metodologias para resolução
de problemas4 na sua área de atuação, conforme descritos nos capítulos
deste Manual.
Este Grupamento não será integralmente sujeito às atividades reativas da Polícia Militar, portanto não constarão na escala de serviço encaminhado diariamente ao Centro Integrado de Operações de Segurança
Pública (CIOSP), restando essa atribuição a outros policiais militares do
serviço ordinário. Em casos de necessidade extrema (ocorrência de alta
complexidade) ou quando os policiais militares comunitários depararem
com tais situações, pelo princípio da universalidade do policial militar,
compete aos mesmos atuarem com obediência retilínea aos ensinamentos apregoados pela doutrina do POP-PMMT.
O Comandante do GEPC, responsável direto pela condução do planejamento das atividades e ações diárias dos policiais comunitários, embora coordenador pelo Oficial Comandante da Companhia de Polícia
Militar da BCS, deverá disponibilizar equipe de policiais diariamente
em sua área de atuação, levando em consideração a otimização de pessoal e potencialização do patrulhamento comunitário. Deverá também,
utilizar de ferramentas como índices estatísticos criminais, análise criminal, sugestões da comunidade local, sugestões dos policiais subordinados e outros para planejamento e desenvolvimento de ações futuras,
flexibilizando a escala de jornada diária contemplando os fatores acima
elencados.
O regime de trabalho dos policiais comunitários do GEPC será de
jornadas diárias nos períodos matutino, vespertino e noturno, admitindo
realizar adequações e flexibilizações necessárias para o desenvolvimento pleno das atividades na área de atuação da BCS.
4 Os policiais do GEPC deverão estar convictos e plenos quando de sua atuação junto
à comunidade, fins evitar a realização de relações públicas em substituição ao
policiamento comunitário em sua essência.
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O turno de trabalho dos policiais comunitários deve ser ininterrupto,
ressalvadas as peculiaridades de cada microrregião, priorizando o período diurno para implantação das ações diárias.
3.2 FUNÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES DA COMPANHIA
DE POLÍCIA MILITAR DA BCS.
Levando-se em consideração a Lei de Organização Básica da
PMMT, onde não prevê a criação das BCS em sua estrutura operacional
e sim as Companhias de Polícia Militar e outras subunidades, abordaremos apenas as atribuições e composições dos integrantes da Companhia
de Policia Militar da Base Comunitária de Segurança.
Os policiais militares da Companhia de Polícia Militar da BCS terão as funções abaixo descritas, sendo que o Oficial/Graduado que for
designado na função de Comandante Adjunto da Companhia de Polícia
Militar da BCS será também o Comandante do GEPC.
FUNÇÕES
1

Comandante da Companhia de Policia Militar da BCS

2

Comandante Adjunto da Companhia de Polícia Militar da
BCS e Comandante do GEPC

3

Permanência da Companhia de Policia Militar da BCS

4

Policiais Comunitários do GEPC e demais Policiais
Militares

3.3 COMANDANTE DA COMPANHIA DE POLÍCIA MILITAR
DA BCS
O Comandante da Companhia da Policia Militar da BCS será preferencialmente um Oficial intermediário ou subalterno, desde que tenha
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capacitação e qualificação específica para exercer a função. Será atribuido ao Comandante as seguintes responsabilidades:
nº

RESPONSABILIDADES

1

Coordenar os serviços realizados pelo GEPC, observando as normas
regulamentares da PMMT e ao planejamento do Comandante do Batalhão
a que estiver subordinado.

2

Acompanhar a elaboração do Informativo da Polícia Militar da Base
Comunitária de Segurança.

3

Participar das ações policiais e ações sociais juntamente com os demais
policiais militares; procurar orientá-los e apoiar as ações da comunidade
embasadas na filosofia de polícia comunitária.

4

Envidar esforços a impedir que as equipes de policiais e viaturas
destinadas ao policiamento comunitário sejam empregadas em atividades
diversas do policiamento comunitário (para uso administrativo, pessoal
ou não previsto), salvo quando houver necessidade e justificativa extrema.

5

Deliberar sobre a proposta dos assuntos a serem tratados e ministrados
em instrução semanal ao efetivo do grupamento especializado em
policiamento comunitário.

6

Orientar e incentivar ações de aproximação e interação com a comunidade,
em conformidade com a Diretriz e Manual de Polícia Comunitária.

7

Incentivar e supervisionar os projetos sociais da BCS junto à comunidade,
de acordo com as necessidades locais visando à integração comunitária.

8

Levar ao conhecimento do Comandante do Batalhão de Polícia Militar, a
que estiver subordinada a Cia, as atividades realizadas pelo policiamento
comunitário.

9

Estabelecer critérios específicos para designação de policiais comunitários
a cada atividade desenvolvida na BCS, levando em consideração o
conhecimento, habilidade e atitude do policial com intuito de melhor
empregar o profissional em sua atividade.

10

Elaborar planejamento anual com cronograma de atividade a serem
desenvolvidas e encaminhar relatórios mensais ao Comandante do
Batalhão e a Coordenadoria de Polícia Comunitária e Direitos Humanos
da PMMT.
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3.4 COMANDANTE ADJUNTO DA COMPANHIA DE POLÍCIA
COMUNITÁRIA DA BCS E COMANDANTE DO GEPC
O Comandante Adjunto da Companhia de Policia Militar da BCS e
Comandante do grupamento especializado em policiamento comunitário será preferencialmente um Sargento da PM, desde que tenha capacitação e qualificação específica para exercer a função, sendo-lhe atribuidas as seguintes responsabilidades:
nº
1
2
3
4
5

6

7
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RESPONSABILIDADES
Administrar os serviços realizados pelos policiais militares
comunitários do GEPC, observando as normas regulamentares da
PMMT e ao planejamento do Comandante da Cia.
Orientar e acompanhar a produção dos documentos (fichas cadastrais,
relatórios, visitas comunitárias, visitas solidárias, relatório de
atividades diárias, etc.) pelos policiais comunitários do GEPC.
Elaborar o informativo da Polícia Militar da Base Comunitária de
Segurança.
Fiscalizar diariamente o emprego dos policiais comunitários na
área de atuação da BCS e acompanhar as atividades relacionadas ao
policiamento comunitário.
Agendar e participar das reuniões comunitárias junto com o Conselho
Comunitário de Segurança e com a comunidade local na área de
abrangência da Base Comunitária de Segurança.
Promover e participar das ações policiais e ações sociais juntamente
com os demais policiais militares; procurar orientá-los e apoiar as
ações da comunidade embasadas na filosofia de polícia comunitária.
Orientar e acompanhar os projetos sociais da comunidade e, procurar
despertar no policial comunitário o sentimento de engajamento e
comprometimento com as atividades de policiamento comunitário.
Envidar esforços a impedir que as equipes de policiais e viaturas
destinadas ao policiamento comunitário sejam empregadas
em atividades diversas do policiamento comunitário (para uso
administrativo, pessoal ou não previsto), salvo quando houver
necessidade e justificativa extrema.
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8
9
10
11

12

13

14

15

16

17
18
19

Deliberar sobre a proposta dos assuntos a serem tratados e ministrados
em instrução semanal ao efetivo do grupamento especializado em
policiamento comunitário:
Orientar, incentivar e promover ações de aproximação e interação
com a comunidade, em conformidade com a Diretriz e Manual de
Polícia Comunitária.
Coordenar os projetos sociais da BCS junto à comunidade, de acordo
com as necessidades locais visando à integração comunitária.
Levar ao conhecimento do Comando da Companhia de Polícia Militar,
a que estiver subordinado, as atividades realizadas pelo policiamento
comunitário.
Estabelecer critérios específicos para designação de policiais
comunitários a cada atividade desenvolvida na BCS, levando em
consideração o conhecimento, habilidade e atitude do policial com
intuito de melhor empregar o profissional em sua atividade.
Promover a divulgação do Informativo da Polícia Militar da BCS ao
público interno e externo da corporação, priorizando a comunidade
da área de atuação.
Buscar parceria pública - privada, autorizada inicialmente pelo
Comandante da Companhia que estiver subordinado, para a tiragem
do Informativo da Polícia Militar, em quantidade suficiente para
atender à comunidade;
Analisar e encaminhar as autoridades competentes da emissão do
ROAC1 (Registro de Ocorrências Administrativas Comunitárias),
bem como apresenta-lo na reunião do Conselho Comunitário para
acompanhamento das providências;
Auxiliar o Comandante da Companhia na elaboração do planejamento
anual com cronograma de atividades de policiamento comunitário a
serem desenvolvidas.
Distribuir Urnas, com identificação da Polícia Militar, em localidades
de grande circulação do público ou em estabelecimentos comerciais,
com objetivo de colher informações, sugestões, reclamações e elogios
da comunidade local.
Acompanhar, in loco, todas as atividades dos policiais comunitários,
durante o horário de expediente e, quando a situação exigir, fora dele;
Planejar ações que atendam às expectativas, a partir do conhecimento
que tem da população local e das particularidades da área, promovendo
a aproximação com a população e fortalecendo o elo de confiança e
cooperação com a Polícia Militar;
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20

Elaborar, semanalmente rol de prioridade de Policiamento (atividades
diárias), submetendo-os à aprovação do Comandante da Companhia
de Polícia Militar da BCS, incluindo:
•

Locais e horários das visitas comunitárias e visitas de retorno;

•
Locais e horários para a realização das visitas solidárias
(vítima pós-delito).
21

22

23
24
25
26

27

28
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Organizar em banco de dados o conteúdo dos formulários preenchidos
pelo efetivo do policiamento comunitário (atualizando-os); Deve-se
atentar ao preenchimento do Processo 05 - Rotina de Solicitações;
Organizar o cadastro social da comunidade (residencial, comercial,
membros do Conseg, lideranças comunitárias, e outros) atendida pela
BCS, podendo aproveitar os dados constantes nos formulários das
visitas comunitárias; Deve-se atentar ao preenchimento do Processo
05 - Rotina de Solicitações.
Catalogar dados importantes como: estatísticas criminais da área da
BCS e outros dados de interesse etc. Deve-se atentar ao preenchimento
do Processo 08 - Rotina de Solicitações;
Apresentar proposta de afastamento regular (férias e licença-prêmio)
do efetivo do GEPC, com fins de evitar a descontinuidade das
atividades de policiamento comunitário;
Instruir semanalmente os policiais comunitários quanto à dinâmica
criminal da região, destacando a importância de adoção de uma ação
preventiva, com base na pró-atividade;
Buscar parceria junto à comunidade para realizar ações que visem à
melhoria da qualidade de vida das pessoas na extensão territorial de
atuação da BCS;
Coordenar e adotar as medidas pertinentes ao zelo, à conservação
e à manutenção, preventiva e corretiva, dos recursos materiais
(equipamentos, viaturas e instalações) da Base Comunitária de
Segurança. Deve-se atentar ao preenchimento do Processo 05 - Rotina
de Solicitações;
Atuar como agente multiplicador da filosofia de Polícia Comunitária,
bem como mantenedor das relações com as lideranças comunitárias,
tais como associações comerciais, Conselho Tutelar, líderes religiosos,
ONGs, CONSEG e outros órgãos públicos;
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29

30

31

Manter em arquivo físico e/ou eletrônico, dados relativos ao histórico
da subunidade, contendo documentos e informações que originaram
sua criação, parcerias desenvolvidas, projetos executados etc.;
Manter atualizado mapas com a delimitação da área de atuação da
Companhia de Polícia Militar (BCS) demonstrando as áreas de
interesse em segurança pública e locais de implantação das ações
diárias;
Manter atualizado o quadro de avisos com informações e notícias
relevantes à comunidade, tais como: publicações em jornais,
cronograma de reuniões do CONSEG, eventos, campanhas,
orientações de segurança etc.;

3.5 PERMANÊNCIA DA COMPANHIA DE POLÍCIA MILITAR
DA BCS
O Policial Militar que exercer a função de permanência da Companhia de Polícia Militar da BCS será integrante do GEPC, levando-se em
consideração a gestão pela qualidade do atendimento a ser prestado ao
cliente-cidadão, o qual lhe compete:
nº

RESPONSABILIDADES

1

Atender ao público, pessoalmente ou via telefone, que procura pelos
serviços da Polícia Militar na BCS, cumprimentando-o cordialmente,
utilizando as expressões: “Bom (Dia, tarde ou noite)!” “Polícia
Militar (declinar nome e posto), em que posso ser útil? Quando
receber qualquer informação/sugestão por um munícipe agradecerlhe com: “Muito obrigado por sua contribuição”.

2

Após atender ao público conforme item 1, orientar o cidadão
corretamente no que for solicitado e empenhar uma equipe policial
para deslocar ao local da ocorrência (se necessário), procurando
resolver ou encaminhar as questões afetas à missão da Polícia
Militar; preenchimento do Processo 01 atendimento telefônico e
pessoal;
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3

Acompanhar e inteirar-se das ações diárias realizadas pelos demais
policiais militares de serviço, de forma a colaborar com as atividades
de segurança pública na região;

4

Divulgar as ações realizadas pela Polícia Militar nas BCS, os
telefones úteis disponíveis e prestar as informações solicitadas
(desde que não sejam restritas);

5

Preencher, até o término do turno da jornada, os formulários de
registro pertinentes ao serviço de permanência (livro de Parte
Diária), disponibilizando-os ao Comandante Adjunto da Companhia
de Policia Militar da BCS;

6

Relacionar todo o material e/ou documento encontrado ou entregue
durante seu turno na Permanência da BCS, dando ciência por escrito
ao Sub-Comandante da Companhia de Polícia Militar da BCS;

7

Zelar e manter os materiais e equipamentos guardados em sala
especial (reserva de armamento) e lançar no Livro de Registro todo
o ocorrido, durante seu turno de serviço, especialmente em situação
alheia à normalidade;
Preenchimento do livro de material carga e de partes diárias;

8

Preservar o quadro de avisos da Companhia de Polícia Militar da
BCS, de acordo com as orientações do Comandante imediato;

9

Desempenhar a função de segurança dos policiais militares da
Companhia e do espaço físico destinado a atividade policial militar.

3.6 POLICIAMENTO OSTENSIVO COMUNITÁRIO
O efetivo do GEPC destacado ao policiamento comunitário desempenhará o patrulhamento ostensivo comunitário na circunscrição territorial compreendida à Companhia de Polícia Militar da BCS, em todos os
tipos de policiamento necessário, conforme requerer a área de atuação,
priorizando o policiamento a pé, ciclístico e motociclístico.
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A todos os policiais militares lotados na Companhia de Polícia Militar da BCS, independentemente de assunção de função, compete desenvolver atividades policiais que atendam aos ensinamentos contidos na
doutrina e filosofia de polícia comunitária, buscando seu comprometimento com os objetivos propostos e com o planejamento desenvolvido.
É tarefa de todos os policiais comunitários:

1

Cumprir as atividades diárias lhe confiadas, bem como as determinações
contidas na Diretriz e Manual de Policiamento Comunitário;

2

Realizar visitas comunitárias periodicamente com fins de conquistar
a confiança e o respeito da comunidade. Durante as visitas deverão:
cadastrar estabelecimentos comerciais e responsáveis, cadastrar
residências e seus moradores, e oferecer à comunidade serviço de
qualidade;

3

Quando deparar ou for solicitado a intervir em qualquer conflito,
atender as ocorrências e dar os devidos encaminhamentos;

4

Conhecer, respeitar e praticar a doutrina em direitos humanos para o
pleno êxito do policiamento comunitário;

5

Participar ativamente do planejamento, da execução e do
acompanhamento de projetos a serem desenvolvidos na região de
atuação com envolvimento da Polícia Militar nas BCS;

6

Conhecer as particularidades da área abrangida pela BCS, fortalecendo
os contatos com seus moradores, comerciantes e lideranças;

7

Focar os trabalhos na identificação, priorização e busca de resolução de
problemas pautado na filosofia de Polícia Comunitária.

3.7 ROTINAS BASICAS DOS POLICIAIS MILITARES
Dentro das competências de cada função existente para os Policiais
Militares da Companhia de Polícia Militar da BCS definidas anteriormente, faz-se necessário estabelecer algumas rotinas básicas e que devem ser desempenhadas com o objetivo de tornar possível a Gestão do
COORDENADORIA DE POLÍCIA COMUNITÁRIA E DIREITOS HUMANOS DA PMMT

63

Modelo de Policiamento Comunitário.
ROTINAS

ROTINA Nº 01
anual/mensal

ROTINAS BÁSICAS DOS
POLICIAIS MILITARES
Realizar levantamento de Associações de
Bairro, do comércio, de Entidades Religiosas,
de Conselhos Escolares, de Conselhos de
Segurança e de Entidades governamentais e
não governamentais.
Anotar todos os endereços e telefones para
contato e agendamento de visitas e reuniões.

ROTINA Nº 02
anual

ROTINA Nº 03
diária

ROTINA Nº 04
diária

ROTINA Nº 05
diária
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Colher informações sócio-econômicas da
área pertencente à Companhia de Polícia
Militar da BCS, inclusive a estimativa de
população sazonal. Trata-se, também, do
Preenchimento do Processo 05 - Rotina de
Solicitações;
Colher dados dos B.O registrados na área
pertencente à Companhia da BCS, tanto
os registros da Polícia Militar, quanto os
da Polícia Civil, bem como pontuá-los em
mapas e planilhas físicas e/ou digitais para
a fácil visualização. Trata-se, também, do
Preenchimento do Processo 05 - Rotina de
Solicitações;
Colher dados dos registros de solicitações
advindas do telefone e do atendimento
pessoal realizado na Companhia da BCS,
bem como pontuá-los em mapas e planilhas
físicas e/ou digitais para a fácil visualização.
Trata-se do preenchimento do Processo 01;
Colher, através do CIOSP Web, os dados de
todas as solicitações de atendimento policial
originadas do número 190, bem como
pontuá-los em mapas e planilhas físicas e/ou
digitais para a fácil visualização;

RESPONSÁVEL

Comandante da Cia
PM e
Comandante do
GEPC

Comandante da Cia
PM e
Comandante do
GEPC

Comandante da Cia
PM e
Comandante do
GEPC

Comandante
do GEPC e
Permanência

Comandante da Cia
PM e
Comandante do
GEPC
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ROTINA Nº 06
Toda reunião

ROTINA Nº 07
mensal

ROTINA Nº 08
mensal

ROTINA Nº 09
mensal

Colher
informações
prestadas
pela
comunidade e por seus representantes
durante as reuniões, bem como pontuá-los
em mapas e planilhas físicas e/ou digitais
para a fácil visualização;
Realizar levantamento dos locais, em
condições urbanas, que possam propiciar
a prática do crime e que potencialmente
denotam um ambiente deflagrador do medo
e da desordem (degradação do espaço
urbano, má iluminação, áreas e edificações
abandonadas, locais conhecidos pela prática
do tráfico de drogas, locais com presença
de vendedores ambulantes, locais de
permanência de usuários, etc), bem como
pontuá-los em mapas e planilhas físicas e/ou
digitais para a fácil visualização;
Após a coleta e pontuação de todos os dados
e informações, realizar a análise criminal a
fim de definir todas Áreas de Interesse em
Segurança Pública (AISP) existentes na área
da Companhia da BCS. Deve-se utilizar a
ferramenta brainstorm para a construção do
Diagrama de Causa-efeito, com isso deverão
ser elencadas as causas dos problemas
levantados em cada AISP. Deve-se aplicar
a ferramenta Matriz GUT a fim de priorizar
os problemas a serem enfrentados em cada
AISP. A ferramenta Diagrama de Pareto
poderá ser utilizado nesta rotina.
Reunir-se junto à comunidade e aos Policiais
do GEPC, a fim de delimitar o Plano de
Ação para o enfrentamento do problema
tido como prioritário dentro de cada AISP.
Deve-se utilizar a Ferramenta 5W2H para a
construção do Plano de Ação. Deve-se definir
metas claras e objetivas para a consecução
do Plano de Ação;

Comandante da Cia
PM e
Comandante do
GEPC

Comandante da Cia
PM e
Comandante do
GEPC

Comandante da Cia
PM e
Comandante do
GEPC

Comandante da
Cia PM, policiais
do GEPC e
representantes da
comunidade
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ROTINA Nº 10
Delimitado pelo
Plano de Ação

ROTINA Nº 11
Delimitado pelo
Plano de Ação

ROTINA Nº 12
Anual, mensal e
diário

ROTINA Nº 13
diária

ROTINA Nº 14
diária

ROTINA Nº 15
diária

ROTINA Nº 16
diária

66

Na concepção do Plano de Ação, deve-se
observar o período de duração da ação, atentar
ainda para a necessidade de transformação
do plano em uma atividade permanente, caso
necessário, deve-se incluir no Plano de Ação
a Gestão para a Prevenção da Criminalidade,
bem como ações do rádio-patrulhamento.
Este último de responsabilidade da Cia a que
pertence a BCS e deverá ser incluso no Cartão
de Prioridade de Policiamento daquela Cia.
Posteriormente a aplicação do Plano de Ação,
realizar a avaliação e correção, devido à
necessidade de continuidade ou não daquela
ação. Tal avaliação deve ser realizada
durante a próxima análise criminal a fim
de se verificar os indicadores e os impactos
da ação realizada (método de resolução de
problemas constantes neste Manual).

Comandante da Cia
PM e
Comandante do
GEPC

Comandante da Cia
PM e
Comandante do
GEPC

Estabelecer o Programa 5S nas atividades
internas da Companhia BCS. Trata-se,
também, do Preenchimento do Processo 08
- Rotina de Solicitações;

Todos os policiais da
Cia PM da BCS

Anotar todos os campos possíveis do
formulário do Processo 01;

Permanência

Anotar todos os itens do Controle de
Viaturas, Controle da Assunção e Passagem
de Serviço, do Livro de Partes Diárias, do
Controle de Material Carga e do Processo 05
- Rotina de Solicitações;
Anotar todos os itens Controle de entrada e
saída do material de consumo da Companhia
da BCS
Realizar o levantamento diário dos locais
onde existe a necessidade de realizar o
Processo 04-Visita Solidária.

Comandante do
GEPC,
Permanência e
Motorista
Comandante do
GEPC/Adjunto
da Cia PM e
Permanência
Comandante do
GEPC

COORDENADORIA DE POLÍCIA COMUNITÁRIA E DIREITOS HUMANOS DA PMMT

CAPÍTULO IV
4. COMUNICAÇÃO aplicada às técnicas de Polícia
comunitária
4.1 CONDIÇÕES PARA ESTABELECIMENTO DE COMUNICAÇÃO
O objetivo deste título é fixar a rotina de procedimentos para o
relacionamento entre policiais militares da Companhia de Polícia Militar da BCS e a comunidade, propondo formas de divulgação e de estabelecimento de contato com a comunidade local, no intuito de otimizar a
capacidade de nela integrar-se, quer em quantidade de público atingido,
quer em extensão territorial, pautando-se na filosofia de Polícia Comunitária.
Como é sabida, a forma do primeiro contato pode garantir o sucesso de uma empreitada ou levá-la ao fracasso. É, pois, sempre atual a
expressão: “a primeira impressão é a que fica”.
Contudo, tão importante quanto a forma é o conteúdo. O policial
militar deve saber como se relacionar e o que falar, enfim, como estabelecer comunicação.
4.1.1 COMUNICAÇÃO
A comunicação deve ser estabelecida entre os integrantes da
Polícia Militar da BCS e a comunidade onde está inserido. O policial
militar deve fazer-se facilmente reconhecido como agente da lei, quer
pelo seu fardamento, pelo seu armamento ou mesmo pela sua viatura
(nesse caso, também pelas instalações da BCS), tornando-se acessível e
visível, criando-se o primeiro elo para que aquela comunidade conheça
o serviço disponibilizado e tenha interesse em participar das resoluções
dos problemas existentes no bairro, relacionados à segurança, e também
para aqueles que tenham necessidade de atendimento diuturno.
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O primeiro contato com o cidadão é de fundamental importância, pois é nele que se estabelecem valores básicos como educação, respeito, integridade moral e interesse no serviço, entre outros, criando um
início de confiança e de credibilidade no atendimento a ser fornecido.
Estabelecido o contato, deve-se seguir o princípio basilar de que
o policial militar comunitário deve ser fixado na subunidade de Polícia
Militar da BCS, dispondo de tempo suficiente para que conheça e seja
conhecido pela comunidade, conquistando confiança e desenvolvendo
parceria, interagindo com a população local, fornecendo orientações,
coletando informações etc., buscando os resultados pretendidos e a conseqüente diminuição da criminalidade.
Paralelamente, deve-se verificar que o policial militar que atua
na área de uma BCS tem de demonstrar interesse e dedicação no serviço
para o qual vem desempenhando; comprometimento com a resolução de
problemas que afetam aquela comunidade, buscando soluções adequadas, tendo a consciência de que, sendo um policial militar no exercício
de sua profissão, torna-se também um líder comunitário.
O policial militar de uma Subunidade de BCS, na busca permanente de relações humanas, visando ao seu aperfeiçoamento profissional
e ao compromisso com a qualidade do serviço que irá desempenhar,
deve ter de buscar, no exercício de suas atividades, em complemento ao
seu relacionamento interpessoal, valores como: reavaliação de princípios de amizade, educação social, regras de comportamento; auto-respeito; autoconfiança; auto-estima; equilíbrio emocional; fortalecimento
da saúde física e mental; capacidade de liderança e outros.
4.1.1 .1 Como se Comunicar
Criadas as condições humanas para estabelecer o vínculo entre
o policial militar e a comunidade parte-se para o primeiro contato, cuja
forma de aproximação deve ser a mais discreta possível, em que o policial militar deve ter em mente que não está efetuando uma abordagem
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policial baseada em fundada suspeita, mas sim está tentando um vínculo
de confiança com o cidadão.
De nada vai adiantar estar imbuído das melhores intenções em
querer auxiliar o cidadão, se logo de início causar repulsa ou, vencida
essa etapa, não souber o que falar, passando uma idéia de incompetência
e de despreparo. Listam-se, a seguir, algumas formas de atuação.
4.1.1.2. Verbalização
Como “a primeira impressão é a que fica”, o policial militar deve
estar apto a comunicar-se da maneira mais clara e polida possível. Assim sendo, exercícios e atividades que aprimorem a comunicação verbal
devem ser executadas e treinadas – fluência, tom de voz, dicção, desinibição. Um bom exemplo de exercício de prática de comunicação verbal
é o policial, de posse de um texto, lê-lo, em bom tom, numa sala de aula.
Alguns cuidados devem ser observados:
•

não utilizar o código “Q”, bem como expressões chulas e gírias;

•

respeitar e saber entender as mais variadas formas de expressão
das “tribos” existentes;

•

estar apto a identificar traços básicos dos povos, principalmente
estrangeiros (coreanos, japoneses, armênios etc.), que vivem na
área de circunscrição. Assim o policial militar poderá captar alguma anomalia naquela comunidade;

•

mediante treinamento específico, saber algumas expressões básicas, como formas de cumprimento, formas de agradecimento etc.,
na língua natal daqueles moradores. Isso atrai a atenção da comunidade e mostra a boa vontade que o policial militar tem em querer
se comunicar respeitando a língua e a tradição deles.
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4.1.1.3. Postura
Deve ser observada a apresentação pessoal impecável do policial
militar (uniforme limpo, passado e perfeitamente ajustado), assim como
deve-se procurar não gesticular, ou seja, falar com as mãos. O ato de
gesticular é grosseiro e causa má impressão, inibindo qualquer forma de
contato do cidadão com o policial.
4.1.2

DICAS PARA ESTABELECER RELACIONAMENTO

Para relacionar-se com os diversos setores da comunidade, o policial militar deve ter em mente, entre outras, as dicas abaixo citadas:
•

a postura e a apresentação pessoal do policial militar e a manutenção dos meios materiais são a porta de entrada para o início de um
bom relacionamento;

•

o contato deve ser amistoso, demonstrando-se atenção com o munícipe e preparo com o assunto em pauta;

•

estabeleça linguagem de comunicação simples e adequada, de forma que seja perfeitamente entendido, evitando-se expressões próprias da caserna, que dificultem o perfeito entendimento;

•

não se pode evitar o contato com o cidadão, mas, por meio das visitas comunitárias, pode-se estabelecer a melhor hora e local para
a entrevista, buscando despertar no cidadão o interesse da solução
em conjunto;

•

seja cordial, sem ser subserviente, demonstrando preparo no atendimento e no encaminhamento de soluções;

•

procure entender perfeitamente o anseio do solicitante, evitando
dar encaminhamentos inadequados, pois um dado incorreto prejudica o relacionamento e abala a credibilidade;

•

seja direto nas respostas, evitando-se interpretações duvidosas;

•

procure recepcionar o cidadão em um ambiente de tranqüilidade
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e de conforto, de modo que se sinta satisfeito e seguro em ter um
bom atendimento;
•

coloque-se à disposição para atendê-lo sempre que necessário,
pois a polícia está sempre pronta a servir;

•

em havendo contato telefônico, procure manter a serenidade da
conversação, buscando os pontos principais, para a resolução do
problema, de forma que tal contato não se mantenha longo;

•

ter em mente que o encaminhamento de problemas não indica a
criação de problemas e sim a busca de soluções.

4.1.2.1. Métodos
Utilização de todos os espaços disponíveis, onde a comunidade freqüenta (escolas, creches, postos de saúde, associação de bairros,
igrejas e outros, inclusive a própria sede da BCS), para a realização de
palestras (cidadania, doenças sexualmente transmissíveis, drogas, Disque-Denúncia, Disque PM etc.), às crianças, aos adolescentes, aos pais,
aos idosos, aos professores etc.;
•

nas escolas, desenvolver programas esportivos e contra as drogas;

•

instalação de caixas eletrônicos próximos à Companhias de PM da
BCS para conforto e maior segurança da comunidade;

•

distribuição de panfletos com medidas de prevenção adotadas pelos usuários de caixas eletrônicos;

•

utilização dos jornais de bairros para divulgação dos trabalhos realizados pela Polícia Militar, bem como dos atendimentos prestados;

•

criação de espaço para utilização por grupos de jovens, para desenvolvimento de atividades de cunho cultural, artístico, desportivo e outras, as quais possam contribuir à formação de crianças
e de adolescentes como bons cidadãos do futuro, propalando-se o
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exercício da cidadania em sua plenitude;
•

formação de agentes comunitários voluntários para exercer atividades de apoio, vinculadas à administração da edificação, de projetos de integração social e de outras ações de ordem pedagógica,
cultural, profissionalizante, esportiva etc.;

•

criação, na BCS, de serviço de apoio à comunidade, tais como
orientação jurídica (estágio de estudantes de Direito), assistência
social, bem como programas preventivos de saúde, por meio de
profissionais da área, que atenderão à comunidade em datas pré-estabelecidas;

•

parcerias para desenvolvimento de atividades sociais e esportivas,
em datas comemorativas, tais como Dia das Mães, Dia das Crianças, Páscoa, Natal, Ano Novo etc.;

•

participação de campanhas para arrecadação de donativos, tais
como Campanha do Agasalho, Natal sem Fome e outros, objetivando a distribuição para as comunidades carentes, as creches, os
asilos, os orfanatos, as entidades assistenciais etc.;

•

contatar com vítimas de delitos ocorridos na área para definição de
modus operandi, para aumento da sensação de segurança, a fim de
dissipar a idéia de que a polícia, após o registro da ocorrência, não
mais se preocupa com a vítima.

4.1.2.2. Ampla e Eficaz Divulgação
Aqui é importante perguntar o seguinte: “qual é o contexto em
que a Companhia de Polícia Militar da BCS e os policiais militares que
a ela pertencem estão inseridos?”. Assim sendo, ações que contemplem
a divulgação das atividades e das campanhas desenvolvidas pela Polícia
Militar, o número do telefone para contato, as informações várias sobre
temas ligados à segurança em si (dicas de segurança em residência, em
condomínios, nas vias públicas e outras), para a melhoria de qualidade
72

COORDENADORIA DE POLÍCIA COMUNITÁRIA E DIREITOS HUMANOS DA PMMT

de vida das pessoas, ou seja, atividades que não são típicas de polícia,
mas que devem ser desenvolvidas por ela, dentro de um espectro maior
de proporcionar-se a segurança – o que se chama de prevenção primária
(participação em campanhas variadas de vacinação, coleta de agasalhos,
jornada integrada da cidadania etc.), e as de caráter informativo (direitos
do consumidor, telefones de órgãos públicos, esclarecimentos sobre determinado fato etc.), devem ser divulgadas em locais que efetivamente
são vetores de disseminação eficaz na comunidade. O primordial é privilegiar os locais e os meios com grande penetração no público local,
ou seja, a imprensa local, as associações de bairro, as unidades de saúde
etc. Em suma, a ação deve ser local.
4.1.3. 	O QUE FALAR
Busca-se, aqui, traçar qual o conteúdo das informações que o
policial militar deve conhecer, ao menos superficialmente, para poder
auxiliar a comunidade diretamente, quando for algo de sua competência
direta ou indiretamente, servindo de elo entre o solicitante e o órgão
responsável efetivamente pela solução do problema. O policial militar
deve despertar para essa realidade e saber que a ação da Polícia Militar
não se restringe tão-somente à atuação policial propriamente dita, pois
só assim estará contribuindo para a melhoria da qualidade de vida das
pessoas.
4.2. 	COMO ELABORAR INFORMATIVO E JORNAIS DA POLICIA MILITAR NA BCS
O jornal e o informativo elaborados nas pela Polícia Militar nas
BCS visam à divulgação dos trabalhos realizados pelas respectivas Subunidades, bem como às orientações sobre prevenção e ao relato dos
problemas comunitários por elas resolvidos, podendo ser aberto um
espaço onde os membros da comunidade possam se manifestar, para
afixação nos locais de grande afluxo de pessoas, tais como, bares, paCOORDENADORIA DE POLÍCIA COMUNITÁRIA E DIREITOS HUMANOS DA PMMT
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darias, supermercados, bancas de jornal, associação de bairros, escolas, postos de saúde, hospitais pontos de ônibus, dentro dos ônibus,
farmácias, salão de beleza, clubes, órgãos públicos, órgãos privados,
empresas etc.
4.2.1. JORNAL/ INFORMATIVO DA POLICIA MILITAR DA BCS
Trata-se de um veículo de comunicação mensal ou bimestral das
atividades da Policia Militar na BCS, contendo orientações e informações gerais para a comunidade.
O jornal ou informativo deve possuir as seguintes características:
4.2.1.1. Cabeçalho
Constar o nome do jornal, nome da Companhia de Polícia Militar ( localização em qual BCS), a logomarca da PM e da Polícia Comunitária, telefone da CIA PM da BCS, data, ano e número do exemplar.
4.2.1.2. Conteúdo
O conteúdo do jonal ou informativo deve conter itens como: divulgação dos trabalhos realizados pela Polícia Militar na BCS; assuntos
sociais, comunitários, policiais; orientações; primeiros socorros; outros
de interesse da comunidade local; fotos ilustrativas dos trabalhos e resumo sucinto dos assuntos tratados, bem como assinatura do responsável
pela redação de cada texto.
4.2.1.3.Finalização
Finalizar o jornal ou informativo com dicas de segurança e telefones úteis.
4.3 QUADRO DE AVISOS OU PAINEL DE DIVULGAÇÃO
Quadro de avisos ou painel de divulgação é um instrumento onde os
policiais da Companhia de Polícia Militar da BCS podem fixar informativos, avisos ou outras mensagens de caráter público. Em geral fechados
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por vidro e tranca que impeça a retirada das informações ali colocadas,
bem como a ação de intempéries.

Figura 01: Painel de divulgação / quadro de avisos

Tal quadro/painel deve ser fixado na parte externa da BCS e em
local de bastante visibilidade às pessoas que transitam pelo local, devendo ainda estar organizado e atualizado sempre que existirem novos
impressos de interesse público.
4.4 IMPRENSA
A responsabilidade de levar informações precisas sobre ações realizadas pelos Policiais da Companhia de Polícia Militar da BCS é tanto
dos comandantes quanto do pessoal operacional, o que significa que os
Policiais devem interagir com este segmento sempre que for necessário,
utilizando vocabulário adequado e sempre tendo domínio das questões
pautadas nas entrevistas.
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O responsável pelo contato com à imprensa deve manter um relacionamento isento e profissional, fundamentado na transparência e
na verdade dos fatos, devendo utilizar-se dessa ferramenta sempre que
disponível a fim de divulgar fatos, objetivando sensibilizar autoridades,
localizar pessoas desaparecidas, tornar público os serviços oferecidos,
assim como prestar esclarecimentos sobre fatos polêmicos envolvendo a Policiais Militares da Base. Nesta última hipótese o Comandante
do GEPC deverá remeter as informações que possui sobre o fato ao
Comandante da Companhia de Polícia Militar da BCS, a fim de que
preste informação à imprensa. O Comandante da Companhia de Polícia
Militar da BCS deverá contatar a Coordenadoria de Comunicação Social e Marketing Institucional que lhe orientará sobre o posicionamento
institucional sobre a questão em tela, salvo exceções quando o fato de
natureza Institucional.
As opiniões pessoais sobre questões institucionais devem ser evitadas e alguns procedimentos devem ser adotados quando do trato com
representantes da imprensa, quais são:
a) A conversa com o repórter deve ser clara e precisa e sempre verdadeira;
b) Atender com agilidade e rapidez para evitar o argumento de que “a
Polícia se recusou a falar”;
c) Todo Policial, quando autorizado pelo seu comandante, poderá fornecer informações sobre a ocorrência em que estiver envolvido;
d) Nas entrevistas, as opiniões devem cingir-se ao limite da competência
de cada Policial;
e) Aspectos contraditórios sobre a Polícia Militar devem ser conduzidos
pela Coordenadoria de Marketing Institucional;
f) Os releases devem ser usados como texto de apoio, de atração ou pauta e, sempre que possível, substituído por entrevista.
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CAPÍTULO V
5. GESTÃO PELA QUALIDADE NO ATENDIMENTO AO
CLIENTE-CIDADÃO
5.1 PROCESSO 01 – ATENDIMENTO TELEFONICO E PESSOAL
Este processo trata do atendimento telefônico e pessoal realizado
pelo Policial Militar que exercer a função de permanência da Companhia de Polícia Militar da BCS diante de solicitações pertinentes a
ocorrências policiais e que necessitem da intervenção policial. Excluem-se deste processo as ocorrências repassadas diretamente pelo CIOSP
às guarnições de serviço ordinário na área pertencente à Companhia da
BCS, salvo nas unidades onde o atendimento 190 é realizado na própria
Companhia de Polícia Militar da BCS (situações que ocorrem em algumas localidades do interior).
Trata-se de anotações (escrituração) realizadas pelos permanências
e permitem a realização do processo 02, além de facilitar a recuperação
de informações sobre solicitações direcionadas à Companhia de Polícia
da BCS.
É de fundamental importância o preenchimento correto dos formulários com as informações obtidas. O permanência deverá ter conhecimento que a qualidade do seu atendimento será avaliado no processo 02.
5.2 PROCESSO 02 – PESQUISA DE QUALIDADE DO ATENDIMENTO
Este processo é realizado somente com a feitura da escrituração do
processo 01 e torna possível a construção da Pesquisa de Qualidade do
Atendimento Policial ao cliente-cidadão dando ênfase a critérios de qualidade (requisitos) do recebedor do atendimento policial, além de alimentar indicadores de qualidade dos serviços que estão sendo prestados
pelos Policiais Militares da Companhia de Polícia da BCS e facilitar o
estabelecimento de novas metas e a tomada de decisão por parte do CoCOORDENADORIA DE POLÍCIA COMUNITÁRIA E DIREITOS HUMANOS DA PMMT
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mandante da Companhia PM.
A escrituração do processo 02 deve ser realizada com a ligação do
Comandante da Companhia de Policia Militar ou do Comandante do
GEPC ao cliente-cidadão que recebeu o atendimento policial solicitado,
devendo ser realizado tal contato após alguns dias tendo em vista a necessidade de realização da pesquisa fora do “calor da ocorrência”, sob
pena de obtermos uma avaliação inclinada a uma condição emocional
no cliente-cidadão.
A escrituração do Processo 01 e do Processo 02 ocorre no mesmo
formulário em frente e verso e após seu preenchimento, deverá ficar a
disposição dos policiais militares a fim de que possam consultar a avaliação feita do atendimento realizado por eles, sejam as guarnições de
serviço, seja o permanência.
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Modelo de Formulário dos PROCESSOS 01 E 02
Modelo de formulário dos ProceSSoS 01 e 02
ProceSSo 01
forMULário De ATeNDiMeNTo
TeLefÔNico e PeSSoAL Do PerMANÊNciA
DA coMPANHiA PM DA BcS

PoLiciA MiLiTAr
coMPANHiA De PoLÍciA MiLiTAr
GePc

Data:______/_____/_____Hora:______h_____min
Nome:____________________________________

PreeNcHiMeNTo SoMeNTe eM ocorrÊNciAS
DiZereS

PoLÍciA MiLiTAr __________________ BoM DiA! SoLDADo/cABo

NoMe Do SoLiciTANTe/ VÍTiMA

ALTA
iMPorTÂNciA

eNDereÇo (da ocorrência ou onde o

Coleta no momento

TeLefoNe De coNTATo

da primeira ligação

cArAcTerÍSTicAS e DADoS DA

do solicitante

-------------------------------------------------------------

solicitante/vítima aguarda a G.U)

-------------------------------------------------------------

ocorrÊNciA (características físicas do

-------------------------------------------------------------

suspeito e de suas vestes, de veículos, tipo de

-------------------------------------------------------------

materiais levados, uso de arma de fogo ou

-------------------------------------------------------------

outro instrumento)

Ao fiNALiZAr A LiGAÇÃo reSPoNDA:
eSToU DeTerMiNANDo UMA ViATUrA PArA o LocAL!
Registrar o tempo resposta, iniciando a contagem e encerrando com a chegada da G.U no local. Preencher abaixo com o tempo resposta aproximado
(_____________) minutos
DADoS DA(AS) ViATUrA(AS) eMPeNHADA(AS)
* Nome dos componentes da G.U(us)

DADoS Do reTorNo DA ocorrÊNciA

* Se a G.U localizou o solicitante e/ou o endereço;
* Se localizou o(os) suspeito(os) ;
* Se recuperou todo ou parte do material
vinculado;(descrever sucintamente)
• Se houve apreensão de instrumento
utilizado (arma de fogo, faca, pé de cabra,
outros, etc.)

---------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------SEMPRE QUE POSSIVEL reTorNe A LiGAÇÃo PARA O SOLICITANTE/VÍTIMA A FIM DE VERIFICAR SE RECEBEU ATENDIMENTO RÁPIDO, DE
QUALIDADE, SE A G.U PRESTOU AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS, SE A G.U FOI ATENCIOSA, SE RECUPEROU OBJETOS, SE DETEVE ALGUM
SUSPEITO, ETC. MARQUE AQUI SE LIGOU PARA O SOLICITANTE/VITIMA A CERCA DO EXPOSTO ACIMA: SiM ( ) NÃo ( )
•
SE A G.U COMPARECEU NO LOCAL? S/N( )
Se reTorNoU A LiGAÇÃo APÓS o ATeNDiMeNTo
DA G.U PerGUNTAr:

•

O ATENDIMENTO A G.U FOI SATISFATÓRIO? S/N( )
PoSSo AJUDá-LO EM ALGO MAIS?

40
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PoLiciA MiLiTAr
coMPANHiA De PoLÍciA MiLiTAr
GePc

forMULário De PeSQUiSA DA
QUALiDADe Do ATeNDiMeNTo
PoLiciAL Ao cLieNTe-ciDADÃo

Data:______/_____/______
Nome do pesquisador:_____________________________

PreeNcHiMeNTo SoMeNTe SoBre A ocorrÊNciA Do VerSo

DiZereS

BoM DiA/NoiTe/TArDe! eU Me cHAMo ... DA coMPANHiA De PoLiciA MiLiTAr DA
BASe coMUNiTáriA ____________. SoU PoLiciAL MiLiTAr e eSTAMoS fAZeNDo
eSTe coNTATo A fiM De reALiZAr UMA PeSQUiSA SoBre A QUALiDADe Do
ATeNDiMeNTo.
o SeNHor PoDe NoS AJUDAr A reSPoNDer ALGUNS iTeNS. SiM ( ). NÃo ( )
AGrADecer A ATeNÇÃo e eNcerrAr A LiGAÇÃo

Ao LiGAr NA
coMPANHiA DA BASe
coMUNiTáriA, o
SeNHor(A) foi ATeNDiDo
APÓS QUANTOS TOQUES?

( ) 01 ToQUe (EXCELENTE) ( ) 02 ToQUeS (OTIMO)
( ) 03 ToQUeS (BOM) ( ) 04 ToQUeS (RUIM)
( ) MAiS De 04 ToQUeS (PÉSSIMO)

DUrANTe A LiGAÇÃo o
SeNHor coNSeGUiA
oUVir coM cLAreZA o
ATeNDeNTe

( ) SIM CLARAMENTE E SEM RUÍDOS (EXCELENTE)
( ) SIM, CLARAMENTE PORÉM COM RUÍDO DA PROPRIA REDE (ÓTIMO)
( ) SIM, POREM COM BARULHO AO FUNDO (BOM)
( ) NÃO, POIS HAVIA MUITO BARULHO AO FUNDO (RUIM)
( ) NÃO, POIS O ATENDENTE FALAVA BAIXO (RUIM)
( ) NÃO, NÃO OUVIA NADA QUE FOI DITO (PÉSSIMO)
( ) NÃO, A LIGAÇÃO FOI PERDIDA, TIVE QUE LIGAR NOVAMENTE (PÉSSIMO)

De 0 A 7, QUAL NoTA o
SeNHor(A) ATriBUi Ao
ATeNDeNTe eM
reLAÇÃo A rAPÍDeZ e
oBJeTiViDADe NA
coLeTA De DADoS

( ) 07 (EXCELENTE) ( ) 06 (OTIMO)
( ) 05 (BOM) ( ) 04 (RUIM)
( ) NOTA MENOR QUE 04 (PÉSSIMO)

eM GerAL QUAL NoTA o
SeNHor(A) ATriBUi Ao
ATeNDiMeNTo
TeLefoNico De 0 A 7

( ) 07 (EXCELENTE) ( ) 06 (OTIMO)
( ) 05 (BOM) ( ) 04 (RUIM)
( ) NOTA MENOR QUE 04 (PÉSSIMO)

ALTA
iMPorTÂNciA

A G.U coMPAreceU No
LocAL
oS PoLiciAiS
DeMoNSTrArAM BoA
VoNTADe eM ATeNDÊLo(A)
HoUVe ALGUMA
PriSÃo/recUPerAÇÃo
De MATeriAiS, eTc.
NA SUA oPiNiÃo o QUe DeVe Ser
MELHORADO?

SiM ( ) NÃo ( )
SiM ( ) NÃo ( ) ANoTAr oBSerVAÇÕeS:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SiM ( ) NÃo ( ) ANoTAr oBSerVAÇÕeS:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANoTAr oBSerVAÇÕeS:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

fiNALiZAr A LiGAÇÃo DiZeNDo: MUiTo oBriGADo PeLA PArTiciPAÇÃo NeSTA PeSQUiSA A QUAL NoS AUXiLiArá NA
MeLHoriA Do SerViÇo PreSTADo

5.3 PROCESSO 03 – VISITA COMUNITÁRIA
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As visitas comunitárias devem ser encaradas pelos policiais militares como uma possibilidade de estabelecimento de uma verdadeira parceria sólida entre a população e a Polícia, agasalhada na premissa de que
ambos (Polícia e Comunidade) devem trabalhar juntas para identificar,
80

COORDENADORIA DE POLÍCIA COMUNITÁRIA E DIREITOS HUMANOS DA PMMT

priorizar e resolver os problemas sociais, como crimes, drogas, medos,
desordens físicas e, até mesmo, a decadência dos bairros, com o objetivo
de melhorar a qualidade de vida.
As visitas comunitárias possibilitam identificar: problemas criminais da região e colaboram na análise criminal; situação de riscos a que
as pessoas estão submetidas; necessidades, carências e anseios das mesmas e possibilita ao policial militar conhecer a comunidade com a qual
trabalha.
Lembrando ainda de proporcionar condições ao policial militar à
transmissão de informações sobre prevenção de crimes, divulgar os projetos desenvolvidos, as ações policiais, o modo de atuar da Polícia Militar e os objetivos do policiamento comunitário, além de ser excelente
ferramenta para o marketing institucional.
5.4 PROCESSO 04 – VISITA SOLIDÁRIA
Visa assistir e dar apoio aos membros da comunidade vítimas de
delitos ou da vitimização gerada pela insegurança, em especial à família
ou à própria vítima.
Cabe ao policial militar comunitário consultar o banco de dados e
relacionar as ocorrências registradas no dia anterior (de maior gravidade), deslocar-se ao local e fazer contato com a vítima ou familiares, a
fim de colher dados necessários para o planejamento adequado de ações
em prevenção. Desta forma, também, o cidadão sente-se prestigiado, aumentando a sensação de segurança e criando, acima de tudo, um vínculo
maior entre a polícia e a comunidade. Propicia a inversão do foco de
atuação policial, saindo do agente criminoso para a vítima que rotineiramente é esquecida quando das providências adotadas pelos agentes de
segurança pública num atendimento de ocorrência.
O policial comunitário, em seu contato com a vítima, deverá deixar
claro que a sua visita não visa a investigação do delito para prender o
criminoso, o que compete a Polícia Judiciária Civil, bem como deverá
expor algumas dicas de segurança, de acordo com a localidade, para
evitar a reincidência do delito naquele local.
COORDENADORIA DE POLÍCIA COMUNITÁRIA E DIREITOS HUMANOS DA PMMT
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formulário de Visita comunitária – Processo 03
PoLiciA MiLiTAr
coMPANHiA De PoLÍciA MiLiTAr
GEPC

ProceSSo 03 forMULário De ViSiTA

ViSiTA coMUNiTáriA
DATA___/___/___

HORA ___ _:____ ( ) RESIDENCIAL

( ) COMERCIAL

( ) ESTABELECIMENTO PÚBLICO

NOME DO ESTABELECIMENTO:
NOME DA PESSOA ENTREVISTADA:
ENDEREÇO:
TELEFONE:

FAX:

IDADE:

SEXO: M ( )

E-MAIL:
F( )

PROFISSÃO:

eNTreViSTA
Sabe o que é Policia comunitária ( ) sim ( ) não

Sabe onde fica a cia PM da BcS? ( ) sim ( ) não

Tem o número do telefone da cia PM da BcS ? ( ) sim ( ) não
Participa de Projeto Social ou de prevenção da criminalidade da cia PM da BcS? ( ) não ( ) Vizinho Camarada ( ) PM Junior
( ) Inclusão Digital ( ) outro:___________

Gostaria de participar da Inclusão Digital ou indicar alguém? ( ) sim ( ) não. Se sim orientar a realizar cadastro na Cia PM
da BCS.
Participa de alguma ação comunitária da comunidade? ( ) não ( ) sim
Se sim, qual?

QUAL o PriNcIPAL PROBLEMA QUE O ENTREVISTADO IDENTIFICA DA SUA COMUNIDADE?
o policial deve ser bastante claro e objetivo ao relatar o problema, identificando-o e localizando-o

O QUE O ENTREVISTADO JÁ FEZ OU PODE FAZER PARA RESOLVER O PROBLEMA IDENTIFICADO?
Visa despertar no entrevistado a responsabilidade que ela possui diante dos problemas em sua comunidade

SE O ENTREVISTADO APRESENTA ALGUMA SUGESTÃO PARA A MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA?

POSTO/GRAD:

NOME PM:

ASSINATURA DO ENTREVISTADO:
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PoLiciA MiLiTAr
coMPANHiA De PoLÍciA MiLiTAr
GEPC

ProceSSo 03 (VerSo)
forMULário De ViSiTA
DATA DA 1ª REVISITA_____/_____/_____

MOTIVO: ROTINA ( ) OCORRÊNCIA ( ) SOLICITAÇÃO ( )

Anotar as observações sobre a revisita do e informar sobre o que foi possível ser feito diante das observações do revisitado

DATA DA 2ª REVISITA_____/_____/_____

MOTIVO: ROTINA ( ) OCORRÊNCIA ( ) SOLICITAÇÃO ( )

DATA DA 3ª REVISITA_____/_____/_____

MOTIVO: ROTINA ( ) OCORRÊNCIA ( ) SOLICITAÇÃO ( )

POSTO/GRAD:
ASSINATURA DO ENTREVISTADO:
1º revisita

NOME PM:
ASSINATURA DO ENTREVISTADO:
2º revisita

ASSINATURA DO ENTREVISTADO:
3º revisita

B.Os

OFICIOS

IMPRESSOS EM GERAL

OUTROS

DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE
FORMULÁRIO
(Relatar o numero e o assunto e grampear
junto a este formulário)
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formulário de Visita Solidária – Processo 04
PoLiciA MiLiTAr
coMPANHiA De PoLÍciA MiLiTAr
GEPC

ProceSSo 04
forMULário De ViSiTA

ViSiTA SoLiDáriA
coM B.o ( ) Nº: _____________ SeM B.o ( )
DATA___/___/___

HORA ___ _:____ ( ) RESIDENCIAL

( ) COMERCIAL

( ) ESTABELECIMENTO PÚBLICO

NOME DO ESTABELECIMENTO:
NOME DA PESSOA ENTREVISTADA:
ENDEREÇO:
TELEFONE:

FAX:

IDADE:

SEXO: M ( )

E-MAIL:
F( )

PROFISSÃO:

NATUREZA DA OCORRENCIA:

eNTreViSTA
SE O ENTREVISTADO JÁ FOI VÍTIMA DE OUTRO CRIME EM OUTRA OCASIÃO? ( ) sim ( ) não
Se sim, relatar a natureza, local e data provável.

fAToS oBSerVADoS No LocAL DA ViSiTA: (obter informações quanto ao modus operandis, sobre fragilidades no
local, possíveis suspeitos e sua possível origem, conhecimento da rotina da casa ou do comércio, possíveis estratégias para
caso de novas ocorrências, principais receios, locais de fuga, etc.)

o eNTREVISTADO TOMOU ALGUMA PROVIDENCIA PARA QUE TAL FATO NÃO SE REPITA?
Fazer a anotação do que o entrevistado faz para tentar garantir a sua segurança

TeM o NÚMero Do TeLefoNe DA ciA PM DA BcS ? ( ) sim ( ) não
Se o eNTreViSTADo APreSeNTA ALGUMA SUGESTÃO PARA A MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA?

SE O ENTREVISTADO SABE COMO ACOMPANHAR AS INVESTIGAÇÕES SOBRE O FATO? ( ) sim ( ) não
Se não, orientar o cidadão sobre a tramitação do processo
POSTO/GRAD:

NOME PM:

ASSINATURA DO ENTREVISTADO:
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PoLiciA MiLiTAr
coMPANHiA De PoLÍciA MiLiTAr
GEPC

ProceSSo 04 (VerSo)
forMULário De ViSiTA
DATA DA 1ª REVISITA_____/_____/_____

MOTIVO: ROTINA ( ) OCORRÊNCIA ( ) SOLICITAÇÃO ( )

Anotar as observações sobre a revisita do e informar sobre o que foi possível ser feito diante das observações do revisitado

DATA DA 2ª REVISITA_____/_____/_____

MOTIVO: ROTINA ( ) OCORRÊNCIA ( ) SOLICITAÇÃO ( )

DATA DA 3ª REVISITA_____/_____/_____

MOTIVO: ROTINA ( ) OCORRÊNCIA ( ) SOLICITAÇÃO ( )

POSTO/GRAD:
ASSINATURA DO ENTREVISTADO:
1º revisita

NOME PM:
ASSINATURA DO ENTREVISTADO:
2º revisita

ASSINATURA DO ENTREVISTADO:
3º revisita

B.Os

OFICIOS

IMPRESSOS EM GERAL

OUTROS

DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE
FORMULÁRIO
(Relatar o numero e o assunto e grampear
junto a este formulário)

observações: Quando tratar-se de Visita Solidária, O Policial Militar, antes de realizar a entrevista, deverá ter
tomado conhecimento das circunstancias que envolveram a ocorrência Policial, bem como saber o desfecho do
ocorrido a fim de que demonstre interesse e preocupação com a vítima, bem como possa lhe trazer informações
importantes. O Policial Militar deve demonstrar empatia à vítima, propor ajuda dentro do que seja possível
contribuir, seja através de projetos sociais, ou através de visitas mais freqüentes, ou solicitando mais rondas
policiais às guarnições do rádiopatrulamento, ou outra ação necessária aquele problema detectado.
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O preenchimento do formulário dos processos 03 e 04 (Visita Comunitária e Visita Solidária) visa a escrituração de dados e informações
necessária ao planejamento da melhor ação a ser desenvolvida na comunidade, levando-se em consideração que o seu preenchimento não deve
nunca substituir condições básicas que constroem o bom relacionamento entre pessoas, sejam a empatia, a capacidade de ouvir, a sinceridade,
etc., nunca deixando que a simples escrituração no formulário dos processos 03 e 04 paute, por si só, a conversa entre o Policial e o cidadão.
5.5 PROCESSO 05 – ROTINA DE SOLICITAÇÕES
Este Processo trata-se de uma rotina de solicitações originadas da
Companhia da BCS e tem por objetivo, além de registrar as demandas
solicitadas, ser um guia de algumas rotinas necessárias à Gestão do Modelo de Policiamento Comunitário.
A intenção de simplificar as rotinas foi o objetivo deste instrumento
que será de uso diário e que não pode utilizar mais que o tempo necessário aos instrumentos de controle, tudo em detrimento da histórica deficiência de mão de obra e o custo das ações de controle às organizações.
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PoLiciA MiLiTAr
coMPANHiA De PoLÍciA MiLiTAr
GePc

TiPo De SoLiciTAÇÕeS
e roTiNA
(Mensal, quinzenal, semanal
e diária)

roTiNA SoLiciTAÇÕeS
origem:
companhia de Polícia Militar da BcS

Data:______/______/______
Nome:___________________________

__________________

TiPo De SoLiciTAÇÃo
e DeSTiNATário

NUMero De ofÍcio,
coNTeUDo DA SoLiciTAÇÃo e
DeSTiNo

eSTATÍSTicAS
(Mensal)
Deverá ser solicitado por
bairro, natureza, local (se
possível com endereço),
horário, tipo de registro (PM
ou civil), se ouve condução de
suspeitos (quantidade), etc.
Fontes W.I e Seop.

ALTA
iMPorTANc
iA

NeceSSiDADeS
DeMATeriAL De
coNSUMo
(mensal)

NeceSSiDADe De
AQUiSiÇÃo, rePoSiÇÃo
e MANUNTeNÇAÕ De
MATeriAiS De BÉLico,
De ráDio
TrANSMiSSÃo, De ePi
(Equipamento de proteção
individual – colete balistico,
capacete, joelheira, cotoveleira,
luva, etc.) e De
coNTeNÇAo (algemas,
tonfas, taser, gás lacrimogêneo,
munições menos letais, etc.)
(Mensal)

MANUNTeNÇÃo De
ViATUrAS, MoToS e
BicicLeTAS
(Diária)
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ALTA
iMPorTA
NciA

NeceSSiDADe De
AQUiSiÇÃo, rePoSiÇÃo
e MANUNTeNÇÃo
HiDro-SANiTáriA,
eLeTricA,
eSTrUTUrAL, DoS
eLeTroNicoS (aparelhos
de ar condicionado, da bomba
d’agua, de computadores,
nobreaks, internet, redes, TV a
cabo) De MoVeiS,
fecHADUrAS,
PiNTUrAS, LiMPeZA
eXTerNA (corte de grama,
poda de arvores, capinação,
dedetização, limpeza de caixa
d’agua, cisterna) e oUTroS
(mensal, quinzenal, semanal e
diária)

cUrSoS, iNSTrUÇÕeS,
DeBATeS TecNicoS e
TreiNAMeNToS (Mensal e
quinzenal)

LAZer e eSPorTeS
(Mensal, quinzenal e
semanal)

oUTroS
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CAPÍTULO VI
6. GESTÃO PARA MOBILIZAÇÃO COMUNITÁRIA
A mobilização comunitária é um dos principais fatores relacionados
ao sucesso do policiamento comunitário, uma vez que, sem ter
comunidade mobilizada e parceira para as questões de segurança
pública, a resolução de problemas locais ficará comprometida, pois não
haverá parceria decisória, fato que diminuirá a o grau de efetividade dos
trabalhos.
A mobilização é mais rapidamente alcançada quando se tem como
foco inicial os grupos dentro da comunidade que já possuem o mínimo
de organização, pois isso facilita a disseminação da filosofia de Polícia
Comunitária e atividades do GEPC. São exemplos: as associações de
moradores de bairro e de comerciantes, igrejas, associações de pais e
mestres, presidentes de bairros, lideranças comunitárias , diretores de
escolas, o CONSEG, etc.
O processo de organização comunitária é lento e precisa de dedicação
dos componentes da Companhia de Polícia da BCS para se estabelecer
um nível satisfatório de relacionamento com a comunidade. Para isso,
algumas atividades como palestras e reuniões comunitárias contribuem
sobremaneira, assim como os informativos da Companhia de Polícia da
BCS, além de outras atividades como reuniões e visitas comunitárias.
Para se estabelecer uma mobilização social sem vícios com
participação comunitária é necessário que sejam observados os seguintes
fatores:
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FATORES
Ouvir a todos, sem distinção
Preparar os líderes comunitários com cursos

AÇÃO
Obedecer ao preceito constitucional de que todos são iguais
perante a lei.
Informar os representantes da
comunidade para participação
em cursos, seminários, palestras, na área de Policia Comunitária.

RESPONSÁVEL
Todos os Policiais Militares da PMMT
Comandante da Cia PM
da BCS e Comandante do
GEPC

Abordar temas atualizados
afetos a Segurança Pública.

Comandante da Cia PM
da BCS e Comandante do
GEPC

Informações que contribuem
para a prevenção da criminalidade, e/ou de interesse da
comunidade local.

Todos os Policiais Militares da Companhia de
Polícia da BCS

Todos os Policiais Militares do GEPC

A atividade de Polícia
comunitária, não poderá
ser política, partidária ou
ideológica

Participar de eventos na comunidade, realizar Visitas Comunitárias, Solidárias e outras
que proporcionam a aproximação com a comunidade.
Visar a busca dos interesses
da Corporação Policial Militar
em prol da sociedade.

Todos os Policiais Militares da Companhia de
Polícia da BCS

Estimular a participação
comunitária

Realizar eventos atrativos e
com temas atuais para despertar o interesse na comunidade.

Comandante da Cia PM
da BCS e Comandante do
GEPC

Demonstrar nos informativos
como a comunidade pode participar das ações em Segurança Pública.

Comandante da Cia PM
da BCS e Comandante do
GEPC

Promover debates em escolas
Compartilhar
informações úteis

Melhorar o diálogo
com a comunidade

Enfatizar a participação
da comunidade, deixando
claro o papel da Polícia
e da comunidade no processo
Apoiar as iniciativas, campanhas e trabalhos preventivos locais
Fazer o Planejamento
local, visando a resolução
dos problemas ali existentes

Colaborar com os eventos realizados em sua área de atuação, sempre que possível.
Junto com a comunidade, desenvolver um Plano de Ação
diante do problema identificado.

Todos os Policiais Militares da Companhia de
Polícia da BCS
Comandante da Cia PM
da BCS e Comandante do
GEPC

Avaliação constante do que
está sendo feito

Utilizar o Método PDCA.

Possibilitar a participação
da comunidade nas decisões de interesse coletivo e
na busca da legitimidade
dos serviços de policiamento comunitário

Comandante da Cia PM
da BCS e Comandante do
GEPC

Oportunizar a manifestação do
Conselho Comunitário e comunidade, quando em reunião
ou eventos comunitários, bem
como nas definições dos Planos de Ação.

Comandante da Cia PM
da BCS e Comandante do
GEPC
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6.1 PROCEDIMENTOS PARA MOBILIZAÇÃO COMUNITÁRIA
Quanto aos procedimentos adotados para mobilização são indicados
os seguintes:
6.1.1 Identificar os líderes locais - Consiste em verificar os grupos
organizados como associação de moradores, entidades religiosas, e
outros institutos sejam eles governamentais ou não e através dessas
entidades identificar os líderes e a partir de então anotar os dados como
endereço e telefone para contatos futuros.
6.1.2 Fazer contato com os líderes - Esses contatos devem ocorrer
pessoalmente, momento em que o policial poderá explicar o projeto e
entregar convites de eventos relacionados ao policiamento comunitário
como palestras e reuniões comunitárias.
6.1.3 Palestra sobre Polícia Comunitária e reunião comunitária
- Oportunidade em que o policial comunitário poderá esclarecer melhor
a filosofia e apresentar propostas de trabalho junto à comunidade local.
6.1.4 Identificar e priorizar os problemas do bairro - Durante
reuniões e palestras os Policiais Militares da Companhia de Polícia
Militar da BCS deverão entender os problemas locais e buscar soluções
por meio de discussões e alternativas de direcionamento da resolução
desses problemas.
6.1.5 Colher o máximo de informações - Nessas oportunidades de
contato com a sociedade é imprescindível que os Policiais Militares
do GEPC, busquem o máximo de informações concernentes a sua área
de atuação visando o planejamento posterior das atividades a serem
implantadas.
6.1.6 Verificar os indicativos para os problemas levantados Identificar as formas de avaliar a resolução dos problemas encontrados,
como índices estatísticos e satisfação do público local.
6.1.7 Fixar as metas pretendidas - Os desafios são muito grandes
quando se busca implantar o policiamento comunitário num determinado
COORDENADORIA DE POLÍCIA COMUNITÁRIA E DIREITOS HUMANOS DA PMMT
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local, para tanto é interessante que se tenha em mente o resultado a ser
alcançado com essas ações.
6.1.8 Planejamento para implantação - È o momento de se definir
responsabilidades e de que maneira o processo se desenvolverá, devendose obedecer a Diretriz de Policiamento Comunitário da PMMT.
6.1.9 Processo de Avaliação - As atividades serão constantemente
avaliadas visando à melhoria dos serviços prestados e correção de
possíveis erros, quando deverá ser adotada a metodologia de resolução
de problemas constante neste Manual.
6.1.10 Compartilhar com a comunidade as ações desenvolvidas
pela Companhia PM/ GEPC, fins de angariar confiança - Prestar
contas à comunidade das ações realizadas.
6.2 PALESTRAS E REUNIÕES COMUNITÁRIAS
Os policiais do GEPC deverão realizar atividades complementares ao
policiamento comunitário, sendo as palestras e as reuniões comunitárias,
uma estratégia para disseminação da filosofia e apresentação dos
trabalhos realizados pela Polícia Militar na Companhia de Polícia Militar
da BCS. O público alvo deverá ser composto pela comunidade em geral,
visando atingir todos os segmentos da sociedade.
6.2.1 Reuniões Comunitárias - O Comandante do GEPC deverá
observar e selecionar o público a ser atingido com cada reunião
agendada, considerando as reuniões com o CONSEG e com os demais
grupos e associações.
Quando tratar da primeira reunião comunitária, após a implantação
e inauguração da Companhia de Polícia Militar da BCS, a ser presidida
pelo Comandante, deverá obedecer aos seguintes passos abaixo descritos,
bem como as rotinas:
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Primeiro: Coletar informações necessárias e de utilidades da região.
Terceiro: identificar os segmentos e
órgãos que formam os grupos relevantes denominados “seis grandes”.
Quinto: reunião com os lideres dos
grupos relevantes “ seis grandes”.
Sétimo: Implantação.

Segundo: Analisar a comunidade formada
na área de atuação da Companhia da BCS,
adotando procedimentos da análise criminal
para tal.
Quarto: Identificação das lideranças locais.
Sexto: Identificação das áreas de aceitação
comum e das áreas de discordância.
Oitavo: Controle de qualidade, desenvolvimento contínuo e atualização, conforme
veremos adiante no capitulo que abordará a
gestão pelo controle de qualidade

Quando tratar de reunião com os CONSEGS, o comandante, naquele
ato representando a Polícia Militar, será responsável em manter a ordem
e organização durante a reunião. Deverá seguir pauta previamente
elaborada, de acordo com as características de cada área, no entanto,
não poderão excluir da pauta os seguintes tópicos:
Demonstração ao CONSEG das ações desenvolvidas, com resultados, pontos
positivos e negativos;
Apresentação dos policiais do GEPC aos membros do CONSEGS;
Identificação dos problemas por cada bairro;
Priorização desses problemas;
Ouvir e sugerir propostas para resolução do problema.
Apresentar resultados obtidos diante das providencias adotadas na reunião anterior
( quanto esta não for a primeira reunião – este ato deve ser o primeiro da reunião)

O Comandante da Companhia deverá solicitar ao CONSEG as
providências inerentes aos fatos que lhe competem, valorizar e respeitar
os profissionais voluntários, sempre que necessário, questionar o
posicionamento e ações desenvolvidas pelo Conselho Comunitário de
segurança nas reuniões, pois é um forte representante da comunidade e
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pode contribuir sobremaneira para os debates de segurança pública e as
devidas providências a serem adotadas junto aos órgãos competentes.
As Reuniões serão realizadas periodicamente, convocada pela
Polícia Militar (Cia PM / GEPC) ou pelo Conselho Comunitário de
Segurança ( CONSEG) da região, tem por objetivo reunir a comunidade
para discutir assuntos de interesse da segurança pública e da qualidade
de vida dos moradores, onde os diversos segmentos da sociedade
poderão estar presentes.
De acordo com o Decreto de criação dos CONSEG em Mato Grosso
nº 4638 de 16 de julho de 2002, as reuniões deverão ocorrer mensalmente,
ou extraordinariamente quando necessário, bem como seguir as demais
atribuições especificadas no referido Decreto.
O comandante deverá fazer visita de cortesia e apresentação, bem
como agendar reuniões com os órgãos denominados “seis grandes” fins
trabalhar em conjunto com os seus representantes e integrantes desses
segmentos e órgão que compõe a Polícia Comunitária, quais são:

Os seis grandes da Polícia Comunitária
POLÍCIAS
MILITAR/CIVIL
BOMBEIROS

A MÍDIA

COMUNIDADE

OS SEIS
GRANDES

AUTORIDADES
ELEITAS

OUTRAS
INSTITUIÇÕES

COMUNIDADE DE
NEGÓCIOS
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Deverá ser apresentado aos segmentos como cada um poderá
apoiar, contribuir e participar, dentro de suas atribuições, das praticas
para o fortalecimento da Polícia Comunitária, obedecendo ao preceito
Constitucional previsto no artigo 144 da Constituição Federal/88 quando
diz que Segurança pública é responsabilidade de todos.
6.2.2 Palestras - O Policial Militar, integrante do GEPC, deverá
buscar ações e atividades que visem a participação da comunidade,
oportunizando o aprendizado, informações e esclarecimentos sobre os
temas de interesse da Segurança Pública ao público em geral.
As palestras proferidas pelo Policial Militar deverão ser claras
e precisas, com informações verídicas, sempre com referências e
fontes consultadas, visando principalmente esclarecer a comunidade
e/ou público em geral sobre o que é a Polícia Comunitária; Oferecer
materiais sobre essa doutrina, tais como panfletos com dicas de
segurança, Informativo da Policia Militar e outros; Apresentar propostas
de trabalho junto à comunidade no tocante ao policiamento comunitário;
Tratar sobre os mais variados temas relativos à segurança pública e as
características locais.
O Palestrante deverá ainda ser organizado com as apresentações e
materiais, utilizar o método 5S que é abordado neste Manual,
O Policial Militar deverá perguntar a si mesmo e buscar as respostas
necessárias as seguintes situações:
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1. Qual o tema a ser tratado
na palestra? É fundamental
a escolha do tema para despertar ou não interesse de
participação da comunidade,
no entanto deverá abordar temas atuais e de interesse da
comunidade.
3. Qual será o público alvo?
Antes da elaboração da palestra, o palestrante deverá
estar ciente de quem será o
publico alvo, para assim incluir slides que despertem
interesse e atenção dos participantes.
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2. Qual o tempo de duração da
palestra? – A apresentação deverá ser de no máximo 01h, com
mais 30min para questionamento e debates.
4. De que forma o público será
mobilizado? – O policial palestrante deverá ser criativo e ter
iniciativa de utilizar de todos os
meios de comunicação possível
para a mobilização da comunidade, por ex.: radio comunitária,
programas policiais da mídia televisiva, fixação de cartazes em
locais de grande circulação do
público e etc...

5. Quem será o palestrante?
Quase sempre será o Policial
Militar do GEPC, no entanto
poderá convidar autoridades
para palestrar sobre temas
específicos, ou representantes da comunidade, para relatar e apresentar experiências
próprias.

6. Confecção de convites para
autoridades, se for o caso.
Quando houver necessidade
de convidar autoridade, deverá
seguir o modelo adotado pela
PMMT1 e deverá ser entregue ao
convidado com no mínimo 02
(dois) dias uteis de antecedência
a realização da reunião.

7. Qual o local da realização
da palestra? Deverá ter espaço suficiente para atender
confortavelmente o público,
se possível em ambiente refrigerado;

8. Não esquecer do livro de solicitações. O Palestrante deverá sempre ter um auxiliar para
anotar todas as solicitações e
observações apresentada pela
comunidade, identificando cada
manifestante, sendo sugerido
um livro para tal registro, o qual
deverá ser assinado pelo policial
palestrante e auxiliar.
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9. Há os meios necessários?
Onde providenciá-los? O
policial deverá providenciar
antecipadamente os meios
necessários para a realização da palestra, tais como:
notebook, data show, tela de
projeção, som e microfone,
lista de presença, livro de registro, etc...

10. Atentar para a boa apresentação dos policiais envolvidos no
evento. A apresentação é indispensável ao palestrante e demais
policiais, pois o cidadão pode ou
não depositar sua credibilidade
e propor parceria com a PM, e
certamente a apresentação policial é balanceado pelo mesmo.

11. Providenciar água, café e
outros provimentos se for
o caso? sempre que possível
e disponível, no entanto deverá ser providenciado com
antecedência para que esteja
disponível no início do evento.

12. Coletar, selecionar e priorizar
as informações e problemas
obtidos no curso da palestra?
Por isso a importância de um auxiliar para anotar todos os questionamentos, que posteriormente deverá ser encaminhado ao
Comandante da Companhia PM
para deliberações.

13. Há banheiro disponível e
em condições de uso no local? Essa instalação deverá
ser observada pelo policial
antes da escolha do local
para a realização da palestra.

6.3 AÇÕES SOCIAIS
Ações sociais são atividades pró-ativas realizadas pelas Companhias
de Polícia Militar da BCS, onde a Polícia Militar integra, apóia e auxilia
na concretização de atividades, visando atingir principalmente as
comunidades socialmente carentes.
O policial militar deve aproveitar do momento de integração para
aproximar da comunidade, não apenas para buscar informações sobre
a criminalidade e criminosos, mas também para convidá-la a conhecer
as instalações e a instituição Policia Militar, participar dos programas
COORDENADORIA DE POLÍCIA COMUNITÁRIA E DIREITOS HUMANOS DA PMMT

97

e projetos que buscam a prevenção da criminalidade, os quais exigem
a participação e comprometimento da comunidade, a exemplo Vizinho
Camarada e outros.
Quando a iniciativa de realizar uma ação social for de um policial
militar, este juntamente com seus pares deverão deliberar os documentos
com solicitações necessárias com antecedência, buscar parceria com
outros órgãos que possam contribuir para a prevenção da criminalidade,
tais como: Inclusão Social, confecção de certidões de nascimento,
Carteiras de identidade e de trabalho, atendimento médico e outros que
possam proporcionar a melhoria na qualidade de vida dos moradores.
Quando a Polícia Militar for convidada a participar de uma ação
social em sua área de atuação, o policial militar da Companhia de
Polícia Militar da BCS deverá tomar todas as providências necessárias
para bem representar a instituição, fazendo palestras, demonstrações,
exibições, orientações e outras que couber ao evento.
Independente de quem proceder a iniciativa, o policial comunitário
deverá registrar a participação da Policia Militar através de exposição
dos trabalhos produzidos nos projetos desenvolvidos na área de atuação
da Companhia de Policia Militar da BCS, bem como fazer filmagem se
possível ou fotografias, ainda a divulgação junto aos órgãos de mídia e
ao site da Polícia Militar no link Polícia Comunitária.
As ações e projetos sociais realizados e/ou apoiados pela Polícia
Militar são ferramentas voltadas à prevenção, pois oferecem condições
para que, principalmente as crianças em situação de vulnerabilidade,
tenham alguma ocupação e /ou desviem da atuação focal do mundo do
crime. Os Projetos sociais não podem ter cunho político, principalmente
por que a comunidade acredita nessas iniciativas e quando há interesses
diversos pode gerar decepção para a sociedade e descredibilidade para a
instituição Policia Militar.
Dentre tantas ações sociais que podem ser exercidas, podemos citar
os eventos: Musicais, danças e outras atrações culturais, encontro de
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moradores de uma rua ou quadra para atividades comuns como um café
da tarde, promover educação para o trânsito nas escolas, atividades
cívicas, de meio ambiente, realizar atividades de lazer em determinados
finais de semanas e atividades de melhoria dos bairros a exemplo de
ruas limpas, árvores cortadas, calçadas e muros pintados que podem ser
realizados através de mutirões com os moradores.
6.4 GESTÃO NOS PROCESSOS DE PREVENÇÃO PRIMÁRIA
DA PMMT
As unidades de Policia Militar que realizam o Policiamento
Comunitário desenvolverão projetos de prevenção primária, os quais
serão incluídos em um programa de gestão de qualidade da Coordenadoria
de Polícia Comunitária e Direitos Humanos da PMMT, cuja estratégia visa
minimizar a necessidade de intervenção por meio do policiamento
tradicional vigente com predomínio dos atendimentos de urgência e
emergência e proporcionar melhoria na qualidade de vida e do ambiente
em que vive determinada comunidade.
Nesta perspectiva as ações deverão ser focadas em crianças,
adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social bem como
observado o ambiente em que vive, permitindo a realização de ações
pró-ativas que reduzam os fatores de riscos existentes na comunidade e
aumente os fatores de proteção.
Os projetos de prevenção primária da Polícia Militar do Estado de
Mato Grosso desenvolvidos pelas ou nas unidades de polícia comunitária,
serão supervisionados pela Coordenadoria de Polícia Comunitária e
Direitos Humanos da PMMT e terá como finalidade fornecer produtos
sociais a sociedade e/ou fortalecer as atividades permanentes existentes,
supervisionar as ações e atividades desenvolvidas, acompanhar e avaliar
os resultados produzidos por estes.
O programa de Projetos da Coordenadoria de Polícia Comunitária
e Direitos Humanos da PMMT compreenderá um conjunto de sistemas
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procedimentais, documentais e gerenciais cuja finalidade será a
padronização destes projetos dentro da estrutura organizacional da
PMMT a ser estabelecido em normativas expedidas pelo Comandante
Geral.
A elaboração e planejamento de um Projeto seguirão procedimentos
constantes em um Plano de Trabalho, documento principal que permitirá
todo acompanhamento durante as fases de execução do projeto,
documento este descritivo de todas as ações a serem desenvolvidas,
assim como todos os resultados esperados com estas ações. Desta
forma, o Plano de Trabalho será o instrumento constante do projeto que
conterá todo o detalhamento das responsabilidades assumidas pelos
participantes e nele será inserida todas as informações relativas aos
procedimentos que devem ser adotados com vistas a se atingir o objetivo
proposto. O Plano de Trabalho deve conter as seguintes informações:
1

Título do projeto

2

Gerente responsável

3

Público Alvo

4

Parceiros

5

Identificação do objeto

6

Justificativa da proposição

7

Cronograma de Execução com a descrição das metas,
etapas ou fases e a informação quanto à duração de cada
uma e o respectivo indicador físico

8
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Plano de Aplicação com especificação da natureza da
despesa pertinente aos gastos a serem efetuados
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6.4.1 Etapas do Plano de Aplicação
ETAPA 1 - A definição do projeto: O que queremos fazer?
ETAPA 2 – O Plano de trabalho: Como vamos agir?
ETAPA 3 – O andamento do projeto: Como vamos avaliar, tirar
conclusões e disseminar resultados?
ETAPA 4 – O orçamento: Quanto vai custar o projeto?

Os projetos de prevenção primária serão implantados após a
criteriosa analise da Coordenadoria de Polícia Comunitária e Direitos
Humanos da PMMT e deverão seguir o modelo de descrição de projeto
social da PMMT, conforme segue em anexo.
6.5 PROCESSO 06 – VIZINHO CAMARADA
O projeto Vizinho Camarada visa fortalecer uma rede de
relacionamento interpessoal entre os moradores vizinhos de uma
determinada comunidade, possibilitando uma vigilância entre estes,
no sentido de antecipar o cometimento de delitos em especial contra o
patrimônio.
Dentre outras finalidades, busca ainda despertar e sensibilizar
os moradores para que mudem alguns de seus comportamentos, em
especial, de relacionamento interpessoal entre vizinhos, pois, com isso
poderá potencializar os fatores de proteção e mitigar os fatores de risco
dentro da comunidade, contribuindo sobremaneira com o principal
foco do projeto que é a sensação de segurança por parte dos moradores
e a redução na incidência de furtos e roubos em residências na área
contemplada.
Assim se faz necessário uma intervenção que resulte numa maior
aproximação da Polícia Militar com os moradores e dos próprios
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moradores entre si. Intervenção esta com as seguintes proposições:

1

Realização de reuniões mais próximas da Comunidade
sobre como se constitui uma Rede de Vizinhos Camaradas e
demonstrar a todos a importância se conhecerem, terem contatos
e saberem seus hábitos

2

Utilização de sites da comunidade (existente ou a ser criado)
para inserção de dicas de segurança troca de experiências e
informações afetos a segurança pública

3

A Criação da Rede, por meio da união de todos, possibilita
participação nas ações relativas à segurança pública

4

Mostrar o valor de cada pessoa para o sucesso do projeto, do
seu comprometimento e engajamento nas ações que visam a sua
segurança

Rede, neste contexto, é o conjunto de pessoas organizadas para
executarem ações sistematizadas com o objetivo de evitar a ação de
criminosos e garantir a segurança através das ações acima relatadas.
Estas Redes constituirão de um conjunto de moradores da localidade,
agrupados em laços de até 5 (cinco) residências circunvizinhas. Como a
rede é entrelaçada, uma residência poderá pertencer a 2 (dois) grupos. O
principal objetivo de cada grupo é a integração de todos os componentes
para atuação de forma mútua e comprometida. Em um futuro próximo,
cada grupo terá seu representante, o qual funcionará como canal de
comunicação com todos os demais laços e com a PMMT. A formação
de cada grupo dá condições para a criação e sistematização da Rede de
Vizinhos Camaradas.
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Ações para formação do laço da Rede:
1

Definir os integrantes do laço

2

Marcar a primeira reunião

3

Conhecer os vizinhos

4

Compartilhar com os integrantes todas as formas de contato

5

Compartilhar com os integrantes os principais hábitos

6

Combinar, testar e praticar os sinais por som (apito)

7

Manter padronização dos sinais da rede

8

Definir regra para entrada de pessoas na residência (leiturista,
Vigilância Sanitária, etc.)

9

Incentivar a criação de novos laços da rede

10

Repassar as ações para os próximos laços

6.5.1 Cronograma de Execução do Projeto
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO
1.

Agendar reunião e mobilizar a
comunidade com data, hora e
local pré-estabelecido;

3.

Marcar a data da primeira reunião, com os moradores voluntários onde será instalada a primeira rede de vizinhos;

5.

Conhecer os vizinhos;

7.

Criação das sub-redes de proteção mútua, rede de vigilância,
rede das casas identificadas;

2.

Apresentação do projeto à comunidade como parceria de trabalho;

4.

Mobilizar os participantes para que
cada um convide mais três moradores da mesma rua para participar da
reunião e integrarem ao projeto;

6.

Sensibilizar os moradores a adotarem um comportamento mais solidário e que realmente acreditem na
Policia Militar;

8.

Escolha dos lideres de quarteirões e
líder das casas-elo2
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Reuniões de terapia de grupo
sobre a segurança pública, quinzenal ou mensalmente;

10. Incentivar os moradores a acionar a
PM no caso de qualquer suspeição,
através dos telefones disponíveis da
instituição;

11. Reunião mensal para identificação de participação, sugestões,
criticas e avaliação do projeto;

12. Divulgação por meio de distribuição de folders e para a mídia em
geral com objetivo de maior adesão
de outros moradores.

9.

Por fim espera-se como resultados com a implantação do Projeto,
a diminuição nos índices de furto e roubo a residência na região
contemplada, o aumento da sensação de segurança dos moradores e a
melhoria na relação interpessoal dos vizinhos sob o viés da segurança
pública.
O Gestor do projeto prestará relatório mensal a Coordenadoria
de Polícia Comunitária e Direitos Humanos da PMMT, o qual deverá
constar os seguintes tópicos:
RELATÓRIO DE EVENTO
1. Brasão com cabeçalho da PM
2. Finalidade
3. Objetivo
4. Execução
4.1 dados do evento: ( data, hora, local,
público atendido)
4.2 desenvolvimento ( descrever as ações
realizadas)
5. Avaliação
5.1 pontos positivos
5.2 pontos negativos
6. Conclusão
7. Anexo ( lista de presença)
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Brasão com Cabeçalho
Nome do Evento
LISTA DE PRESENÇA
Nome
Órgão/função
Fone
Email
Assinatura
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6.6 PROCESSO 07 - PROERD
O PROERD foi Criado em 1983 pela Policia de Los Angeles em
parceria com a Secretaria de Educação daquele País, cujo objetivo é
Servir como um modelo de prevenção ao combate do uso e abuso de
drogas entre as crianças e os adolescentes. Nos dias atuais, o PROERD,
está presente em mais de 57 países incluindo o Brasil em todas suas 27
unidades federativas. Tem como público alvo crianças de 4º série, de 6º
série e Pais.
Em Mato Grosso, as atividades do Proerd, iniciaram-se no ano
de 2000, e desde lá, o programa já formou aproximadamente 85.000
crianças. Este Programa está presente na maioria das unidades de Polícia
Militar buscando prevenir o contato das crianças e adolescentes com a
droga.
Em cada Companhia de Polícia Militar das BCS deverá ter no
mínimo um policial militar habilitado para desenvolver as atividades do
PROERD, o qual deverá desenvolver um planejamento de atendimento
das unidades de ensino público e privado da área de abrangência,
de maneira que o policial que for executar esta função, também seja
responsável pela execução do policiamento ostensivo escolar. Assim
o Policial Militar Proerdiano integrante da Base Comunitária deverá
planejar a difusão do PROERD para um número limite de Turmas e
escolas, as quais não impeçam que realize o policiamento ostensivo
nesses estabelecimentos de ensino e respectiva comunidade escolar.
O policial militar proerdiano deverá seguir rigorosamente o POP –
PROERD, obedecendo às escriturações disponíveis na Coordenadoria
do PROERD.
6.7 PROCESSO 08 – AGENTE AMBIENTAL
O projeto de prevenção primária denominado “AGENTE
AMBIENTAL MIRIM” tem como principal demanda focar na capacitação
de multiplicadores preocupados com o Meio Ambiente;Disseminar a idéia
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de que devemos preservar o nosso planeta enquanto há tempo; Diminuir
consideravelmente a idéia do consumismo exagerado; Identificar durante
o curso, possíveis líderes comunitários para que trabalhem no futuro mais
ativamente os assuntos abordados;Desenvolver atividades de civismo e
inserção á cidadania; Redução de crimes ambientais; Ampliar a visão da
sociedade em relação aos problemas ambientais; Disseminar a idéia de
que o cidadão não deve ter medo de denunciar, aumentando com isso a
eficácia da Polícia Ambiental nos atendimentos às ocorrências.

Nos objetivos propostos pelo projeto visa preparar as crianças e os
adolescentes por meio do Curso de Formação de Agentes Ambientais
Mirins, para que sejam capazes de participar de sua comunidade
enquanto cidadãos, contribuindo para a melhoria do meio em que vivem.
		
Enfatizar a importância do reflorestamento para o Meio
Ambiente e enfatizar as principais conseqüências do desmatamento
como: a destruição da biodiversidade, erosão e empobrecimento dos
solos, enchentes e assoreamentos dos rios, elevação das temperaturas,
desertificação, etc.
Durante o curso de formação dos Agentes serão abordados os
seguintes temas:
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Conceitos Gerais sobre Meio
Ambiente;
A importância do jovem no Meio
Ambiente;
Tráfico de Animais Silvestres;
Aquecimento Global/ Camada de
Ozônio/ Efeito Estufa;
Fauna e Flora de Mato Grosso;
Biomas de Mato Grosso;
Noções de Primeiros Socorros;

A importância da Água;
Coleta Seletiva e Reciclagem;
Recursos Naturais Renováveis e Não
Renováveis;
Áreas de Preservação;
Questões Ambientais de Mato Grosso;
Noções de Legislação;

6.7.1 Resultados esperados com a implantação do projeto:
Espera-se que com a sensibilização e conscientização das
crianças e jovens em relação aos problemas ambientais que acarretam o
nosso planeta, esse problemas diminuam, haja vista que após tomarem
consciência da sua importância no processo que conduzirá a nossa
sociedade no futuro, modificarão a sua conduta em relação ao meio
ambiente e serão futuros cidadãos responsáveis no que diz respeito à
preservação ambiental.
6.7.2 Modelo dos uniformes utilizados no projeto
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CAPÍTULO VII
7. INDICADORES DE GESTÃO DA POLÍCIA COMUNITÁRIA
As organizações que fazem a preservação da ordem pública terão
que, cada vez mais, se valer de referenciais objetivos para saber se estão
ou não cumprindo a sua missão institucional. Para isso, torna-se imprescindível a utilização dos indicadores, os quais podem contribuir para
os resultados que levam para a filosofia da Polícia Comunitária. Segue
abaixo alguns indicadores que poderão ser utilizados na Gestão da Polícia Comunitária:
7.1 A IMPORTANCIA DOS INDICADORES
Para as entidades gestoras, o cálculo de indicadores de desempenho
traz novas perspectivas à gestão, nomeadamente podemos citar que:
a. A informação por eles disponibilizada facilita os processos de tomada
de decisão, tornando também mais transparente a monitoração dos
efeitos das decisões tomadas;
b. Incentiva uma abordagem pró-ativa da gestão em detrimento da tradicional abordagem reativa, com base em disfunções aparentes dos
sistemas;
c. Evidenciando os pontos fortes e fracos do funcionamento dos departamentos das entidades gestoras, podem promover uma reorganização dos serviços, por exemplo redistribuindo recursos humanos
com vista a melhorar a produtividade;
d. Podem pôr em destaque a eficiência e a qualidade global da organização da entidade gestora;
e. Permitem comparar desempenhos em áreas geográficas diferentes,
incentivando uma competição salutar com vista à progressiva melhoria de resultados.
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7.2 REQUISITOS DOS INDICADORES
A literatura especializada no assunto refere que os indicadores de
produtividade e qualidade, por serem índices, precisam possuir necessariamente três requisitos:
ELEMENTO

É o que está sendo avaliado

FATOR

Diz respeito ao parâmetro de comparação do elemento

MEDIDA

Trata da unidade de medida a ser usada.

Para melhor compreensão, observe o exemplo a seguir: No caso dos
indicadores de mortes não naturais, o elemento é representado por todas
as mortes que ocorrem pela ação violenta de um agente externo. O fator
pode ser a população onde estas mortes ocorrem, o número de morte por
outras causas, o número de morte da mesma causa de outro local, etc.
A medida é representada por um número inteiro ou fração, absoluto ou
percentual, etc.
7.3 INDICADORES DE SITUAÇÃO
Esta espécie de indicador reúne todos aqueles números que
oferecem um retrato unidimensional da organização ou de um dos seus
processos produtivos, o qual é definido como sendo a inter-relação de
recursos humanos, materiais, orçamentário/financeiro e metodológicos
que resultam na produção de bens e serviços.
Em resumo, os indicadores de situação indicam a quantidade de vezes
que alguma coisa se repetiu. Os indicadores de situação demonstram:
a) A quantidade de recursos existentes, a exemplo o número de
policiais militares, número de viaturas, quantitativo de recursos
financeiros disponíveis, etc.
b) A graduação, que demonstra as dimensões do cenário em que está
inserido e com o qual interage o processo, a exemplo pode-se citar
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a população residente na área de preservação da ordem pública,
extensão territorial a preservar da ordem pública, número de algum
ilícito penal, etc.
c) Os índices de inter-relação dessas duas dimensões situacionais
podem ser obtidos da seguinte maneira:
Índice de dados ilícito penal pelo número de habitante
----------------------------------------------------------------Índice de habitante por policial, etc.

Os indicadores de situação podem ser de interesse estratégico
ou tático. São estratégicos quando utilizados pelos dirigentes da
organização com o intuito de diagnosticar e enfrentar as ameaças à
sobrevivência da entidade. Os indicadores táticos, por sua vez, podem
ser originários da atividade de apoio ou da atividade operacional; são
usados, basicamente, pelos gerentes dos diversos processos produtivos
para atingir metas e tornar o processo eficiente.
7.4 INDICADORES DE PRODUTIVIDADE
Um indicador de produtividade permite avaliar, de forma qualitativa
ou quantitativa, o nível de qualidade do serviço prestado pelas entidades
gestoras dos sistemas. Constitui, simultaneamente, uma medida da
eficiência de utilização dos recursos disponíveis e da eficácia no
cumprimento dos objetivos de gestão pré-definidos.
Cada indicador reflete o grau de desempenho do sistema segundo
um determinado aspecto de funcionamento, circunstanciado a uma
área e a certo período de tempo, permitindo a análise de tendências
e comparação com sistemas similares. São números que indicam o
desempenho de produção de uma organização, numa relação entre os
recursos disponíveis e os resultados alcançados, são obtidos a partir da
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aplicação da seguinte fórmula:
Indicador de produtividade = Produção obtida
-------------------------Recurso utilizado

O policiamento comunitário, por ser caracterizado pelos fundamentos
da filosofia de Polícia Comunitária e ter como objetivo a resolução de
problemas por meio de participação comunitária, insta-se a prevenção
como principal variável, sendo difícil ou até mesmo impossível de
ser mensurada, o que leva a Polícia Militar do Estado de Mato Grosso,
inicialmente, optar por indicadores de quantidade, a exemplo:
a) Quantidade de atendimentos;
b) Quantidade de instruções ministradas;
c) Quantidade de instrutores;
d) Quantidade de participantes do projeto;
e) Quantidade de reuniões;
f) Quantidade de participantes em cada reunião;
g) Quantidade de documentos produzidos;
h) Quantidade de cursos realizados;
i) Quantidade de alunos formados;
j) Quantidade de policiais militares envolvidos;
Ao aferir o quantitativo de atendimento realizado por policial militar,
vale-se ressaltar a diferença entre o número de atendimento prestado
e número de pessoas atendidas, sendo que a mesma pessoa pode ter
recebido um ou mais atendimentos, os quais devem ser somados para
atingir o número de atendimento prestado. Por exemplo: Uma pessoa que
liga na Companhia de Polícia Militar da BCS solicitando determinado
serviço da Polícia Militar (Uma pessoa = um atendimento). Essa mesma
pessoa pode comparecer pessoalmente na BCS para solicitar o apoio da
Polícia Militar (Uma pessoa = dois atendimentos).
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7.5 INDICADORES DE QUALIDADE
São os que indicam o grau de satisfação das necessidades/desejos
dos clientes em relação ao serviço prestado. Também entendido como
as medições das dimensões da qualidade: qualidade intrínseca, custo
entrega/atendimento, segurança e moral.
Os indicadores de qualidade indicam qual a qualidade desse trabalho
executado, que pode ser feito através da pesquisa de satisfação do cliente
por meio de retorno de chamadas telefônicas aos clientes atendidos,
conforme processo 02, podendo utilizar da Matriz GUT.
Tendo em vista que o objetivo maior da visita comunitária é a
aproximação da Polícia Militar com a comunidade e a identificação
do problema com vista à realização de ações em conjunto para evitar
ocorrências de ilícitos e desordem, pode-se atingir a aproximação e
a prevenção, por meio de mensuração dos resultados de pesquisa de
satisfação realizada pelo comandante da área aos clientes visitados.
Podendo ser utilizado os formulários do processo 02.
A aproximação será avaliada pela presença contínua do policial
militar na área de atuação, pelo grau de confiança estabelecido pelo
cliente-cidadão na instituição Polícia Militar, o qual será materializada
por meio de questionários e/ou entrevistas.
7.6 AÇÃO SOBRE AS CAUSAS DOS PROBLEMAS DE SEGURANÇA PÚBLICA
O valor referência (média histórica) é o número que serve de
parâmetro para avaliar se os indicadores sejam eles de que espécie
for, são bons ou não, comparativamente a outros períodos de tempo
passados. Esse número é definido com base na evolução histórica do
elemento analisado. Ele pode ser um número definido ou um espaço na
reta numérica.
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O valor referência deve ser relativo a cada processo produtivo
para que suas peculiaridades sejam respeitadas. Sabe-se que o mesmo
processo, operacionalizado sob condições diferentes, apresenta
resultados diferentes. Por isso, o valor referência deve ser a média
histórica do processo em que ele será usado como referencial.
É Importante frisar que gerenciar um processo produtivo é monitorar
os indicadores desse processo. O primeiro passo para ter um trabalho
científico de monitoramento dos processos de preservação da ordem
pública deve ser no sentido de montar bancos de dados confiáveis, aos
quais se possa consultar sempre que se queira indicadores de situação
de alguma prática delituosa ou de ação policial. A partir desses dados,
pode-se direcionar o emprego dos recursos para melhorar os indicadores
de produtividade e qualidade das diversas organizações policiais.
Sem a pretensão de esgotar o assunto, mas realçar a importância de
definir indicadores que permitam mensurar a evolução para a filosofia
da Polícia Comunitária em Mato Grosso, para que se possa fazer as
eventuais mudanças de rumo ou reforçar a correção das ações realizadas.
Os indicadores poderão, também, contribuir com a avaliação das
ações nos planos operacionais, táticos e estratégicos, permitindo dar
mais qualidade aos serviços prestados pelos agentes de preservação
da ordem pública que estejam trabalhando orientados pela filosofia da
Polícia Comunitária.
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CAPÍTULO VIII
8. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS: A PRÁTICA DA GESTÃO
DA QUALIDADE NA SEGURANÇA PÚBLICA.
No conceito de polícia comunitária, estão inseridas duas vertentes
básicas que devem ser observadas para uma boa gestão de qualidade
no policiamento comunitário, quais são: a participação da comunidade
e a solução de problemas. Esta última fica evidenciada quando prevê
que a Polícia, aqui se refere à Polícia Militar, deve trabalhar junto com
a comunidade para “identificar, priorizar e resolver problemas de
segurança pública”.
Quando abordamos os processos de tomada de decisão é
importante que o gestor ( Policial Militar) esteja familiarizado com suas
atribuições e rotinas, de forma que conscientize que há necessidade
de uma reavaliação da própria natureza da função policial, ao invés de
limitar-se à repressão ao crime, a polícia passa a atuar no sentido de
solucionar problemas Desta forma insta-se que o sucesso e o fracasso
das ações policiais passam a depender mais da qualidade dos resultados
(problemas resolvidos) do que dos resultados quantitativos, ou seja, o
número de ocorrências atendidas, de prisões efetuadas, a quantidade de
multas aplicadas, etc.
Vale registrar que ao buscar soluções para os problemas da área –
incluindo problemas referentes à desordem – e ao envolver os cidadãos
no processo, a polícia pode contribuir para fortalecer laços comunitários
e restaurar a capacidade da própria sociedade de enfrentar seus problemas
e prevenir crimes.
8.1 METODOLOGIA DE RESOLUÇÃO DE PPROBLEMAS DE
SEGURANÇA PÚBLICA
Em seguida será demonstrada uma metodologia de Resolução de
Problemas de Segurança Pública, composta de três fases (Planejamento,
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Execução e Avaliação) e 10 etapas, as quais serão apresentadas
separadamente cada uma delas, conforme representado no gráfico.
Visão geral da metodologia de resolução de problemas de segurança
pública.

Fonte: Pacheco (2003) –
Apostila curso – especialização em Polícia Comunitária UNISUL/2011

Etapa 1 – Identificação do problema: diagnóstico
A identificação do Problema é a primeira etapa da Fase 1 que é o
Planejamento, conforme figura acima.
O diagnostico dessa primeira etapa da metodologia é, sem sombra de
dúvida, a mais importante, posto que a identificação correta ou incorreta
do problema irá influenciar diretamente no resultado da aplicação da
metodologia.
Importante registrar que ao identificar o problema não pode ser
tratado de forma genérica, por exemplo, podemos imaginar uma
comunidade onde é significativo o número de casos de “furto de
veículos”, sendo baixo o índice dos demais tipos de furtos. Já mais o
Gestor poderá identificar o problema como somente “ furto”, pois o
furto de energia diferencia do furto cometido em um supermercado,
entre outros tipos de furtos.
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Ao identificar o problema, o gestor deve responder aos
questionamentos, nesta etapa, abaixo elencados:

“O QUE?”.
Qual o problema que afeta a comunidade?
O que está acontecendo que influência a segurança pública na comunidade?

Na identificação dos problemas, alguns aspectos devem ser levados
em conta, tais como:
A área geográfica

Sua delimitação é extremamente importante para
evitar misturas de variáveis e influencias no resultado final
da solução do problema. Deve, na medida do possível, estar
relacionada à área de circunscrição de uma unidade policial.
Definir o “problema” sob a ótica da segurança
pública, não apenas como os de ação policial.
Trabalhar com fatos concretos e dados coletados em
fontes de informação confiáveis, eliminado o “ achismo”.
A experiência pessoal é importante, desde que
comprovada através de dados estatísticos.

O problema

Não limitar a identificação de problemas apenas e
tão somente nos dados coletados nos Centros de Operação
(CIOSP) ou nos registros de ocorrência.
Ampliar as fontes de informações, incluindo
as levantadas pela comunidade através dos (Consegs),
divulgadas pela imprensa e as anotações pessoais dos
policiais, registradas durante seu turno de serviço na
comunidade.

Vale lembrar que em regra, as deficiências de recursos (materiais
e financeiros) e de capital humano não se constituem em problemas,
mas sim em causas de problemas, na medida em que interferem na
consecução da missão policial.
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Nesta etapa, podem ser utilizadas como ferramentas:
a) Entrevistas com membros da comunidade;
b) Análises estatísticas de registros de ocorrências;
c) Análise comparativa de dados históricos;
d) Gráficos para visualização da freqüência com que ocorre o problema;
e) Resenhas jornalísticas.
Etapa 2 – Detalhamento do diagnóstico: estratificação
O detalhamento do Problema é a segunda etapa da Fase 1 que é o
Planejamento, conforme figura acima.
Nesta etapa, devem-se buscar as causas dos problemas de segurança
pública, para então planejar as ações visando eliminá-las. Além disso,
a estratificação tem por objetivo agrupar os mesmos dados de maneira
diferente, a fim de possibilitar uma melhor avaliação da situação.
Um bom detalhamento do problema permite observá-lo sob
diversos ângulos (variáveis), possibilitando o planejamento de ações
mais eficazes e evitando atuar sobre o problema em si, mas sim sobre as
causas fundamentais do problema.
É importante ter em mente que devem ser identificados todos os
tipos de causas passíveis de gerar o problema e não apenas aquelas
relacionadas à atividade de polícia, embora sabemos que as causas
sociais, econômicas, culturais, estruturais, dentre outras, têm influência
direta na existência de problemas de segurança pública.
Nesta etapa, deve-se ainda traçar perfis sobre os diversos atores
sociais afetados pelo problema. As informações sobre as vítimas,
os agentes, as características do ambiente e o modo como ocorre o
problema são informações importantes dentro da definição das ações a
serem tomadas para eliminar as causas.
Através desta etapa é possível responder a mais alguns questionamentos:
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Onde ocorre o problema?
Quando ocorre o problema?
Quem participou do problema (agente, vítima, testemunhas)?

A exemplo da etapa anterior, o Gestor deve considerar e observar
alguns pontos fundamentais para o detalhamento do diagnostico:
a) A importância de se terem fontes de informação fidedignas, confiáveis.
b) Uma boa estratificação começa com a coleta correta de dados, inserção
correta dos dados nos sistemas e correta tabulação e apresentação.
c)

Quanto mais detalhado for o registro das ocorrências ou o
preenchimento das fichas de observação do policial (no dia a dia
ou resultante das reuniões dos Consegs), maior será o grau de
estratificação das informações e melhor será a visão e a compreensão
do problema a ser solucionado.

d) As estatísticas policiais apresentam pouca confiabilidade nos dados
sobre ocorrências atendidas, em função da utilização de instrumentos
de coleta inadequados e também por causa da fragmentação no
registro dos fatos, pois uma parte das informações costuma ser
registrada na Polícia Civil, outra parte registrada na Polícia Militar,
alguns fatos registrados em ambas as Corporações, e outros não são
registrados em nenhuma delas.
Etapa 3 – Priorização dos problemas
A priorização dos Problemas é a terceira etapa da Fase 1 que é o
Planejamento, conforme figura acima.
Depois de identificado os problemas, precisam ser priorizados, pois
a quantidade de problemas identificados costuma ser muito maior do que
os recursos que se dispõe para solucioná-los. Por isso, faz-se necessário
que se elejam prioridades, permitindo aplicar melhor os recursos, a
fim de atingir os resultados esperados, isto é, a eliminação das causas
fundamentais do problema.
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Sabe-se que os órgãos e empresas públicas nem dispõem de
recursos suficientes para atender a todos os problemas identificados
pela comunidade, até porque a demanda reprimida de problemas não
solucionados ao longo dos tempos é muito grande.
Na análise dos problemas o gestor deve atuar sobre as causas
prioritárias, eliminando as principais causas dos problemas. Parte-se da
premissa de que grande parte do problema tem origem em um pequeno
número de causas importantes.
É indicado salientar que novos problemas podem aparecer à medida
que outros vão sendo solucionados, sendo necessária uma reavaliação
permanente das prioridades ante as alterações de cenário e condições
socioeconômicas que afetam a comunidade.
Etapa 4 – Definição das estratégias (ações)
Nesta etapa, que ainda faz parte da Fase 1 dessa metodologia,
que é o Planejamento, conforme figura acima, deve-se buscar definir
quais ações a polícia, em parceria com a comunidade, deve adotar
para solucionar o problema, agindo de forma a eliminar as suas causas
fundamentais.
É nesta etapa que se define a resposta para a questão:
O que fazer?

As ações definidas não devem se restringir apenas ao policiamento
ostensivo ou às operações policiais, mas sim abranger ações de diversas
áreas, dentro de um princípio de multidisciplinaridade.
As ações devem ser definidas buscando atingir os três vértices do
triângulo do crime: Agente, Vítima e Ambiente, levando-se em conta os
perfis desses três elementos componentes do crime, gerados na etapa
de estratificação.
Devem ser traçadas ações preferencialmente de natureza preventiva,
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sem descartar, eventualmente, ações repressivas, sempre tomando
cuidado em não definir apenas ações policiais, posto que estas, em sua
maioria, atuam apenas sobre as conseqüências do problema, ou seja, são
eminentemente reativas..
Etapa 5 – Definição de indicadores
Para que a aplicação das ações definidas na etapa anterior seja
efetiva, há necessidade de se monitorar o andamento das ações, a fim de
saber se os resultados esperados foram alcançados.
Assim, devem ser definidos indicadores quantitativos para cada
uma das ações, que possam ser mensurados ao longo de sua aplicação,
bem como o estabelecimento de metas a serem cumpridas, vinculados
ao detalhamento do diagnóstico realizado na etapa 2.
Importante: não confundir metas baseadas em resultados a serem
atingidos e metas de produtividade, por exemplo: realizar um mínimo
de 20 notificações de trânsito por dia.
Etapa 6 – Planificação
A planificação é a ultima etapa da Fase 1 que é o Planejamento,
conforme figura acima, assim, após serem definidas as ações a serem
implantadas, estas devem ser consolidadas em um plano, para que se dê
conhecimento a todos os que devem participar de sua implementação,
evitando a informalidade e diminuindo o risco de interpretações dúbias
quanto ao que fazer e aos resultados esperados.
A formalização do planejamento, registrado no plano deve
responder aos seguintes quesitos levantados durante todo o processo de
planejamento (Etapas 1 a 5), quais são:
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O que fazer?

Qual a ação a ser implementada.

Onde?

O local a ser realizada a ação, qual a área onde está
ocorrendo o problema.

Quando?

O período de tempo a ser realizada a ação, qual o prazo
para implementação.

Como?
Quem?
Quanto?
Quanto custa?

De que forma a ação deve ser desenvolvida.
As pessoas que serão empregadas na ação, quem é o
responsável pela implementação.
Quais as metas quantitativas a serem atingidas.
Quais os recursos a serem empregados (capital
humano, recursos materiais e financeiros).

A resposta a essas questões que irão compor o plano ajuda a definir
os responsáveis pela implementação de cada meta, o prazo para que ela
seja implementada, os recursos a serem utilizados e os parâmetros de
avaliação da eficácia de implementação da ação. Com a planificação, é
encerrada a fase de planejamento da metodologia.
Etapa 7 – Capacitação do pessoal
Iniciando a fase 2 (dois) de execução da metodologia, a primeira
etapa a ser realizada diz respeito à capacitação do capital humano que
será envolvido na implementação das ações.
Visão geral da metodologia de resolução de problemas de Segurança Pública.
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Fonte: Pacheco (2003) –
Apostila curso – especialização em Polícia Comunitária UNISUL/2011

Nesta etapa, deve ser explicado, a cada pessoa envolvida na execução da
ação, as peculiaridades das atividades que ela irá desenvolver, bem como a
importância daquela atividade para a solução do problema e para a comunidade.
Deve ser passada Instruções relacionadas às orientações diárias,
no início e durante a execução das atividades de rotina, sendo que estas
não constituem, necessariamente, a etapa de cursos, estágios ou outras
formas de educação formal, as quais serão sobre:
A forma correta de proceder
A responsabilidade na execução da ação
Os parâmetros (indicadores) segundo os quais a pessoa será avaliada
Os resultados esperados (metas)

As pessoas envolvidas na implementação das ações devem estar
informadas e orientadas sobre a sua participação dentro do processo de
solução do problema, correndo-se o risco de, se assim não for procedido,
prejudicar a implementação das ações e, conseqüentemente, não se obter
sucesso na eliminação das causas e na solução dos problemas.
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Etapa 8 – Implementação das ações
Esta etapa da fase 2 da execução, consiste basicamente
em duas atividades:
Colocar em prática as ações

Coletar os dados sobre o problema ao longo do
processo de implementação

Colocar em prática as ações definidas durante a etapa 4 e cumprir
rigorosamente o que foi previsto no plano de ação, permitindo assim
uma melhor avaliação do processo de implementação.
Coletar dados sobre o problema e suas causas, comparando-os com
os indicadores, a fim de, já no próprio processo de implementação, poder
realizar correções de rumo.
Com esta etapa, encerra-se a fase de execução da metodologia.
Etapa 9 – Controle e avaliação
Visão geral da metodologia de resolução de problemas de Segurança Pública.

Fonte: Pacheco (2003) –
Apostila curso – especialização em Polícia Comunitária UNISUL/2011
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Nesta fase de avaliação, conforme figura acima forma a Fase 3,
serão comparados os indicadores que apresentam os resultados obtidos
pela implementação das ações e os indicadores definidos no plano de
ação, sendo verificado se foram ou não obtidos os resultados esperados,
bem como se ocorreram mudanças no quadro identificado quando do
diagnóstico do problema e no quadro encontrado após a implementação
das ações.
Ao final desta etapa, tem-se uma nova realidade, que serve como
base para o planejamento das estratégias para um próximo período de
tempo, podendo gerar as seguintes ações detalhadas na seqüência.
Ocorre quando os resultados obtidos estiverem em
conformidade com os indicadores previstos no plano
de ação.
Ação de melhoria

Neste caso o resultado da etapa de avaliação servirá
como um novo diagnóstico a ser utilizado no
planejamento de novas ações, visando reduzir ainda
mais as causas dos problemas identificados ou, até
mesmo, eliminá-los.
Ocorre quando os resultados obtidos não estiverem em
conformidade com os indicadores previstos no plano
de ação.

Ação corretiva

Neste caso, o resultado da etapa de avaliação servirá
como parâmetro para o planejamento voltados a
identificar falhas no próprio processo de planejamento
ou à corrigir eventuais ações que se mostraram inócuas
ou, ainda, redimensionar os indicadores de avaliação
propostos.

Etapa 10 – Consolidação
Encerrada a etapa de avaliação e tendo sido efetivo o bloqueio
das causas do problema, deve ser elaborado o relatório contendo o
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detalhamento dos procedimentos adotados em todas as nove etapas
anteriores, a fim de que fique registrado o processo de tomada de decisão
para solução do problema.
Esta consolidação deve servir para orientar os operadores da
Segurança Pública que se deparar com problemas semelhantes, evitando
com isso retrabalho e que se cometam erros já ocorridos anteriormente,
tornando mais racional o processo de tomada de decisão e solução de
problemas.
Pode-se observar que a aplicação da metodologia não se encerra
na Etapa 9 – Controle e avaliação. Na verdade, com esta etapa apenas
se fecha um ciclo, ao mesmo tempo em que se inicia um novo ciclo
de planejamento, execução e avaliação, com base em informações já
alteradas pela implantação das ações previstas no plano de ação. Esse
ciclo se repete inúmeras vezes, até que o problema tenha sido solucionado,
podendo ainda extrapolar essa situação quando busca novos desafios e
identifica novos problemas até então inexistentes.
Assim, com a repetição sucessiva das fases e etapas da metodologia,
será possível identificar as causas que geram os problemas de segurança
pública, priorizar as mais importantes ou urgentes e encontrar soluções
adequadas para eliminá-los, melhorando a segurança da população e,
conseqüentemente, a qualidade de vida, conforme preconiza a filosofia
da polícia comunitária.
Acompanhe a seguir um quadro-síntese das fases, das etapas e das
ferramentas que poderão ser utilizada em cada uma delas.
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FASE

ETAPA

FERRAMENTAS
Formulários de entrevistas
Análises estatísticas

Identificação do

Análises comparativas

Problema

Resenhas jornalísticas
Gráficos e planilhas
Gráficos de paretto
Análise estatística
Diagramas

Detalhamento do

de

dispersão

e

correlação

Problema

Fichas de verificação
Diagrama de causa e efeito

Planejamento

Histogramas
Matriz GUT
Relatórios de observação

Priorização

Gráficos e tabelas específicas
Diagrama de priorização
Gráficos e planilhas específicas

Definição de Estratégias

Brainstorming
Diagrama de árvore

Definição de indicadores

Execução

Planilhas geradas na etapa 2

Planificação

Matriz 5W2H

Capacitação de Pessoal

Plano de Ação

Implementação

Fichas de verificação

das

ações

Gráficos de controle
Gráficos de controle

9. Controle e Avaliação

Fichas de verificação
Histogramas

Avaliação
10. Consolidação

Relatório com detalhamento das 9
etapas anteriores.
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8.2 ALGUMAS FERRAMENTAS DA GESTÃO PELA QUALIDADE PARA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
Após demonstração no quadro - síntese acima segue a descrição de
algumas das ferramentas que poderão ser utilizadas na Resolução de
Problemas com Gestão de Qualidade, bem como para a tomada de decisões.
8.2.1 Gráficos de Paretto
O Gráfico de Paretto é uma ferramenta da qualidade em forma de gráfico
de barras que dispõe a informação ordenadamente com as frequências
das ocorrências, da maior para a menor, permitindo a priorização dos
problemas.
A informação assim disposta também permite o estabelecimento de
metas numéricas viáveis de serem alcançadas e onde deve ter maior
concentração dos esforços para melhoria nas áreas onde os melhores
resultados podem ser obtidos.
Para a construção de um Gráfico de Paretto é preciso seguir os
passos abaixo descritos:
Primeiro Passo: projetar a coleta de dados
Não é possível fazer a análise de Paretto sem informações, dados.
A coleta de dados deve ser projetada já com a resposta para as seguintes
perguntas:
O que nós queremos saber?
O que nós vamos registrar?
Quais as variáveis para
estratificação?
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A respeito do que os clientes reclamam.
Tipo de problema que origina a reclamação.
Tipo de problema.
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Como será feita a coleta
(definições operacionais)?

O que nós precisamos para fazer a
coleta?
Modificação do sistema de registro
de reclamação para incluir o campo
de tipo de problema, caso ainda não
tenha.
Período de Coleta: um mês

Em suma, o planejamento da coleta de dados serve para auxiliar na
definição do que irá ser medido, de forma a obter informações adequadas para a análise de Paretto, e a priorização da resolução dos problemas.
Segundo Passo: coletar os dados
Depois de determinado o projeto de coleta de dados, parte-se para
obter as informações para análise dentro dos parâmetros definidos. A
partir dos dados coletados faz-se o tabelamento e cálculo de percentual.
Como exemplo podemos citar a coleta de dados do sistema de
atendimento ao cliente de uma Unidade de Policia Militar que faz
policiamento comunitário, com as seguintes informações:
a) Número Total de Reclamações : 145
b) Número de furtos diários = 20
c) Demora no deslocamento da PM = 45
d) Falta de orientação às vitimas = 6
e) Baixa comunicação com da PM com a comunidade = 57
f) Inexistência de eventos preventivos na região = 12
g) Outros = 7
Terceiro Passo: tabelamento e cálculo do percentual
Nesta terceira etapa, com base nos dados obtidos, realiza-se o tabelamento dos problemas para se ter uma idéia de qual é o grupo de proCOORDENADORIA DE POLÍCIA COMUNITÁRIA E DIREITOS HUMANOS DA PMMT
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blemas que irá formar os 80% dos problemas e calcula-se o percentual
de cada problema dentro do espaço amostral.
Tipo de Problema

Número de
ocorrências

%

Acumulado

Baixa comunicação da PM com a
comunidade

573

39,31

39,31

Demora no deslocamento da PM

45

31,03

70,34

Número de furtos diários

20

13,79

84,14

Inexistência de eventos preventivos
na região

12

8,28

92,41

Falta de orientação às vitimas

5

3,45

95,86

Outros4

6

4,14

100

145

100

Total das Reclamações

Quarto Passo: gráfico de Paretto
Com base nos dados tabelados monta-se o gráfico de Paretto, o qual
possui dois eixos verticais: no eixo à esquerda, utiliza-se o número de
ocorrências, em valor absoluto. No eixo à direita, o valor acumulado em
porcentagem.
O gráfico então é montado da seguinte forma: constrói-se um
gráfico de barras, colocando-se no eixo X os diversos tipos de problemas
e no eixo y, o número de ocorrência. É importante que o gráfico seja
construído, na ordem da tabela, ou seja, primeiro colocar o problema
que apresentou o maior número de ocorrências, indo, desta forma, do
maior para o menor, mantendo-se os outros no término do gráfico.
Depois da construção do gráfico de colunas, fazemos a construção
do gráfico de linhas, representando o acumulado X os tipos de problema,
utilizando o eixo vertical à direita e o ponto médio das barras, como
sendo o eixo X.
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A figura abaixo mostra o gráfico de Paretto para a coleta de dados de
reclamações a cerca de ocorrências policiais:

Com o gráfico pronto, deve ser encontrado o valor de X que corresponde a 80 % no percentual acumulado e traçar uma linha (no gráfico
acima a linha vermelha) que vai do valor 80% no eixo que tem o percentual acumulado até encontrar a curva e em seguida trace uma linha
até o eixo X.
Assim, os problemas que se encontram à esquerda da linha vermelha no eixo X são os que deve ser priorizado.
8.2.2 Folha de Verificação
As folhas de verificação são tabelas ou planilhas usadas para facilitar a coleta e análise de dados. O uso de folhas de verificação economiza tempo, eliminando o trabalho de se desenhar figuras ou escrever
números repetitivos. Além disso elas evitam comprometer a análise dos
dados. Segue um modelo abaixo:
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FOLHA DE VERIFICAÇÃO

Serviço XYZ

Assunto: Registro de reclamações em uma Comunidade

Tipo de reclamação

Contagem

Freqüência
absoluta
(nº)

Freqüência
relativa (%)

Usuários de
entorpecentes

///// ///// ///// ///

18

16,5

Ausência de rondas
PM

/////

5

4,6

Saneamento básico

///// ////

9

8,3

Terrenos baldios

///// ///

8

7,3

Falta de Policial
Civil nas BCS

///// ///// ///// ///// ///// /

26

23,9

Ausência da PM nas
///// ///// ///// /////
escolas

20

18,3

Falta contato PM X
comunidade

///// /////

10

9,2

Excesso de
“burocracia”

///// ///// ///

13

11,9

109

100,0

Total

Quadro 1: Registro de reclamações dos usuários
Fonte: Curso – Especialização em Policia Comunitária - UNISUL (2011).

8.2.3 Diagrama de causa e efeito
O diagrama de causa e efeito, também conhecido como diagrama de
Ishikawa, foi desenvolvido para representar a relação entre o “efeito” e
todas as possibilidades de ‘causa’ que podem contribuir para esse efeito.
Um diagrama de causa e efeito bem detalhado tomará a forma de uma
espinha de peixe e daí o nome alternativo de diagrama espinha de peixe.
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A partir de uma definida lista de possíveis causas, as mais prováveis são
identificadas e selecionadas para uma melhor análise, Quando examinar
cada causa, observe fatos que mudaram, como por exemplo, desvios de
norma ou dos padrões. Lembre-se de eliminar a causa e não o sintoma
do problema. Investigue a causa e seus contributos tão aprofundados
quanto possível.
Componentes

Cabeçalho: Título data, autor (ou grupo de trabalho).
a) Efeito: Contém o indicador de qualidade e o enunciado do projeto
(problema). É escrito no lado direito, desenhado no meio da folha.
b) Eixo central: Uma flecha horizontal, desenhada de forma a apontar
para o efeito. Usualmente desenhada no meio da folha
c) Categoria: representa os principais grupos de fatores relacionados
com o efeito. As flechas são desenhadas inclinadas, as pontas
convergindo para o eixo central.
d) Causa: Causa potencial, dentro de uma categoria que pode contribuir
com o efeito As flechas são desenhadas em linhas horizontais,
aportando para o ramo de categoria.
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e) Subcausa: Causa potencial que pode contribuir com uma causa
específica. São ramificações de uma causa.
O efeito, ou problema é fixo no lado direito do desenho e as
influências ou causas maiores são listadas do lado esquerdo, veja um
exemplo adotado na Policia Militar de Minas Gerais:

8.2.3.1 Razões e Benefícios de utilizar o Diagrama de causa e efeito
Razões
Para identificar as informações a respeito das causas do seu problema.
Para organizar e documentar as causas potenciais de um efeito ou característica de
qualidade.
Para indicar o relacionamento de cada causa e subcausa das demais e ao efeito ou
característica de qualidade.
Reduzir a tendência de procurar uma causa “Verdadeira”, em prejuízo do
desconhecido.
Benefícios
Ajuda a enfocar o aperfeiçoamento do processo
Registra visualmente as causas potenciais que podem ser revistas e atualizadas.
Provê uma estrutura para o brainstorming.
Envolve todos.
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Etapas de análise
Definir o efeito

Algumas vezes o efeito é um problema. Outras
vezes é alguma coisa que necessita ser descrita
em termos de qualidade, como “desenvolver o
melhor treinamento em motivação gerencial”.

Gerar ideias

“Brainstorming” é uma maneira de um grupo
gerar muitas idéias em um curto espaço de tempo. “ tempestade de idéias”

Identificar a principal categoria

Baseado na lista de idéias, gerar uma lista de
categorias. Verificar se as idéias se ajustam dentro das categorias estabelecidas e não pode ter
mais de 5 a 7 categorias.

Avaliar as ideias

A avaliação pode conter a explanação de idéias,
o agrupamento das que estão fortemente relacionadas, ou sua eliminação.

Projetar a folha para a coleta de
dados

Projete uma folha de coleta de dados para obter
as informações para validar a causa real.

8.2.4 Matriz GUT
Para estabelecer prioridades, o primeiro passo é saber quais são
os critérios que o cliente mais valoriza no seu serviço. Cada tipo de
serviço pode ter determinantes da qualidade específicos. Assim, definir
prioridades é identificar os determinantes da qualidade mais importantes
para o seu cliente, utilizando ferramenta que é conhecida como matriz
GUT.
A sigla GUT representa três critérios que devem ser levados em
consideração para a definição de prioridades de melhoria.
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Critérios

O que representa
Representa a importância
relativa da oportunidade
de melhoria identificada.

GRAVIDADE

Representa o quão imediata deve ser a implementação das ações de
melhorias.

URGÊNCIA

Representa a possibilidade de o problema identificado melhorar ou piorar
ao longo do tempo

TENDÊNCIA

Questões chaves
O problema é facilmente percebido pelo cliente?
O problema gera custos excessivos?
A organização terá algum tipo de
prejuízo se não resolver o problema imediatamente?
Existem outras oportunidades de
melhoria mais urgentes?
Quais são os fatores que estão relacionados com o problema?
Esses fatores demonstram que o
problema tende a piorar ou melhorar?

Quadro 2: Significado dos pesos da matriz GUT.
Fonte: Curso – Especialista em Polícia Comunitária - UNISUL (2009).

A análise da matriz GUT envolve a determinação de pesos para
cada um dos critérios de gravidade, urgência e tendência. O Quadro 2
serve de referência para guiar a atribuição dos pesos para cada critério,
demonstrando o significado de cada um deles.
Significa

SIGNIFICADOS

PESOS

G- Gravidade

U – Urgente

T – Tendência

1

Irrelevante

Irrelevante

Tende a melhorar

3

Pouco grave

Pode esperar um pouco

Estável

5

Grave

Deve ser tratado em
breve

Tende a piorar um
pouco

7

Muito grave

Tratar com urgência

Tende a piorar muito

Quadro 2: Significado dos pesos da matriz GUT.
Fonte: Curso – Especialista em Polícia Comunitária - UNISUL (2009).
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Para utilizar a matriz GUT como ferramenta de priorização, o
procedimento é simples:
a) Faça uma lista das oportunidades de melhoria identificadas;
b) Atribua os pesos de gravidade, urgência e tendência para cada uma
das oportunidades de melhoria, de acordo com o Quadro 2;
c) Multiplique os pesos atribuídos para obter uma pontuação para cada
oportunidade de melhoria;
d) Estabeleça a ordem de prioridade, da maior pontuação para a menor.
Segue abaixo um exemplo, onde foi feito um diagrama causa-efeito
para a identificação dos motivos que estariam causando o problema,
dispostas na matriz GUT (Quadro 3) e avaliadas conforme os pesos que
foram atribuídos.
Oportunidade De Melhoria

G

U

T

GxUxT

Prioridade

Padronizar o procedimento de
atendimento de ocorrências

5

5

5

125

1

Adotar um plano de
manutenção preventiva de
viaturas

5

5

3

75

2

Desenvolver cursos de
aperfeiçoamento do
atendimento policial

3

5

3

45

3

Quadro 3: Matriz GUT para a determinação de prioridades em uma Unidade PM na BCS.

8.2.5 Plano de Ação com 5W2H
Uma ótima ferramenta para apoiar o planejamento da melhoria é
o 5W2H. O 5W2H é uma maneira de organizar um plano de ação para
fazer a melhoria acontecer.
A ferramenta é baseada em sete perguntas que ajudam a detalhar o
plano de implementação:
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a) O que fazer? (What?): determine as ações de melhoria que devem
ser efetuadas. Existem vários caminhos para a melhoria, no entanto
você deve escolher um deles.
b) Quem deve fazer? (Who?): defina os responsáveis pela
implementação da ação. Se ninguém é designado para fazer, a
tendência é sempre “passar a bola” para outro.
c) Onde deve ser feito? (Where?): Em quais processos ou locais a
ação vai ocorrer? É importante definir onde a ação deve atuar para
que a melhoria realmente aconteça.
d) Quando fazer? (When?): elabore um cronograma para a execução
de cada ação. É necessário ter um momento certo para começar e um
prazo para terminar.
e) Por que deve ser feito? (Why?): determine os resultados esperados.
A melhor justificativa da importância de uma ação é dada pelo
resultado que se espera obter.
f) Como deve ser feito? (How?): detalhe as etapas necessárias para
a execução. Os responsáveis pela implementação devem entender
claramente como proceder.
g) Quanto custa? (How much?): elabore um orçamento. Nenhuma
melhoria sai de graça. Mesmo que não exista um custo diretamente
relacionado com a melhoria, ela vai exigir diferentes recursos da
organização (tempo, pessoas disponíveis etc.), que também custam
dinheiro.
Na geração de idéias para definir as ações do plano, pode utilizar
a técnica de brainstorming, a fim de garantir que as ações escolhidas
sejam as mais adequadas dentre as opções existentes. É importante que
faça isso em grupo, convidando as pessoas responsáveis pela melhoria
a fazer parte da equipe. Assim, os membros da equipe ficarão mais
comprometidos com os resultados que eles mesmos ajudaram a planejar.
O plano de ação com o 5W2H é realmente muito prático e fácil de
entender, basta seguir os passos acima descritos.
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What

Who

Why

How

Where

When

How much

AÇÃO

RESPONSÁVEL

RESULTADO
ESPERADO

COMO

ONDE

PRAZO

RECURSOS

Comandante da
Cia PM e Comandante
do
GEPC

Aumentar a escrituração das
solicitações
e a qualidade
do atendimento policial que
chegam nas unidades de Policia
Militar, pessoalmente ou por
telefone

Primeiramente
em todas
as permanências
das unidades da
Policia
Militar

De jan
2013 à
jan de
2014

Desenvolver um
curso de
treinamento para o
atendimento nas
unidades
da Polícia
Militar

• Documentar
o método em
um pequeno
manual;

• Selecionar

os

instrutores;

• Ministrar

o

curso;

• Acompanhar
as primeiras
aplicações

•

Alocação
do tempo
dos instrutores

•

Manual do
Curso

8.2.6 PDCA
Um dos melhores instrumentos para dar suporte à qualidade total e
melhoria contínua na resolução de problemas é o Ciclo PDCA.

Analisando o esquema acima, percebe-se que a melhoria contínua
no ciclo PDCA passa por quatro etapas:
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1. Planejar (Plan):
Em primeiro lugar, é necessário identificar as oportunidades de
melhoria, ou seja, os elementos que precisam ser melhorados no seu
processo, os quais provavelmente não existem recursos (tempo, dinheiro,
pessoas, etc.) para fazer tudo de uma vez. Por isso, esta etapa também
inclui a definição de prioridades para a melhoria, elaborando um plano
de ação, respondendo as questões:
“O que devo fazer primeiro?
Quais ações devem ser urgentes?”
2. Executar (Do):
O segundo passo é a execução das ações de melhoria que foram
planejadas. Como ainda não é possível saber nesse estágio se a melhoria
vai dar certo ou não, é interessante aplicar o plano em uma escala menor,
para observar o que acontece, antes de implementar a melhoria em toda
a organização.
3. Verificar (Check):
Nesta etapa pode confrontar os resultados esperados com os
resultados obtidos, pois é nesta fase que é possível observar os efeitos do
plano de melhoria. Esta etapa inclui também a medição do desempenho,
que responde as questões:
“Como estou indo?
Poderia ter sido melhor?”.
4. Agir (Act):
Depois de avaliar o que deu certo e o que deu errado no plano de
ação, deve atuar na correção dos erros para que a melhoria no processo
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possa ser definitivamente implementada.
Na quarta etapa, a melhoria é consolidada por toda a organização.
Isso envolve a formalização dos procedimentos e o treinamento dos
funcionários no processo novo.
Se mesmo depois de passar pelas quatro etapas, o serviço ainda
não tiver melhorado suficientemente, o ciclo deve começar outra vez,
girando quantas vezes forem necessárias. De fato, o mais interessante
do ciclo PDCA é que ele nunca para de rodar. Quando uma volta é
terminada com sucesso, é necessário planejar a próxima melhoria da
lista de prioridades: isso é melhoria contínua!
8.2.7 FERRAMENTA 5 S – Busca da Qualidade Total
Em grande parte das organizações, antes de implementar um
programa de qualidade é necessário “colocar a casa em ordem”. Para essa
finalidade, destaca-se o sistema chamado de 5S, que busca a melhoria
dos aspectos físicos e humanos do ambiente de trabalho e prepara a
organização para a adoção dos princípios da qualidade total.
O termo 5S foi derivado das iniciais de cinco palavras japonesas:
seiri, seiton , seiso, seiketsu e shitsuke. Na tradução das palavras
japonesas, foi acrescentado o termo “senso” antes de cada palavra em
português, que mais se aproximava do significado original. Assim, o
termo 5S foi mantido na língua portuguesa, resultando em:
a) Senso de utilização;
b) Senso de ordenação;
c) Senso de limpeza;
d) Senso de saúde e
e) Senso de autodisciplina.
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Como implantar os cincos sensos da qualidade em uma organização?
O esquema propõe um modelo que possui as seguintes etapas: preparação,
implantação e manutenção, com uma etapa anterior de preparação e
uma etapa posterior de manutenção. No modelo, essas três etapas são
executadas de uma forma interativa, de modo que a manutenção nunca
termina, fator que é coerente com a lógica da melhoria contínua.
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Como mostra o esquema, pode-se afirmar que as etapas do modelo
são interligadas por meio do ciclo PDCA (plan-do-check-act), o qual não
é uma etapa do modelo e nem mesmo aparece de uma forma explícita
para os funcionários.
A representação do ciclo PDCA serve para ressaltar que o processo
de implantação do sistema 5S deve passar a fazer parte da rotina de
melhoria contínua da organização e, na medida do possível, deve ser
incorporado à cultura organizacional (senso de autodisciplina).
A etapa de preparação envolve inicialmente uma discussão com a alta
COORDENADORIA DE POLÍCIA COMUNITÁRIA E DIREITOS HUMANOS DA PMMT

143

direção para obter comprometimento por parte da diretoria, a intenção
passa a ser a obtenção do comprometimento por parte dos funcionários.
A terceira atividade da etapa de preparação consiste no treinamento
dos funcionários sobre os princípios do sistema 5S. Além de fornecer
informações que podem dar suporte à elaboração do plano de implantação.
A última atividade de preparação é a realização de um brainstorming
(tempestade de idéias) que procura tanto identificar as causas dos
problemas percebidos no ambiente de trabalho quanto levantar sugestões
preliminares de melhoria. Na identificação das causas dos problemas, é
recomendável que seja feito um registro da situação atual, principalmente
por meio de fotografias de diferentes partes das instalações. Assim,
as idéias levantadas no brainstorming poderão servir de base para a
preparação do plano de implantação.
A “Dia D” é denominada como o “Dia da Faxina Geral”. Assim,
escolhe-se um dia para que, em forma de mutirão, sejam colocados em
prática o 2º e o 3º sensos (ordenação e limpeza). No dia da faxina, é
muito importante que todos os envolvidos participem da atividade, pois
isso é essencial para garantir a manutenção do sistema 5S.
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CAPITULO IX
9. GESTÃO DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL
O Policiamento Comunitário melhor se consolidará com a adoção
de mecanismos que visem melhor identificação e valorização do policial
comunitário. Não resta dúvida que a polícia que queremos para fazer
segurança é aquela que se apresenta mais próxima da comunidade, que
é conhecida pelo cidadão e conseqüentemente estabelece vínculos de
confiança e respeito. Esta Polícia precisa ter seus representantes valorizados, estimulados e motivados, para construírem e obterem resultados
eficientes na prevenção e redução da violência.
Para efetivação desta gestão de valorizar e estimular as boas práticas
de policiamento comunitário pelo policial militar há de se efetivar um
trabalho conjunto entre os policiais militares do GEPC e sociedade civil
organizada com participação dos Conselhos comunitários de segurança,
que terá papel agregador destas lideranças na identificação das práticas e
dos policiais que se destacam no exercício do policiamento comunitário.
Estabelecendo e desenvolvendo um sistema de prêmios e recompensa, com parâmetros e critérios que possam mensurar a qualidade do
atendimento e o nível de comprometimento do policial militar comunitário, representa uma ferramenta importantíssima para reforçar a prática
do policiamento comunitário e a consolidação de uma cultura de paz
pautada no verdadeiro regime democrático de direito.
A seguir elencaremos algumas iniciativas que poderá ser utilizada
como ferramenta, neste processo de gestão pela valorização e melhoria
do desempenho profissional do policial militar comunitário:
a) Comissão permanente de acompanhamento de desempenho da
atividade de policiamento comunitário: Será selecionada e treinada uma comissão de policiais militares integrantes da Coordenadoria
de Polícia Comunitária e Direitos Humanos da PMMT para o acomCOORDENADORIA DE POLÍCIA COMUNITÁRIA E DIREITOS HUMANOS DA PMMT
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panhamento e avaliação das boas ações de policiamento, assim como
das pesquisas de satisfação do serviço policial da área, conforme formulário em anexo.
b) Prêmio Destaque Policial Militar Comunitário. Por meio das pesquisas de atendimento (processo 02) feito pelos comandantes das
Companhias serão pontuados em vários aspectos a ação do policial
quanto ao atendimento, a qualidade do serviço prestado e a solução
dada aquele atendimento, bem como o conceito emitido pelo Comandante imediato do Policial, com base nos relatórios das ações,
atividades, programas e projetos comunitários encaminhados a Coordenadoria de Polícia Comunitária e Direitos Humanos da PMMT.
A média destas pontuações identificará os policiais que melhor desenvolveram práticas do policiamento comunitário, que realmente são
conhecidos pela comunidade e que a comunidade respeita e confia.
Os Policiais melhores avaliados anualmente por cada Comando Regional serão reconhecidos pelo Comando da Polícia Militar com prêmios a serem adquiridos pela instituição policial, podendo ser cursos
fora do Estado na área de Polícia Comunitária, placas de homenagens,
certificados de reconhecimento profissional e outros prêmios adquiridos
mediante parceria com outras Instituições, a serem homenageados por
ocasião da solenidade alusiva ao aniversário da PMMT.
c) Medalha do Mérito Policial Comunitário. Concedida por meio
de ato do Comandante Geral da Policia Militar do Estado de Mato
Grosso, conforme critérios estabelecidos no Decreto de criação e regulamentação para a concessão da medalha.
d) Melhorar as condições de trabalho e aumentar a motivação dos
policiais. Para que obtenhamos qualidade do nosso ambiente de trabalho e satisfação dos clientes cidadãos, nossos colaboradores e parceiros devem estar motivados e entusiasmados ao exercerem suas
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funções, por isso o Comandante da Companhia da BCS e o Comandante do GEPC devem estar sempre dialogando com seus colaboradores a fim de identificar suas necessidades e buscar satisfazê-las
dentro do possível e nunca deixar alguém sem uma resposta. Devem
tentar aos poucos exercer o papel de líder da equipe junto aos seus
colaboradores pelo seu exemplo, conhecimento e respeito adquirido.
Assim algumas das condições a serem melhoradas nesta relação de
trabalho com vistas ao aumento motivacional:
d.1 Policiais lotados próximos ao seu local de moradia. Os policiais
preferencialmente deverão morar junto aos locais em que trabalham
para economia de tempo e financeira, resultando na melhoria da produtividade por conhecerem aquela realidade e os problemas daquela população.
d.2 Garantir melhor qualidade de vida ao policial e sua família.
Práticas de esportes regulares pelos comandantes de UPM, acompanhamento médico e odontológico pelos profissionais da Policia Militar.
d.3 Elogios. O Comandante das UPMs deverá elaborar elogios aos policiais militares e publicá-los quando da prática de ações relevantes para
a instituição.
e) Capacitação continuada em policiamento comunitário. Instituição
devera realizar cursos e eventos que proporcionem o aprendizado e atualização do conhecimento em policiamento comunitário.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considerando a evolução da prática do Policiamento Comunitário
em Mato Grosso, é importante frisar a iniciativa do Comando da PMMT
quanto à normatização e padronizações dos procedimentos nas ações
e atividades de Policiamento Comunitário, através da elaboração do
Manual e Diretriz de Policiamento Comunitário.
Os procedimentos serão implantados, inicialmente, em uma
Companhia de Policia Militar da BCS – Projeto Piloto, a qual terá
o acompanhamento realizado por Comissão específica nomeada
pelo Comandante Geral da PMMT e pela Coordenadoria de Polícia
Comunitária e Direitos Humanos da PMMT.
Com a Diretriz e o Manual de policiamento comunitário, alguns
resultados podem-se esperar, tais como: Otimização da gestão de
segurança quanto à prática de policiamento comunitário; otimização e
potencialização na utilização dos recursos disponíveis, o qual abordará
a tríplice responsabilidade ( territorial, resultados e social); continuidade
das ações de Policiamento Comunitário, com a permanência do
Comandante da Companhia de Policia Militar por um período suficiente
para aplicabilidade das ações e atividades necessárias para proporcionar
a integração com a comunidade; Contribuição para a melhoria do clima
organizacional proporcionando um melhor ambiente e relacionamento
interpessoal com os pares e com o cliente-cidadão; Criação de uma
identidade e perfil do profissional da Polícia Militar na realização do
policiamento comunitário e melhoria da integração entre as Instituições
de Segurança Pública que compõem as BCS.
Atingindo essas metas com o público interno, esperamos ter
reflexos positivos com a comunidade receptora dessa prestação de
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serviços, no qual a Diretriz e o Manual contribuirão para a melhoria na
sensação de segurança da comunidade e uma contribuição efetiva para
o enfrentamento qualificado da criminalidade, com foco na prevenção,
além de um fortalecimento da credibilidade e confiabilidade nas ações
de segurança pública com participação comunitária.
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Visto em____/___/2011

PoLiciA MiLiTAr
BASe coMUNiTáriA De SeGUrANÇA

01

02

03

______________________
cmt da BcS

receBiMeNTo Do SerViÇo:
eu,
_______________________rGPMMT_____________,
recebi
no
dia_____do
mês
de___________________ do ano de 20_____ , do ___________________________, com todas as ordens em
vigor.
S
erViÇo oPerAcioNAL: (Anotar as G.Us que assumirem efetivamente o serviço).
VTr [
]
GU:
/
Hs:
às
VTr [
]
GU:
/
Hs:
às
VTr [
]
GU:
/
Hs:
às
VTr [
]
GU:
/
Hs:
às
GU:
/
Hs:
às
Motociclístico
GU:
/
Hs:
às
Motociclístico
GU:
/
Hs:
às
ciclístico
GU:
/
Hs:
às
ciclístico
GU:
/
Hs:
às
P.o. a Pé
GU:
/
Hs:
às
P.o. a Pé
fALTAS e ALTerAÇÕeS:
[ ] Sim. (Relatar com objetividade).
[ ] Não. (Inutilizar as linhas abaixo).

04

receBiMeNTo De DocUMeNToS:
[ ] Sim. (Relatar com objetividade; exceto B.o que será lançado no item 05).
[ ] Não. (Inutilizar as linhas abaixo).

05

ocorreNciAS PoLiciAiS:
[ ] Sim. (Inserir nº. e natureza do B.O nas linhas abaixo).
[ ] Não. (Inutilizar as linhas abaixo).

06
07

MATeriAL cArGA: Conforme Folha nº. ______ deste Livro.
BArreirAS e PoNTo DeMoNSTrATiVo (P.D).
GU:
/
Hs:
às
GU:
/
Hs:
às
GU:
/
Hs:
às
GU:
/
Hs:
às
GU:
/
Hs:
às
GU:
/
Hs:
às

08
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roTiNA De ANoTAÇÕeS DiáriAS
(Livro de Partes)

[
[
[
[
[
[

] P.D
] P.D
] P.D
] P.D
] P.D
] P.D

[
[
[
[
[
[

] BARREIRA
] BARREIRA
] BARREIRA
] BARREIRA
] BARREIRA
] BARREIRA

PASSAGeM Do SerViÇo: Fiz ao meu substituto legal, __________________, com todas as ordens em vigor.
BCSBER, em Cuiabá-MT,
do mês de
do ano de 2011.
NoMe:
rGPMMT:
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Visto em____/___/2011
roTiNA De ANoTAÇÕeS DiáriAS
(Livro de Partes)

_____________________
cmt da BcSBer

PoLiciA MiLiTAr
BASe coMUNiTáriA De SeGUrANÇA
01

reLAÇÃo PerMANeTe De MATeriAL cArGA
(Verificação diária por parte do Permanência)
ArMAMeNTo
Nº.
1
2
3
4
5
6
7

TiPo

Pistola Taurus PT .40
Revolver calibre 38
Munições .40
Munições calibre 38
Carregador para PT 100 16 tiros.
Carregador para PT 100 11 tiros.
Placa Balística

QUANT
07
03
220
60
08
04

NUMerAÇÃo

06 PAreS
06

8

Capa para Placa Balística

9
10
11
12

Bicicletas
HT
Algemas com chave
Colete Refletivo

04
04
05
06

13
14
15
16
17
18
19
20

Baterias para HT
Carregadores de Baterias p/ HT
Radio Comunicador com base fixa
Lanternas emborrachadas
Cones Grandes
Livro Código de Trânsito Brasileiro
Telefone sem fio com base (Intelbras)
Televisor “29” com controle remoto

06
02
01
04
06
01
01
01
Comandante da Sub-unidade

108
COORDENADORIA DE POLÍCIA COMUNITÁRIA E DIREITOS HUMANOS DA PMMT

157

PoLÍciA MiLiTAr
BASe coMUNiTáriA De SeGUrANÇA
01

02

03
04

05

06

07

roTiNA De
eScALA De SerViÇo PArA o DiA 01 De
ABriL De 2011
(SeXTA feirA)

Visto em____/___/2011
______________________
cmt da BcSBer

eXPeDieNTe ADMiNiSTrATiVo:
CAP PM MELO – RG: 881.970 / CMT DA BASE
HS: 08: 00 AS 18: 00
3º SGT PM CAMARGO – RG: 877.731/AUX. ADMINIST.
HS: 08: 00 AS 18: 00
SD PM ELIENAY – 882.717 (PROERD)
HS: 08: 00 AS 18: 00
Conforme Escala de SV. Diário do 1º. BPM
oficiAL De áreA
SerViÇo oPerAcioNAL:
CB PM eMANUeL – 877.123
PerMANÊNciA DA BASe UfMT eScALA SV: 24X72HS
1º TUrNo
2º TUrNo
TUrNo/JorNADA
12X24Horas 12X48Horas
HS: 06:30 AS 18:30
HS: 18:30 AS 06:30
SD PM Julierme – 879.748
Vtr - placas NJM – 0873 (área SD PM Jair - 879.824
SD PM Gilberto Marques – 881.187
SD PM carvalho – 883.315
Boa esperança).
TUrNo / JorNADA
HS: 09:00 AS 02:00
HS: 13:00 AS 21:00
Vtr – placas: NJM - 1343
SD PM Mendes – 879.822
SD PM João Batista – 881.936
(área Jardim califórnia/ Jardim
SD PM Tibalde – 883.846
SD PM francisco – 883.887
Petrópolis/ Shangri-lá/ Praeiro)
PoLiciAiS De foLGA:
cBs PM Emanuel; Alécio; Ventura; A. Brito; D. Amorim; SDs PM Darbian; Lima Leite; Batista; João; Melo;
Huguinei; Anselmo, Josino; Celmo.
PoNToS DeMoNSTrATiVoS:
PoNTo BASe - AV BrASiLiA JD DAS AMericAS
PrefiXo VTr
HorArioS DeSiGNADo P/ P.B No SArc.
NJM 0873
HS: 09:30 àS 10:00
HS: 23:30 AS 00:00
NJM 1343
HS: 13:30 AS 14:00
HS: 22:00 AS 22:30
NJM 4243
HS: 17:30 AS 18:00
HS: 20:00 AS 20:30
PLANo De roNDAS coNforMe DeTerMiNAÇÃo Do cMT DA BASe:
oBS: o oficiAL De AreA DEVERA FISCALIZAR O CUMPRIMENTO DAS ORDENS.
rondas e Abordagens nos Períodos Diurnos e Noturnos na rua 12, 49 e 50 do Bairro Boa esperança; ruas
Bogotá, Santiago e Av. Brasília do Bairro Jardim das Américas. ruas Los Angeles e Las-vegas do Bairro Jardim
califórnia. intensificar rondas e abordagens na Avenida fernando correa, nas proximidades do Banco do Brasil
e Bradesco a fim de evitar roubos (saidinha de Banco) naquelas localidades.
fÉriAS, LiceNÇAS e oUTroS.
Post/Grad
NoMe
Lucinei Gomes Jacinto – 881.928
cB PM

SiTUAÇÃo
férias

iNÍcio
07/03/011

TÉrMiNo
04/04/011

Cleyton freire da Silva – 883.314

Atest. Acompanh

18/03/011

09/04/011

SD PM
AViSo.

OBS: SSDD PPMM MeNDeS e TiBALDi, pegar oficio na P-I do 1º BPM, fins ser ouvido em juízo, 5ª Vara
Criminal da Capital dia 04Abril/011, as 14h00min.
08

BcSBer, em cuiabá-MT, 31 do mês de março do ano de 2011.
Cmt da Sub-unidade
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ocorrÊNciAS PoLiciAiS reGiSTrADAS PeLAS GUArNiÇÕeS DA ciA PM DA BASe De SeGUrANÇA BoA
eSPerANÇA e reGiÃo No ANo De 2011.
MÊS De JANeiro/2011
DATA

HorA

coNDUZ

01/01/011

21:01

01

EMBRIAGUEZ/DESACATO (VIA
PUBLICA)
VIAS DE FATO

01/01/2011

19:01

01

03/01/2011

03:01

N/H

03/01/2011

18:01

02

05/01/2011

03:01

N/H

NATUreZA

ROUBO
FURTO
FURTO/TENTADO

05/01/2011

05:01

01

OUTROS DE POLICIA

07/01/2011

03:01

02

VIAS DE FATO
PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO
ALHEIO
EMBRIAGUEZ
VIAS DE FATO
LESÃO CORPORAL
ROUBO/FALSIFICAÇÃO DE DOC.
PARTIC.
ROUBO

07/01/2011

13:01

01

07/01/2011
08/01/2011
09/01/2011

17:01
03:01
15:01

02
02
N/H

10/01/2011

04:01

03

10/01/2011

07:01

N/H

12/01/2011

02:01

01

DESOBEDIENCIA

13/01/2011

16:01

02

15/01/2011

12:01

01

ATRITO VERBAL
Cond. Veic. Automotor Sob Infl. De
Alcool

16/01/2011

20:01

N/H

OUTRAS DE POLICIA

16/01/2011

02:01

01

OUTRAS DE POLICIA

17/01/2011

15:01

01

FURTO

17/01/2011

20:01

02

FURTO

17/01/2011

22:01

01

OUTRAS DE POLICIA

18/01/2011

20:01

01

ROUBO

19/01/2011

14:01

03

NATUREZA DIVERSA

20/01/2011

09:01

02

PORTE ILEGAL DE ARMAS DE
FOGO

21/01/2011

04:01

01

EMBRIAGUEZ

21/01/2011

15:01

02

FURTO / TENTADO

22/01/2011

13:01

01

PERTURBAÇÃO DO TRAB. ALHEIO

24/01/2011

03:01

N/H

24/01/2011

11:00

01

ROUBO

25/01/2011
27/01/2011

04:15
19:01

01
03

OUTRAS DE POLICIA
ROUBO/ PRISÃO POR MANDADO

28/01/2011

02:01

N/H

28/01/2011

09:01

N/H

ROUBO

30/01/2011

14:01

N/H

ROUBO

30/01/2011

16:01

01

OUTRAS DE POLICIA

30/01/2011

17:01

01

DESOBEDIENCIA

31/01/2011

21:01

01

FURTO

B.O REGISTRADOS TOTAL GERAL

VEICULO LOCALIZADO

OUTRAS DE PÓLICIA

LocAL
AV TANCREDO NEVES (JD
PETROPOLIS)
AV HIST. RUBENS DE
MENDONÇA (B. SAUDE)
RUA BRASILIA (GALERIA
ITALIA)
AV CARMINDO DE CAMPOS (JD
PETROPOLIS)
AV MIGUEL SUTIL (PORTO)
RUA SAN FRANCISCO (JD
CALIFORNIA)
RUA 09 (BOA ESPERANÇA)
RUA RIO JUINA (GRANDE
TERCEIRO)
RUA 05 (BOA ESPERANÇA)
RUA CUIABÁ (PRAEIRINHO)
RUA PALMITAL (PRAEIRO)
AV BEIRA RIO (JD SHANGRILA)
AV BEIRA RIO (SÃO GONÇALO)
RUA ALZIRO ZARUR (BOA
ESPERANÇA)
RUA 04 (BOA ESPERANÇA)
AV FERNANDO CORREA
(COXIPO)
TRAVESSA SILVA PONTE (DOM
AUINO)
RUA DA MANGUEIRA
(SHANGRI-LA)
AV FERNANDO CORREA
(SHANGRI-LA)
RUA 13 DE JUNHO (CENTRO
SUL)
AV RIO ARAGUAIA (GDE
TERCEIRO)
AV TEN CEL DUARTE (CENTRO
SUL)
AV BRASILIA (JD DAS
AMERICAS)
RUA ANTONIO MARIA
(CENTRO NORTE)
AV ALZIRO ZARUR (CAMPUS
UFMT)
AV FERNANDO CORREA (JD
DAS AMERICAS)
AV BRASILIA (JD DAS
AMÉRICAS)
AV FERNANDO CORREA (JD
KENNEDY)
RUA BOGOTA (JD DAS
AMERICAS)
RUA 51 (BOA ESPERANÇA)
RUA 44 (BOA ESPERANÇA)
RUA 02 (RESID. SANTORINE,
BOA ESPERANÇA)
RUA HAVANA (JD DAS
AMÉRICAS)
RUA 20 (BOA ESPERANÇA)
AV BRASILIA (JD DAS
AMÉRICAS)
RUA SÃO MATHEUS (SÃO
MATHEUS)
AV FERNANDO CORREA (JD
DAS AMÉRICAS)

B.o
Nº.
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PoLiciA MiLiTAr
BASe coMUNiTáriA De SeGUrANÇA
DATA ............/.........../..........
HORA ................:................

roTiNA De ANoTAÇÕeS DiáriAS
(controle de viatura)
________________________________
VTr PALio fire.
PLAcA. NUG: 2675.
KM iNiciAL

...................................................

KM fiNAL ........................................................

Visto em____/___/2011
____________________
cmt da Sub-unidade

GUArNiÇÃo
cMT...........................................
MoT...........................................
PTr............................................

coNDiÇÕeS DA VTr.
o B
r
JUSTifiQUe
Pintura / Lataria
Limpeza
Faróis
Lanternas
Giroflex
Pára-choques
Portas
Bancos / Estofamentos
Tapetes
Painel
Rádio comunicador
Porta malas
Macaco
Chave de roda
Estepe
Pneus
Calotas
Triângulo sinalizador
Bateria
Óleo do motor
Radiador
Reser. Aux. de gasoli.
oBS: MARCAR COM UM “X” UMA DAS OPÇÕES: oTiMo, BoM OU rUiM. SE EST. RUIM, FAVOR JUSTIFICAR.
oUTroS:______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
ProViDÊNciAS ToMADAS:____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
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Modelo – Descrição de projeto social PMMT
PoLiciA MiLiTAr
coMPANHiA De PoLÍciA MiLiTAr
GEPC
1. Nome do Projeto:
2. Responsável pelo Projeto:

3. Contatos:

4. Diagnóstico:
5. Principais Demandas:
6. Objetivo Geral:
6.1. Objetivo Específico:
7. Justificativa:
8. Público Alvo:
9. Metas/ Ações:
ETAPAS

META FÍSICA

VALOR UNITÁRIO

Detalhamento 01
10. Planejamento/ Estratégias a serem desenvolvidas:
Nr

ASSUNTO

C/H

TOTAL
APLICAÇÃO:
11. Resultados esperados com a implantação do projeto:
12. Mensuração do Resultado:
13. Detalhamento do Custo:
Meta

Etapa/
Fase

Discriminação

Indicador Físico

Valor R$

Unid.

Unitário

Qtd

Total
-

TOTAL

00.000,00

Ps: descrever minuciosamente os valores
14. Horizonte do Projeto:

PLANO DE TRABALHO
1. DADOS CADASTRAIS

C.N.P. J:

COORDENADORIA DE POLÍCIA COMUNITÁRIA E DIREITOS HUMANOS DA PMMT
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Endereço.
Cidade:

UF:

Conta Corrente:

CEP:

DDD/TEL:

Banco:

Agência:

E.A.:
Praça de Pagamento:

Nome do Responsável:

CFP:

CI/ Órgão Expedidor:

Cargo:

Função:

Matrícula:

Endereço:

CEP:

2. OUTROS PARTÍCIPES

C.N.P.J.:

Órgão:
Endereço:

E.A.:
Estadual

CEP:

Nome do Responsável:

CPF:

CI/ Órgão Expedidor:

Cargo:

Função:

Endereço:

CEP:

3. descrição do projeto

Período de Execução:

Título do Projeto:

Início:

Término:

Identificação do Objeto:
Justificativa da Proposição:

4. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Meta

Meta

Etapa/
Fase

Discriminação

Etapa
Fase

Especificação

Indicador Físico

Duração

Unid.

Inicio

Qtd

Indicador Físico
Unidade
Quant.

Duração
Início

Término

Término

5. PLANO DE APLICAÇÃO
Natureza da Despesa

Recursos

Código

Concedente

proponente

Total

Valor em R$

-

Valor em R$

Especificação

TOTAL GERAL

6. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
Concedente – 2011
Meta

7. APROVAÇÃO PELA CONCEDENTE:
Aprovado:
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Cuiabá/MT, _____ de ____________________ de ____________.

__________________________
Concedente
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relação
Nominal dos
PPMM

coorDeNADoriA De PoLÍciA coMUNiTáriA e DireiToS HUMANoS

elogios
externos

Moções

Palestras
ministradas

QUANTiDADe
Atividades de Trabalhos
integração
Divulgados
comunitária
em mídia

DeScriÇÃo Do TrABALHo coMUNiTário reALiZADoS / QUANTiDADe 1
Outros /
Outros /
Outros /
Outros /
Outros /
Outros /
descrever
descrever
descrever
descrever
descrever
descrever

DeScriÇÃo Do TrABALHo coMUNiTário reALiZADoS /
Projetos
Visitas
Visitas
Ações sociais
Sociais
comunitárias Solidárias
Desenvolvidos

Outros /
descrever

elogios
internos (
PMMT)

1

_______________________________________________________________________
Coordenadoria de Polícia Comunitária e Direitos Humanos da PMMT. Av. Historiador Rubens de Mendonça, 6135, Cep. 78.055-500 Cuiabá –
MT. Fone: 65- 3613-8824 / 9987-4092.

A quantificação de atendimento deverá ser comprovada com lista de presença, formulários de visitas e outros que comprovem a realização do evento.

Em caso de empate, para efeito de identificação do Policial Militar destaque, a CPCDH utilizará o critério de ações que priorizem a integração
comunitária e a prevenção primária da criminalidade.

Cap. PM ....
Ten. PM....
Sub Ten
Sgt PM ...
Cb.....
SD .....
SD ......

Cont.......
relação
Nominal dos
PPMM

Cap. PM ....
Ten. PM....
Sub Ten
Sgt PM ...
Cb.....
SD .....
SD ......

reuniões
comunitárias

FORMULÁRIO QUANTITATIVO DE AVALIAÇÃO DE ATENDIMENTO NO POLICIAMENTO COMUNITÁRIO

eSTADo De MATo GroSSo
PoLÍciA MiLiTAr
QUArTeL Do coMANDo GerAL

