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RESUMO 

 

 

Esta Dissertação investigou e contextualizou sob o prisma doutrinário dos fundamentos do 

Planejamento Territorial Urbano em suas diversas ênfases com uma abordagem experimental 

articulando as ações de Policia Administrativa e o emprego operacional da Polícia Militar.  

Neste sentido, se utilizou como referencial teórico, os conceitos norteadores de ordem pública 

e de polícia administrativa, que compreendem as diversas atividades relacionadas ao emprego 

operacional da Policia Militar dando inclusive sustentação jurídica para o exercício de sua 

atividade fim fundamentada no Direito Administrativo.  Em se tratando, ainda, de referencial 

teórico, outro conceito que norteou o trabalho foi o de “Desenvolvimento Territorial” com 

algumas diferentes abordagens, principalmente voltada aos conceitos do Direito Urbanístico, 

visando, assim, encontrar soluções de desenvolvimento social, econômico e espacial para 

reduzir a criminalidade diante da presença policial efetiva, bem como através de ações de 

polícia administrativa focado no traçado urbano. Neste sentido, se construiu o argumento 

doutrinário quanto à intervenção em regiões deprimidas ou estagnadas como forma de 

atenuação da sensação de insegurança e dos desequilíbrios sociais e econômicos 

materializados no território catarinense e nas suas diversas zonas urbanas de descoesão social, 

bem como nas demais zonas urbanas. A metodologia empregada foi o método dedutivo 

(pesquisa básica e estado da arte) somada à pesquisa qualitativa baseada em entrevistas semi-

estruturadas. A fim de se delimitar o campo de investigação se delimitou como recorte da 

pesquisa a área do 21° BPM (Batalhão de Policia Militar. O público alvo foram os membros 

dos CONSEG do Norte da Ilha de Santa Catarina, especialmente, e os integrantes da própria 

polícia militar, bem como se utilizou as percepções e conhecimentos técnicos profissionais 

adquiridos pelo autor desta dissertação em seus quase 28 anos de serviços prestados à 

Segurança Pública. O exercício proposto ao seu termino nos permite atestar que o 

planejamento urbano na gestão da segurança pública se torna uma ferramenta de tomada de 

decisão com competência técnica de geração de dados estatísticos que podem em muito 

contribuir no estabelecimento de metas em cada uma das regiões da cidade quando do 

planejamento do policiamento ostensivo orientado e no emprego de operações visando 

diminuir ou resolver pressões sobre necessidades na segurança pública e, assim, 

potencializando a governança pública.   
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ABSTRACT 

 

This Dissertation investigated and contextualized through the prism doctrinal foundations of 

the bases of the Territorial Urbane Projection in his several emphases with an experimental 

approach articulating the actions of Administrative Police officer and the operational job of 

the Military police. In this sense, it was used like theoretical referential system, the guiding 

concepts of public order and of administrative police officer, which there understand several 

activities made a list to the operational job of the Military police giving including legal 

sustenance for the exercise of his activity end based on the Administrative Right. In treating, 

still, as a theoretical referential system, different concept that orientated the work it was it of 

“Territorial Development” with some different approaches, principally turned to the concepts 

of the Town planning Right, aiming, so, to find solutions of social, economical and space 

development to reduce the criminality before the police effective presence, as well as through 

actions of administrative police officer focused in the urbane sketch. In this sense, inhabitant 

of Santa Catarina built on the doctrinal argument as for the intervention in depressed or 

stagnant regions like the form of reduction sensation of insecurity and of the social and 

economical imbalances materialized in the territory and in his several urbane zones of 

descoesão socially, as well as in too many urbane zones. The employed methodology was the 

deductive method (basic inquiry and state of the art) added up to the qualitative inquiry based 

on semi-structured interviews. In order that the field of investigation was delimited there 

delimited like cutting out of the inquiry the área of 21 ° BPM (Battalion of Military police. 

The white public they were the members of the CONSEG of the North of the Island of Santa 

Catarina, specially, and the integrants of the military police itself, as well as there was used 

the perceptions and technical professional knowledge acquired by the author of this 

dissertation in his almost 28 years of services been suitable to the Public Security. The 

proposed exercise its termination allows us to demonstrate that urban planning in the 

management of public safety becomes a tool for decision-making expertise to generate 

statistical data that can greatly help in setting goals in each of the regions of the city when 

patrolling the planning and employment-oriented operations in order to decrease or resolve 

pressures on public safety needs and thereby enhancing public governance. 
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INTRODUÇÃO 

 

 
 

A única arma capaz de combater a violência é a inteligência, e a 

base de toda a sustentabilidade é o desenvolvimento humano que 

deve contemplar um melhor relacionamento do homem com os 

semelhantes e a Natureza. 

 

Nagib Anderáos Neto  

 

 

Este trabalho apresenta os resultados da pesquisa que teve como objetivo investigar as 

práticas adotadas no âmbito da Segurança Pública e na missão da Polícia Militar do Estado de 

Santa Catarina focada no planejamento territorial urbano e desenvolvimento socioambiental. 

 

 A motivação pessoal é um dos elementos pertinentes para a realização de todo e 

qualquer trabalho de pesquisa e se fez presente também neste trabalho quando se retrata a 

experiência e a história do signatário no mundo profissional e acadêmico. O despertar pela 

importância e necessidade de estudos mais aprofundados sobre o tema se deram tanto pela 

observação das necessidades como das dificuldades encontradas quando da elaboração do 

planejamento e emprego do policiamento ostensivo ao longo dos quase 28 anos de efetivo 

serviço como Oficial da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina e bacharel em Segurança 

Pública e em Direito. No ano de 2009, deu-se início ao desenvolvimento científico do tema 

em tela em cumprimento ao pré-requisito da realização do CAO (Curso de Aperfeiçoamento 

de Oficiais) para a promoção ao posto de Major na PMSC por meio da realização e defesa 

pública de monografia no curso pós-graduação lato sensu em gestão da segurança pública 

pela UNISUL (Farias, 2009). Desde então, realiza-se continuamente com fito na busca de 

soluções a revisão bibliográfica e a anotação das percepções sobre o tema como profissional, 

operador e pesquisador da Segurança Pública e do Direito no território de Santa Catarina. 

Diante do Programa de Pós-Graduação em Planejamento Territorial e Desenvolvimento 

Socioambiental, oferecido pela Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC/FAED), 

se vislumbrou a possibilidade de dar seguimento aos estudos e pesquisas iniciados.  

Observa-se, ainda, que a difusão da proposta do trabalho desenvolvido naquela 

ocasião (Farias, 2009) despertou o interesse institucional da Polícia Militar do Estado de 
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Santa Catarina. Isso em função da busca constante de soluções que atenda à sociedade que 

exige cada vez mais qualidade dos serviços prestados pelos órgãos ligados ao Sistema de 

Segurança Pública, principalmente, no que se refere à eficiência.  

 

A literatura relacionada com o tema está atrelada aos seguintes eixos temáticos: 

Polícia ostensiva de preservação da ordem pública; Criminalidade e zonas de descoesão 

social; Planejamento territorial urbano e traçado urbano. Para analisar o problema proposto 

serão utilizadas as seguintes categorias teóricas: a) Espaço Vital e Território;/ b) Formação 

Socioespacial;/ c) Zonas de Descoesão Social;/ d) Planejamemto Territorial;/ e) Segurança 

Pública;/ f) Polícia Administrativa;/ g) Poder de Polícia;/ h) Ordem Pública,/ i) Segurança 

Ontológica e,/ j) Judicialização. 

 

A Polícia Militar é a polícia ostensiva de preservação da ordem pública no campo da 

segurança pública atuando em diversos campos. Dentre estes, destacam-se as atividades de 

polícia de consentimento e a fase da atividade de fiscalização, que se manifesta no 

policiamento ostensivo em suas diversas modalidades.  

O Estado vem encontrando dificuldades em fazer frente às ações de combate ao crime 

organizado e à violência urbana diante dos índices de criminalidade, que vêm aumentando nos 

grandes centros urbanos. Os estudiosos do assunto manifestam a ausência do Estado e de seus 

aparelhos em zonas de descoesão como um dos fatores, que contribui para o aumento dos 

índices de criminalidade, destacando-se os indicadores do Centro de Estudos Cultura e 

cidadania (CECCA, 2001:140/151).  

Nesta mesma linha, Bondaruk &Souza (2003:13) afirmam que:  

As desigualdades sociais profundas (Brasil/EUA), os métodos de absorção da 

migração em sociedades de múltiplas raças, culturas diferentes estratificadas em 

guetos, favelas, morros, são fatores que concorrem para a violência. 

Os chefes do crime organizado usam como estratégia a ocupação e a substituição das 

obrigações do Estado como, por exemplo, realizando as obras e provendo as carências das 

comunidades onde estão inseridos e, assim, consequentemente, tirando proveito das lacunas 

existentes.  

Os reflexos da ausência do Estado nas zonas de descoesão (favelas, alagados ou 

bolsões de pobreza) vêm impactando a sociedade como um todo, principalmente, atingindo as 

zonas nobres das cidades, vulnerabilizando-as estas por extensão. É o caso da experiência 
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analisada por Rifiotis (1999), envolvendo a área conhecida por Favela Naval, localizada no 

município de Diadema, São Paulo, onde aborda a violência policial sob o ponto de vista da 

imprensa. 

A presença policial nas zonas de descoesão, normalmente, se dá somente para as ações 

de repressão, ou seja, para vigiar e punir, mas não com um olhar de prevenção como ocorre 

nas zonas nobres das cidades.  

Esse fato colabora, ainda mais, para aumentar as desigualdades sociais, atentando de 

forma discriminatória, inclusive, contra a dignidade da pessoa humana.  

Neste sentido, existem vários estudos visando à melhoria da vida nas cidades e em 

suas zonas de descoesão e pontos críticos. Destaca-se as obras “Polícia Comunitária, polícia 

cidadã para um povo cidadão” (Bondaruk & Souza, 2003), “A Prevenção do Crime Através 

do Desenho Urbano (Bondaruk, 2008) e “Planejamento Territorial na Segurança Pública: 

Aspectos Socioambientais no Planejamento do Emprego Operacional” (Farias, 2009). 

O conhecimento sobre o território é decisivo para a sua conquista ou mesmo para a sua 

manutenção. Isto já se percebe na obra a “Arte da Guerra” do General Sun Tzu (500 a.c), 

quando este diz (TZU, 2005): 

O terreno abrange não só as distâncias, mas também o relevo; “medições” 

significam cálculos. Antes de um exército se movimentar, são feitos cálculos 

sobre o grau de dificuldade do terreno inimigo, apura-se se as estradas são 

diretas ou seguem desvios, o número de homens de que o adversário dispõe, a 

quantidade de armas de que se dispõe e o seu moral. Fazem-se cálculos para se 

saber se pode ser atacado, e só então se mobiliza a população e se formam os 

exércitos (p.51).  

Conclui-se que, como no passado, as cartas cartográficas eram de suma importância 

para os estrategistas militares para vencerem suas batalhas e realizarem a tomada do terreno. 

Assim, como hoje o geoprocessamento é a ferramenta estratégica de segurança pública, pois 

não há como fazer segurança das cidades sem se conhecer o real traçado de sua ocupação.  

 

Desta forma, o presente trabalho abordou algumas questões de partida: 01) Qual a 

relação que se verifica entre as práticas de Planejamento Territorial e a Segurança Pública? 

02) As ações de Planejamento Territorial Urbano carecem de ações de Polícia Administrativa 

para conter o crescimento desordenado das cidades e das zonas de descoesão? 03) Qual a 

importância do relatório de impacto de Segurança Pública como instrumento de Planejamento 
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Territorial? 04) O fenômeno da Judicialização tem relação de causa com a sensação de 

(in)segurança (Segurança Ontológica)? 

Denotasse que dentro do objetivo geral do trabalho está presente a busca de resposta 

para os seguintes questionamentos: 1. Qual a importância do conhecimento dos traçados de 

ocupação das cidades e sua organização na ação de planejamento em Segurança Pública?/ 2. 

Quanto as relações em sociedade e a própria segurança pública é afetada pela segurança 

Ontológica. 

Para tanto, analisamos o modelo de gestão e planejamento implantado pelo 21° 

Batalhão de Polícia Militar (Norte da ilha de Santa Catarina) e sua relação com o 

Planejamento Territorial. Detectamos quais as práticas de Planejamento Territorial Urbano e 

Desenvolvimento Socioambiental que podem contribuir com a atividade de Segurança 

Pública. Em continuidade se investigou na legislação vigente o fundamento jurídico legal que 

permite a ação de Polícia Administrativa no âmbito do ordenamento do crescimento e 

organização das cidades. Analisaram-se os quesitos da legislação vigente para obtenção de 

alvarás, bem como a criação do modelo de alvará de ordem pública e a necessidade de um 

relatório de impacto de Segurança Pública. O trabalho em tela se justificou em função de que 

o modelo atual de emprego da atividade policial e de suas ferramentas tornou-se obsoleto 

diante da realidade político-social, bem como frente aos conceitos de urbanização das cidades 

brasileiras e catarinenses, que coincide com o aumento da criminalidade e das novas práticas 

criminosas. 

A Filosofia do planejamento do território vem sendo utilizada pelos estudiosos deste 

campo da ciência na busca de soluções para promover o desenvolvimento social, econômico e 

espacial. 

Portanto, para se dar sustentação ao objeto de estudo se fez uso da teoria do território 

e espaço vital de Friedrich Ratzel, conforme depreendemos do ensinamento de Moraes 

(1990), Ratzel foi influído pelo biologismo e o naturalismo do século XIX que estabelecia a 

relação entre espaço e população, assegurando que a existência de um Estado ficava garantida 

quando dispusesse do suficiente espaço para atender às necessidades da mesma. O território 

seria uma determinada porção da superfície terrestre apropriada por um grupo humano 

(concepção da zoologia e botânica). Assim, o território é posto como um espaço que alguém 

possui, é a posse que lhe atribui identidade. O espaço vital manifestaria a necessidade 

territorial de uma sociedade tendo em vista seu equipamento tecnológico, seu efetivo 

demográfico e seus recursos naturais disponíveis. Seria uma relação de equilíbrio entre a 
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população e seus recursos, uma porção do planeta necessária para a reprodução de uma dada 

comunidade.   

Adentrou-se tambem na busca de sustentação na “formação socioespacial”. Para 

Santos,  

[.....] o espaço deve ser considerado como um conjunto de relações realizadas 

através de funções e de formas que se apresentam como testemunho de uma 

história escrita por processos do passado e do presente. Isto é, o espaço se 

define como um conjunto de formas representativas de relações sociais do 

passado e do presente e por uma estrutura representada por relações sociais que 

estão diante de nossos olhos e que se manifestam através de processos e 

funções. O espaço é, então, um verdadeiro campo de forças cuja aceleração é 

desigual. Daí porque a evolução espacial não se faz de forma idêntica em todos 

os lugares (2008:153). 

Em síntese, a formação sócio-espacial tenta compreender os processos de ocupação 

utilizando-se do conhecimento do processo de formação desde o gênesis até os dias de hoje, 

assim permitindo a compreensão de determinados fenômenos sociais (por exemplo, como era 

uma determinada região antes de sua ocupação e como esta se deu ou a própria violência 

urbana).  

O processo de planejamento territorial é apoiado na proposição de pesquisas, que 

tratam teórica e empiricamente os processos sociais, econômicos, espaciais, bem como os 

desequilíbrios econômicos intra-urbanos ou intra-regionais.  

As abordagens no campo da Segurança Pública, no que se refere ao desdobramento do 

emprego operacional. Para tanto, comprovou-se que se deve lançar mão de informações e 

pesquisas interligadas com os processos históricos de formação, produção e ocupação do 

território, analisando as suas formas e as estruturas estabelecidas.  

Acompanha-se, desta forma, o pensamento de Santos (2008:230) quando afirma que 

“o papel do Estado, no que tange à organização do espaço, depende das atribuições que esta 

organização política pode reservar para sí”. 

Portanto, ressalta-se que a Polícia Militar, como um dos atores do Sistema de 

Segurança Pública deve interferir juntamente com os demais atores e Instituições Públicas, em 

especial as Prefeituras, propondo formas de intervenção para o desenvolvimento de regiões 

deprimidas ou estagnadas. Isto visa buscar formas de atenuação dos desequilíbrios sociais e 

econômicos, a fim de promover as ações necessárias para a garantia da ordem pública nas 

chamadas zonas de descoesão e demais zonas urbanas, sejam nas ações de segurança pública, 
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salubridade pública, tranquilidade pública ou nas questões da dignidade da pessoa humana 

que compõe o conceito de ordem pública. 

Outra categoria empregada na análise do problema foi “Zona de descoesão social”. 

Esta Categoria é massivamente utilizada pelo PRONASCI (Programa Nacional de Segurança 

Pública com Cidadania)
1
. No entanto, não se encontra uma definição concreta de seu 

significado. Eu próprio (Farias, 2009) utilizei a categoria “Zonas de descoesão Social” para 

designar tanto as favelas, baixadas, mangues, alagados, bem como centros urbanos super 

urbanizados. Para tanto, significando local de desagregação e segregação social, 

desorganização e violência.  

As zonas de descoesão podem se apresentar na forma de favelas, baixadas, mangues 

ou alagados, onde são marcantes os traços de desequilíbrios e desigualdades, os quais são 

originados dos modelos econômicos e de urbanização adotado pelos brasileiros. Estes 

modelos se produziram ao longo das últimas décadas, onde as cidades se caracterizaram pela 

fragmentação do espaço e pela exclusão e segregação social e territorial.  

A falta de ações de planejamento no ordenamento do crescimento periférico, associada 

à profunda desigualdade entre as áreas pobres (desprovidas de toda a urbanidade) e as áreas 

ricas (equipamentos urbanos e infra-estruturas concentradas), aprofunda essas características 

reforçando, consequentemente, a injustiça social de nossas cidades e inviabilizando a cidade 

para todos, restando ao Sistema de Segurança Pública a missão de promover a ordem pública 

e a incolumidade das pessoas e do patrimônio, em especial, a Polícia Militar como Polícia 

Ostensiva e de Preservação da Ordem Pública.  

No outro extremo da rede urbana catarinense estão as aglomerações urbanas maiores 

(cidades de porte médio), que concentram os empregos, o poder político e os índices 

satisfatórios de qualidade de vida, mas que vêm sofrendo um intenso processo de 

sucateamento das infra-estruturas, o esfacelamento das relações sociais e o aumento da 

violência.  

A organização do espaço urbano, dependendo de como esta se desenvolve, tem efeito 

direto sobre as relações sociais e no comportamento urbano criando focos de violência e de 

desigualdade social vulnerabilizando a ordem pública. 

                                                 
1
 Disponível em: <http://portal.mj.gov.br/pronasci/data/Pages/MJF4F53AB1PTBRIE.htm>. Acessado em 

29/11/10.  
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Constata-se, ainda, que a precariedade da vida urbana está presente em, praticamente, 

todos os municípios, fato esse que não pode ser ignorado pelos diversos atores sociais, em 

especial pelos gestores do Sistema de Segurança Pública. 

Os gestores da Segurança Pública precisam, portanto, de conhecimentos pautados nos 

conceitos da divisão funcional das cidades e do Movimento Modernista e sua expansão, dos 

fundamentos da elaboração dos Planos Diretores, do Estatuto das Cidades e da legislação 

urbana, do zoneamento urbano no Brasil, do zoneamento funcional e de outros zoneamentos 

para contribuir no processo de construção de cidades saudáveis fundamentado no Direito 

Urbanístico. 

O Direito Urbanístico é conceituado como um “ramo do Direito Público que tem por 

objeto normas e atos que visam à harmonização das funções do meio ambiente urbano, na 

busca pela qualidade de vida da coletividade” (Carmona, 2010:13). 

O direito urbanístico “Objetivo”, na visão de Silva (2010), “[...] consiste no conjunto 

de normas que têm por objeto organizar os espaços habitáveis, de modo a propiciar melhores 

condições de vida ao homem na comunidade” (p. 49). O direto urbanístico como ciência, 

prossegue este mesmo autor, “[...] é o ramo do direito público que tem por objeto expor, 

interpretar e sistematizar as normas e princípios disciplinadores dos espaços habitáveis” 

(idem). 

Depreende-se que o direito urbanístico faz uso dos demais ramos do Direito Público, 

bem como do Direito Administrativo.  

A Polícia Militar, integrante do sistema de segurança pública, é a polícia 

administrativa, ostensiva e de manutenção da ordem pública. 

A Polícia Ostensiva tem em uma de suas fases o Consentimento de Polícia, o qual se 

manifesta como uma ferramenta de controle do desenvolvimento territorial quando couber. 

Território, neste caso, “é o limite espacial dentro do qual o Estado exerce seu poder de 

império sobre pessoas e bens” (Campos, 2005:28).  

O conceito de Ordem Pública em nossa legislação se abstrai do contido no Art. 2º, 

item 21 – Decreto 88.777/83, como sendo o objeto da Segurança Pública, expresso no 

conjunto de regras formais de nosso ordenamento jurídico, visando regular as relações sociais 

e o interesse público, gerando um clima de convivência harmoniosa e pacífica, fiscalizado 

pelo poder de polícia com fito na condução do bem comum. 

Destarte, de maneira simplista, podemos dizer que a ordem pública se traduz nas ações 

do Poder de Polícia, o qual tem como uma de suas fases as ações de Polícia de consentimento, 
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que nada mais é do que uma forma, maneira ou aquele poder coercitivo que possui o Estado, 

de intervir na conduta das pessoas que vivem em sociedade  e, assim, amoldando as regras 

prefixadas, possibilitando, assim, a coexistência de seus membros (Weber, 2002). 

Podemos, ainda, conceituar como a faculdade que se reveste a Administração Pública 

no que tange ao controle dos direitos e liberdades das pessoas, naturais e jurídicas, com cunho 

de atingir o ideal do bem comum. Observa-se que o Poder de Polícia tem como atributos a 

executoriedade, a coercitibilidade e a discricionaridade. Poder de Polícia, ensina Meirelles, “é 

a faculdade que dispõe a Administração Pública para condicionar e restringir o uso e o gozo 

de bens, atividades e direitos individuais, em benefício da coletividade ou do próprio Estado” 

(1990:110). 

Observa-se que dentro de um conceito mais recente surge ainda mais um elemento 

essencial à Ordem Pública que se trata do Respeito à Dignidade da Pessoa Humana, 

fundamentado nos princípios norteadores dos Direitos Humanos internacional. 

Por último, temos o conceito de Judicialização. Para compreendê-lo deve-se levar em 

conta que aspectos da vida social que até recentemente eram regidos exclusivamente pelo 

direito costumeiro (Weber, 2002:67), vão paulatinamente demandando ordenamento jurídico 

e entrando, assim, no campo de ação da polícia administrativa. 

Rifiotis (2008) define Judiciarização como o processo pelo qual “dimensão da vida 

social antes consideradas estritamente privadas ou inexistentes foram incluídas na atuação do 

Poder Judiciário” (p. 82). O conceito, no entanto, aparece em outros escritos do mesmo autor 

(2001, 2004 e 2008b) como “Judicialização”, mas sempre definido da mesma forma. 

Os conceitos de segurança pública, poder de polícia, polícia administrativa, 

preservação da ordem pública, tranquilidade pública, salubridade pública, respeito à dignidade 

da pessoal humana, direitos humanos, judicialização e segurança ontológica, interligados 

entre si formam a base de sustentação a atividade. 

 

Além das bases já descritas, a pesquisa aqui relatada contou com um arcabouço 

metodológico que se passa a descrever.  

De acordo com Goldenberg (1999), a palavra metodologia significa o estudo dos 

caminhos a serem seguidos, dos instrumentos usados para se fazer ciência. A metodologia faz 

um questionamento crítico da construção do objeto científico, problematizando a relação 

sujeito-objeto construído. Para Minayo (2001), a metodologia é o caminho do pensamento e a 

prática exercida na abordagem da realidade. Esta inclui concepções teóricas, técnicas e o 
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potencial criativo do investigador. Segundo Gil (2011), os métodos e técnicas de pesquisa 

social são os meios utilizados para que um conhecimento possa ser considerado científico. 

Para tanto, torna-se necessário identificar as operações mentais e técnicas que 

possibilitam a sua verificação. Ou, em outras palavras, determinar o método que possibilitou 

chegar a esse conhecimento. 

Ainda segundo Gil (2011), pode-se definir pesquisa social como o processo formal e 

sistemático de desenvolvimento do método científico. O objetivo fundamental da pesquisa é o 

descobrir respostas para o problema mediante o emprego de procedimentos científicos e, 

assim, obter novos conhecimentos no campo da realidade social. 

Para a caracterização da pesquisa determinou-se pelo uso do método dedutivo e 

levantamento de campo com aplicação de entrevista, isto em função do objeto da pesquisa e 

das hipóteses levantadas na fase embrionária da presente dissertação. 

 Segundo Lakatos & Marconi (2011), o método dedutivo é aquele em que se parte das 

teorias e leis, na maioria das vezes prediz a ocorrência dos fenômenos particulares (conexão 

descendente).   

 O levantamento de campo (survey) como nos ensina Gil (2011) se caracteriza pela 

interrogação direta de pessoas cujo comportamento se deseja conhecer. Basicamente, 

procede-se à solicitação de informações a um grupo significativo de pessoas acerca do 

problema estudado em seguida, mediante análise quantitativa e qualitativa, procura-se obter as 

conclusões correspondentes aos dados coletados. Na maioria dos levantamentos, não são 

pesquisados todos os integrantes da população estudada. Antes se seleciona uma amostra 

significativa de todo o universo, que é tomada como objeto de investigação. As conclusões 

obtidas a parti dessa amostra são projetadas para a totalidade do universo.  

 A população da amostra envolvida na presente dissertação totaliza 10 (dez) 

entrevistados, sendo 05 (Cinco) policiais militares que desenvolvem ou tenham desenvolvido 

as suas atividades no 21° Batalhão de polícia Militar e 05 (cinco) representantes dos 

Conselhos de Segurança (CONSEG) do norte da ilha de Santa Catarina. 

Os dados foram coletados a partir de entrevistas por meio de questionário dividido em 

duas partes, contendo no total 31 (trinta e uma) questões de respostas abertas. O primeiro 

bloco para demonstrar o perfil do grupo, contém 06 (Seis) questões. O segundo Bloco que se 

destinou ao levantamento da percepção sobre a polícia administrativa como instrumento de 

planejamento territorial urbano na segurança pública, contém 25 (vinte) questões. Aos 

entrevistados foi apresentado e oferecido um termo de confidencialidade (Anexo – n°01).  
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Os dados foram coletados a partir de fontes primárias, ou de primeira mão, por 

intermédio das entrevistas com o objetivo de obter os entendimentos sobre o tema 

investigado. 

Destaca Richardson (1999) que os dados primários constituem aquelas variáveis que, 

ainda, não foram coletadas, sintetizadas e registradas anteriormente.  

O Estado de Santa Catarina cuja diversidade geográfica e humana é surpreendente 

para uma área territorial de apenas 95,4 mil km² e com diferentes etnias e colonização. 

população de 6.178.603 habitantes e uma densidade populacional de 61,53 hab./km (IBGE, 

Senso de 2010). Segundo a SENASP/MJ (Secretaria Nacional de Segurança 

Pública/Ministério da Justiça) Santa Catarina é a unidade federativa menos violenta do Brasil 

e possui o menor índice de criminalidade da Região Sul
2
. Entretanto, nas útimas décadas estes 

índices vem aumentado substancialmente e trazendo preocupação aos operadores da 

Segurança Pública tanto no Estado de Santa Catarina quanto no Brasil. Este é o universo da 

pesquisa, do qual fizemos um recorte a fim de se delimitar a pesquisa em tela. 

O universo da pesquisa é o norte da Ilha de Santa Catarina, mais especificamente a 

área de jurisdição do 21° Batalhão de Polícia Militar (Norte da Ilha), sediado em Jurerê, com 

foco no trabalho desenvolvido pelo Departamento Técnico de Polícia Ostensiva – 

DETECPOS, do 21º BPM. 

O Norte da ilha compreende os Bairros de Cacupé, Sambaqui, Santo Antônio, 

Canasvieiras, Ratones, Pontas das Canas, Jurerê, Cachoeira do Bom Jesus, Vargem do Bom 

Jesus, Vargem Grande, Vargem Pequena, Ingleses, Rio Vermelho, Daniela, Praia Brava e 

Santinho. Possui uma área aproximada de 162 km². A população fixa é de cerca de 70 mil 

habitantes. Porém, no verão, com a chegada dos turistas, aumenta para o número de 200 mil 

habitantes. 

 

                                                 
2
 Conforme documentos internos da Polícia Militar de Santa Catarina recebidos da SENASP/MJ no ano de 2011.   
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                       Mapa do Norte da ilha de Santa Catarina, adaptado de WWW.guiafloripa.com.br  

 

Para atingir os objetivos específicos, foram utilizadas as seguintes estratégias: a) foi 

feito um levantamento e análise de quais práticas de Planejamento Territorial Urbano e 

Desenvolvimento Socioambiental podem contribuir com a atividade de Segurança Pública, 

através de revisão bibliográfica e coleta de informações junto a outras boas práticas já 

existentes e adotadas;/ b) se investigou na legislação vigente quais seriam os fundamentos 

jurídico legais que permitem a ação de Polícia Administrativa no âmbito do ordenamento do 

crescimento e organização das cidades, objetivando catalogar os mesmos;/ c) analisou-se os 

quesitos da legislação vigente para obtenção de alvarás, bem como a possibilidade de criação 

de um modelo de alvará de ordem pública e a necessidade de um relatório de impacto de 

Segurança Pública;/ d) por derradeiro,  realizou-se um exercício de campo tendo, como 

recorte o Norte da ilha de Santa Catarina, área do 21°BPM, por via de entrevistas semi 

estruturadas, objetivando-se buscar as percepções sobre o tema por parte dos operadores da 

segurança pública (policiais militares) e representantes da comunidade comprometidos com a 

causa da segurança pública (Membros do CONSEG).  

 

 Os resultados obtidos são apresentados em três capítulos, conforme brevemente 

explicado a seguir. O Capítulo I - “Da organização do espaço e da vida em sociedade ao 

sentimento de segurança”, apresenta uma revisão teórico-temática que procura abordar a 

discussão sobre o espaço e a influência deste nos grupamentos humanos, a formação 

socioambiental na evolução do homem e a urbanização, fundamentados nas teorias do Espaço 

Bairros: Cacupé, Sambaqui, Santo 

Antônio, Canasvieiras, Ratones, Ponta das 

Canas, Jurerê Cachoeira do Bom Jesus, 

Vargem do Bom Jesus, Vargem Grande, 

Vargem Pequena, Ingleses, Rio Vermelho, 

Daniela, Praia Brava e Santinho. 

 
 

http://www.guiafloripa.com.br/
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Vital e Formação Socio-espacial, somados a outros conceitos do planejamento Territorial 

Urbano e Socioambiental, Direito Urbanístico e os impactos destes na sensação de segurança 

(Judicialização/segurança ontológica). 

 O capítulo II - “Segurança pública e sociedade” foi dividido em duas partes. Na 

primeira se aborda a questão da segurança pública e a preservação da ordem pública, 

contextualizando-se a Polícia Militar do Estado de Santa Catarina e a sua missão no que tange 

à preservação da ordem pública e à gestão urbana. Na segunda parte são apresentados os 

dados coletados no campo e é desenvolvida uma reflexão pautada no olhar técnico dos 

operadores da segurança pública e da sociedade em consonância com as perguntas de partida 

e os referenciais teóricos que norteiam a pesquisa, no intuito de esclarecer as questões 

levantadas. Em continuidade é analisado o modelo de gestão e planejamento implantado pelo 

21° Batalhão de Polícia Militar junto ao Departamento Técnico de Polícia Ostensiva (Norte 

da ilha de Santa Catarina) e sua relação com o Planejamento Territorial Urbano com base em 

ações de Polícia Administrativa. 

 Por fim, no capítulo III - “Consolidando o planejamento territorial como ferramenta 

da gestão da segurança pública” apresenta-se os resultados com as devidas análises com um 

enfoque nas percepções do autor sobre os resultados obtidos e suas conclusões pessoais. 
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e todos os demais professores e colaboradores do MPPT/FAED/UDESC. Aos policiais 

militares da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, em especial aos entrevistados, por 

sua imensa disponibilidade e colaboração. Aos membros dos Conselhos de Segurança do 

Norte da Ilha, pela disponibilidade em colaborarem igualmente com as entrevistas. A minha 

esposa, a Professora Dra Marzely Gorges Farias, que considero a cientista mais dinâmica e 

eloquente que conheço, por me apoiar ao longo deste trabalho, principalmente nos momentos 

de discussões e devaneios por mim desenvolvidos sobre o tema entre uma taça de vinho e 

outra nos momentos de lazer, e nas análises dos dados e nos agrupamentos destes, bem como 

pela parceria na vida e amor. Por derradeiro, a todos os amigos do mestrado pela troca de 

experiências e companheirismo. 



 

 

  

 

CAPÍTULO I 

 DA ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO E DA VIDA EM SOCIEDADE AO SENTIMENTO 

DE SEGURANÇA 

 

 

Aqueles que abrem mão da liberdade essencial por um pouco de 

segurança temporária não merecem nem liberdade nem 

segurança  

 

Benjamim Franklin  

 

 

Introdução 

 

Neste capítulo a revisão teórico-temática procura abordar a discussão sobre o espaço e 

a influência deste nos agrupamentos humanos, a formação socioambiental na evolução do 

homem e a urbanização. Para tanto, se buscou fundamentos junto a teorias do “Espaço Vital” 

e “Formação Socioespacial”, somados a outros conceitos do planejamento territorial urbano e 

Socioambiental e os impactos deste na sensação de segurança. Diante da complexidade da 

proposta de dissertação que aborda aspectos da Segurança Pública até então não tratados de 

forma conexa. Para tanto, se fez, ainda, necessário trazer à baila questões Jurídico legais do 

campo do Direito Urbanístico e Direito Administrativo atrelados à questão da organização do 

espaço e o poder de polícia. 

  

 

1. 1. Espaço vital e a formação socioespacial 

 

O conceito "espaço vital" nasce paralelamente ao nazismo (em alemão, Lebensraum), 

que em uma tradução direta seria assim decomposto: Lebens = Vida + raum = Espaço = 

Espaço da vida. Foi concebido por Friedrich Ratzel, alemão que propôs uma 

Antropogeografia, em tese, como um ramo da geografia humana, como o espaço de vida dos 

agrupamentos humanos. Ao sistematizar os conhecimentos políticos aplicados pela geografia, 

Ratzel (Morais, 1990) contribuiu decisivamente para o surgimento da geografia política que, 

no início do século XX, foi acrescida do termo geopolítica. Tem-se por espaço vital o espaço 

necessário para a expansão territorial de um povo. A teoria do espaço vital no caso da 

Alemanha serviu não apenas para a restauração das fronteiras de 1914 mas, também, para a 
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conquista da Europa Oriental. Espaço onde as necessidades relativas à dominação territorial e 

recursos minerais, dentre outros, seriam satisfeitas diante da necessidade alemã e de seus 

aliados. A teoria proposta por Ratzel desdobrou-se na constituição da Geopolítica, corrente 

dedicada ao estudo da dominação dos territórios, partindo do pensamento e ideias ratzelianas 

referentes à ação do Estado sobre o espaço. Percebe-se em Morais (1990) que os estudiosos 

da época desenvolveram teorias e técnicas que legitimavam o imperialismo. Dentre esses 

estudiosos se destacam: Kjeilen, que criou o rótulo da Geopolítica; Mackinder, que contribuiu 

trazendo à baila discussões a respeito dos domínios das rotas marítimas, as áreas de influência 

de um país e as relações internacionais. Por derradeiro, o general alemão Haushofen, 

presidente da Academia Germânica à época, dando a Geopolítica um sentido bélico e 

definindo-a como parte da estratégia militar. Desenvolveu, ainda, teorias referentes à ação do 

clima sobre os soldados e criou uma escola que mais tarde influenciaria o Nazismo. Outra 

perspectiva fundamentada nas formulações de Ratzel ficou conhecida como escola 

"ambientalista". Esta é mais recente, no entanto, e não é considerado um ramo da 

Antropogeografia, embora tenha sido Ratzel o responsável formulador das suas bases. O 

ambientalismo se desenvolveu modernamente apoiando-se na Ecologia. Ratzel já manifestava 

a ideia de estudar as relações dos organismos que coabitam determinado meio. Sendo assim, 

podemos inclusive afirmar que o desenvolvimento da Antropogeografia de Ratzel ajudou não 

só o interesse imperialista alemão de Bismarck, como ajudou a entender as relações do meio 

com os seres humanos.  

Depreendemos do ensinamento de Moraes (1990) que Ratzel foi influenciado pelo 

biologismo e o naturalismo do século XIX, o qual estabelecia a relação entre espaço e 

população, assegurando que a existência de um Estado ficava garantida quando dispusesse do 

suficiente espaço para atender às necessidades da mesma. Em síntese, o território é posto 

como um espaço que alguém possui, e é a posse que lhe atribui identidade. O espaço vital 

manifestaria a necessidade territorial de uma sociedade tendo em vista seu equipamento 

tecnológico, seu efetivo demográfico e seus recursos naturais disponíveis. Seria, em tese, uma 

relação de equilíbrio entre a população e seus recursos. Igualmente, seria uma porção do 

planeta necessária para a reprodução de uma dada comunidade. 

Moraes resgata, ainda, na mesma obra o possibilismo de Vidal de La Blache, que 

serviu como uma resposta antagônica ao espaço vital ao considerar que havia maneiras de se 

desenvolver economicamente em um limitado espaço geográfico. 
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Percebe-se que Ratzel, com a teoria do espaço vital, possibilitou o entendimento das 

relações do meio com os seres humanos, bem como a percepção da importância do meio em 

que vivemos. Sendo assim, não apenas ajudou no desenvolvimento da sociedade daquela 

época, mas também das sociedades atuais e das que estão por vir, pois seu pensamento se 

transformou numa base para os estudiosos da ecologia e do meio ambiente. 

 

 

1.1.2. Formação socioespacial 

 

No âmbito da geografia a categoria mereceu destacada posição em função do 

pensamento de Santos manifesto no texto a “Sociedade e o espaço: a formação social como 

teoria e como método”, publicado na segunda metade dos anos 1970. Partindo do pressuposto 

que a noção de formação social está ligada à evolução de uma dada sociedade em sua 

totalidade histórico-concreta, Santos demonstra que a sociedade não pode ser tratada sem a 

noção de espaço geográfico. Assim sendo, a categoria adquire o status de formação histórica e 

geograficamente localizada, isto é, formações socioespaciais. 

Percebe-se na obra de Santos (2001) que espaço, como instância social, sempre foi 

relegado ou repelido, principalmente por aqueles estudiosos do tema que consideram a 

sociedade como um sistema ou uma estrutura. Eis que sempre buscam definir que as 

instâncias desse sistema que suprimem ou excluem o espaço. A divisão clássica encontrada na 

literatura propõe uma divisão do sistema social em quatro subsistemas, econômico, político, 

integrativo e mantenedor dos padrões. Não considerando, portanto, o espaço 

 

Ensina-nos ainda Santos (2001:261-2), que:  

A construção do espaço é obra da sociedade em sua marcha histórica 

ininterrupta. Mas não basta dizer que o espaço é resultado da acumulação do 

trabalho da sociedade global. Pode-se dizer isso e, ainda assim, trabalhar com 

uma noção abstrata de sociedade que não leva em consideração o fato de que 

os homens se dividem em classes. A sociedade se transforma em espaço 

através de sua redistribuição sobre as formas geográficas, e isto ela faz em 

benefício de alguns e em detrimento da maioria. Ela também o faz para separar 

os homens entre si, atribuindo-lhes um pedaço de espaço segundo um valor 

comercial: o espaço-mercadoria é distribuído aos consumidores em função de 

seu poder de compra. O estudo do espaço exige que se reconheçam os agentes 

dessa obra, o lugar que cabe a cada um, seja como organizador da produção e 

dono dos meios de produção, seja como fornecedor de trabalho. É chegado o 

tempo em que uma nova geografia pode ser criada, porque o homem começa, 
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um pouco em toda a parte, a reconhecer no espaço trabalhado por ele uma 

causa de tantos males que o afligem.  

Este fato aduz a necessidade de se analisar as relações e as contradições na construção 

da sociedade, levando-se em conta o espaço. Eis que o espaço nada mais é do que a 

reprodução da vida. 

 

 

1.1.3. Espacialidade, globalização e território 

 

Outro eixo temático teórico que contribuí para a compreensão do objeto da pesquisa 

reúne os conceitos de espacialidade, que é bastante complexo e amplo, por isto, precisa ser 

delimitado. Podemos partir do universo no campo macro, até a visão de parcelamento do solo 

ao terreno urbano, isto como a menor parcela em metros quadrado no micro campo espacial.  

Podemos também trabalhar como uma visão focada na ideia de globalização ou com a 

visão de Territórios. 

A geografia quantitativa não trabalhava muito com o conceito de território, pois o 

estudo da organização espacial enfatizava principalmente fenômenos econômicos e sociais 

sem uma relação direta com questões de poder. Uma possível exceção é o estudo sobre as 

formas de organização política do Estado. Eis que classicamente tem-se o conceito de 

território como o local onde se estabelecem as relações de poder. No contexto político, o 

termo território refere-se à superfície terrestre de um Estado, seja ele soberano ou não. 

Portanto, é definido como o espaço físico sobre o qual o Estado exerce seu poder soberano, ou 

seja, é o âmbito de validade da ordem jurídica Estatal. 

Partindo desta premissa, podemos trabalhar com a ideia de espacialidade focada na 

percepção da divisão Federativa em União, Estados membros, Municípios.  

Os municípios, por sua vez, são divididos em zonas urbanas e rurais, e estas em 

bairros. Adoto neste texto a espacialização focada na visão de bairros, em uma divisão 

espacial da área urbana em três subgrupos: (I) área central, (II) uma zona intermediária (III) 

uma periferia distante.  

Reduzindo-se o pensamento de Santos, podemos dizer que, segundo este autor, a 

periferia está no centro e o centro está na periferia. Ampliam-se os conceitos de centro e 

periferia que, além expressar os extremos espaciais urbanos, passam a ser utilizados também 

para referirem-se às condições sociais de seus habitantes. A expressão de Santos atualiza a 
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análise sobre a distribuição das diferentes classes sociais sobre o espaço urbano lembrando 

que, se em outros momentos o centro era o espaço privilegiado da classe alta e a periferia o 

espaço dos mais pobres, mais recentemente a análise desta realidade tornou-se mais 

complexa. Isto porque, atualmente, é possível encontrar bolsões de miséria em áreas centrais 

ao mesmo tempo em que crescem os espaços segregados dos condomínios de alto padrão na 

periferia. Na presente dissertação os conceitos de centro e periferia são empregados tanto na 

acepção que expressa diferenças espaciais entre o núcleo central e as áreas mais afastadas das 

cidades quanto naquela que se refere à distribuição das diferentes classes sociais sobre o 

espaço urbano. 

Lembra-se, ainda, o papel do Estado nas transformações espaciais. Segundo Santos 

(2001:230-1): 

[...] depende das atribuições que esta organização política pode reservar para si. 

Um Estado “primitivo” ou uma organização política elementar preocupada 

com a distribuição da terra entre agricultores dispõe de um poder de decisão 

que só raramente ou muito pouco ultrapassa os dados de uma organização local 

do espaço. As implicações regionais daí decorrentes dependem essencialmente 

do nível da economia regional, quer dizer não apenas do espaço relativo à 

organização política em questão, mas também dos espaços vizinhos ou dos que 

com ele têm articulações. O Estado tem então de tomar suas funções mais 

complexas para ser capaz de disciplinar as relações em um nível mais elevado. 

Esta organização se refere ao uso do solo e sua ocupação, e ainda, a forma como se da 

o seu parcelamento. Gera, assim, diferentes modelos de urbanização existentes.  

 

 

1.2. Urbanização 

 

A Urbanização advém da associação da concepção de um aglomerado humano 

organizado e interligado a uma série de aspectos básicos da função urbana, como habitação, 

trabalho, educação, recreação, circulação e segurança. 

Entende-se por cidade uma área urbanizada que se diferencia de vilas e outras 

entidades urbanas (favelas, alagados, bolsões de pobreza) através de vários critérios, os quais 

incluem população, densidade populacional e, em especial, estatuto legal. 
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Na Literatura não existe um consenso internacional sobre os critérios que se devem 

utilizar para considerar um aglomerado como cidade ou sobre a forma de aplicá-los. Por isso, 

cada país tem a sua própria definição de cidade. 

Os critérios mais utilizados são: 1) Critérios Demográficos: Número total de 

habitantes (população absoluta). Estabelece-se um número mínimo de habitantes, a partir do 

qual uma aglomeração é considerada cidade; 2) Critérios Funcionais: As diferentes atividades 

da população ativa de um aglomerado também são utilizadas para definir cidade. Neste caso, 

um aglomerado deverá ser considerado cidade quando predominarem os setores secundários e 

terciários; 3) Critérios Mistos: Perante as dificuldades em uniformizar os critérios para a 

definição universal de cidade, o melhor será associar dois ou mais critérios. 

Em Portugal, por exemplo, á atribuição de categoria de cidade a uma vila é da 

competência da Assembléia da República, mediante a aplicação da Lei nº11/82.
3
  

Portanto, vejamos:  

ARTIGO 13º Uma vila só pode ser elevada à categoria de cidade quando conte 

com um número de eleitores, em aglomerado populacional contínuo, superior a 

8000 e possua, pelo menos, metade dos seguintes equipamentos coletivos: a. 

Instalações hospitalares com serviço de permanência;/ b. Farmácias;/ c. 

Corporações de bombeiros;/d. Casa de espetáculos e centro cultural;/e. Museu 

e biblioteca;/f. Instalações de hotelaria;/ g. Estabelecimento de ensino 

preparatório e secundário;/h. Estabelecimento de ensino pré-primário e 

infantarias;/i. Transportes públicos, urbanos e suburbanos;/j. Parques ou jardins 

públicos.  

Destaca-se ainda, no mesmo diploma legal de onde se extrai: ARTIGO 14º 

“Importantes razões de natureza histórica, culturais e arquitetônicas poderão justificar uma 

ponderação diferente dos requisitos enumerados nos artigos 12º e 13º.” 

Também se pode depreender da legislação comparada (Farias, 2009) que Portugal faz 

uso de critérios mistos. No entanto, destaca-se não só o número de habitantes, mas também as 

funções, principalmente o aspecto de infra-estrutura mínima necessária.  

Historicamente falando, devemos lembrar ainda que o relacionamento em coletividade 

marca o surgimento das cidades desde que o primeiro ser humano aproximou-se de outro, sem 

saber que teria dado partida a uma longa caminhada na história da humanidade. Embora a 

necessidade inicial fosse a sobrevivência em relação ao meio, o homem carecia também de 

                                                 
3
 Diário da República de Portugal- I SÉRIE - Nº125- 2 de Junho de 1982. 
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formas de sobreviver em sociedade. Sabe-se que muitos historiadores não concordam, mas 

acredita-se que as primeiras cidades tenham surgido dessa aproximação.  

Temos de entender que essa aproximação se dá por muitos motivos. Porém, algo em 

comum faz com que ocupemos o mesmo espaço e nos sintamos obrigados a suportar uns aos 

outros. 

Isso nos leva a definir de forma simplista o termo cidade como sendo um aglomerado 

de seres humanos, sua estrutura e complexidade são maneiras de manter essa aglomeração 

estável e não sua origem. Portanto, é razoável conhecer e perceber que ninguém pode viver só 

e independente de outro ser ou do meio. 

No entanto, quando se constituem de forma desorganizada as cidades se tornam um 

território fértil para a violência e todas as formas de mazelas presentes na descoesão social. 

Cabe aqui esclarecer que eu mesmo (Farias, 2009) utilizei o termo “descoesão social” 

como sinônimo de recortes do terreno ou regiões manifestas pelo desprovimento de infra-

estruturas, como saneamento básico, eletricidade e, ainda, quando presentes, porém 

inadequadas, dando, assim, pouca importância ao patrimônio cultural, histórico, artístico, 

paisagístico, atingindo sobremaneira o equilíbrio do meio ambiente e se tornando um 

ambiente fértil à violência urbana, podendo ocorrer em áreas centrais das cidades ou 

periferias.  

O IBGE entende como cidade toda sede de Município. Já para a ONU para que seja 

considerada cidade esta deverá possuir, pelo menos, um aglomerado de 10 mil habitantes. 

Portanto, podemos dizer que cidade é todo aglomerado urbano envolvendo características 

sociais, econômicas e culturais em um único ambiente.  

 

 

1.2.1. Surgimento das cidades 

 

O surgimento das cidades tem sua origem no desenvolvimento do homem e na sua 

vida em coletividade diante da necessidade de organizar o convívio, principalmente no que se 

refere ao seu patrimônio e à própria história da riqueza da humanidade. 

Na verdade, o conceito de cidade não é nada simplista, pois nem todo núcleo urbano 

se constitui em uma cidade.  

Para tanto, vamos lançar mão do pensamento de Silva (2010:24) para quem “Os 

conceitos demográficos e econômicos não servem para definir as cidades brasileiras, que é um 
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conceito jurídico-político, que se aproximam da concepção das cidades como conjuntos de 

sistemas”. 

O centro urbano no Brasil só adquire a categoria de cidade quando seu território se 

transforma em Município. Cidade, no Brasil, é um núcleo urbano qualificado por um conjunto 

de sistemas político-administrativos, econômico não-agrícola, familiar e simbólico como sede 

do governo municipal, qualquer que seja sua população. A característica marcante da cidade 

no Brasil consiste no fato de ser um núcleo urbano, sede do governo municipal. Enfim, do 

ponto de vista urbanístico, um centro populacional assume característica de cidade quando 

possui dois elementos essenciais: a) As unidades edilícias – ou seja, o conjunto de edificações 

em que os membros da coletividade moram ou desenvolvem suas atividades produtivas, 

comerciais, industriais ou intelectuais;/ b) Os equipamentos públicos – ou seja, os bens 

públicos e sociais criados para servir às unidades edilícias e destinadas à satisfação das 

necessidades de que os habitantes não podem prover-se diretamente e por sua própria conta 

(estradas, ruas, praças, parques, jardins, canalização subterrânea, escolas, igrejas, hospitais, 

mercados, praças de esportes).  

Para Park (1916), a cidade é o habitat natural do homem civilizado e por esta razão 

possui características inerentes ao seu próprio tipo cultural, ou seja, nela estão enraizados 

hábitos e costumes das pessoas que nela vivem, seja na organização física ou moral.  Destaca 

Park, na mesma obra, a importância do sentimento de vizinhança o qual exerce uma decisiva 

influência seletiva sobre as populações das cidades, enraizado na tradição e costumes locais.  

 Segundo Park (1916), a Cidade:  

É algo mais do que um amontoado de homens individuais e de conveniências 

sociais, ruas, edifícios, luz elétrica, linhas de bonde, telefone etc; algo mais 

também do que uma mera constelação de instituições e dispositivos 

administrativos – tribunais, hospitais, escolas, polícia e funcionários civis de 

vários tipos. Antes a cidade é um estado de espírito, um corpo de costumes e 

tradições dos sentimentos e atitudes organizados, inerentes a esses costumes e 

transmitidos por essa tradição. Em outras palavras, a cidade não é meramente 

um mecanismo físico e uma construção artificial. Está envolvida nos processos 

vitais das pessoas que a compõem; é um produto da natureza, e particularmente 

da natureza humana.  

Neste contexto, assevera Rech (2007) que é na cidade, célula básica da organização 

política e social, da produção de bens, onde as necessidades são efetivamente sentidas e são 

garantidos os direitos fundamentais.  

 



 

 

  

  

 

21 

 

 

1. 2.2. Conceito e impactos da urbanização 

 

Segundo Silva (2010:26), “Emprega-se o termo ‘urbanização’ para designar o 

processo pelo qual a população urbana cresce em proporção superior à população rural”.  Não 

se trata de mero crescimento das cidades, mas de um fenômeno de concentração urbana. A 

sociedade, em determinado país, reputa-se urbanizada quando a população urbana ultrapassa 

50%. 

Ainda em Silva (2010:27), “A urbanização gera problemas. Deteriora o ambiente 

urbano. Provoca a desorganização social, com a carência de habitação, desemprego, 

problemas de higiene e de saneamento básico. Modifica a utilização do solo e transforma a 

paisagem urbana.” 

No Brasil as questões que impactam a urbanização fixam as grandes cidades como o 

principal foco das políticas para a redução da criminalidade e da violência, em outras 

palavras, para a preservação da ordem Pública. Aquino (2007) cita os exemplos de Diadema, 

em são Paulo, Bogotá e Medellín, ambos na Colômbia, onde os trabalhos de prevenção da 

violência e da criminalidade gravitaram no espaço da cidade, com resultados positivos que 

confirmaram a delimitação espacial.  

Os impactos da urbanização também podem ser visualizados pelo prisma das funções 

urbanísticas focadas na prevenção da criminalidade à luz da Escola de Chicago, chamada de 

teoria “Ecológica”, que visa basicamente: a) A Sociologia da grande cidade;/b) Os impactos 

da mudança social presente nas grandes cidades (imigração, conflitos culturais, 

industrialização);/c) Identificação de áreas criminosas nas grandes cidades. 

As informações científicas, que foram agregadas por via da visão ecológica, aduzem 

que a violência tem também um substrato biológico, que converge para a importância de 

ações pautadas no planejamento urbano como solução para o ajuste das patologias do 

organismo social.  

Segundo Barnett (2001), demonstrou que o adensamento populacional das grandes 

cidades transgride as normas e limites do instinto de territorialidade, comum a todos os 

mamíferos caçadores de que faz parte a espécie humana, trazendo, assim, explicação para a 

epidemia de violência que a televisão começava a mostrar nas grandes cidades. 

Barnett compara os comportamentos de roedores, na gaiola comportamental, os quais 

se matam por uma posição no meio da gaiola, com o comportamento dos homens que se 
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agridem no centro das cidades, em busca por melhores espaços urbanos, ou seja, a busca pelo 

espaço vital. Por isso, a necessidade da intervenção do Estado (União, Estados e Municípios) 

no que tange à organização do espaço e do seu compartilhamento, principalmente com o 

chamado “mobiliário” ou “equipamentos”.  

Denota-se que os homens, desde que passaram a viver em grupo, sentiram a 

necessidade de organizar o espaço e equipá-lo. Assim, se rodearam com elementos de 

utilidade coletiva para proteção, conforto ou disciplina que pertencem ao “mobiliário”, desde 

paliçadas, muralhas, arruamentos, escadas, rampas, fontes, terreiros, jardins, lagos, bancos, 

postes, ruas, privilégios e aspirações religiosas. No entanto, com o advento da revolução 

industrial e a descoberta e desenvolvimento de novas fontes de energia, o afluxo às cidades, 

tal como o seu ritmo, aumentou, obrigando à ampliação e aperfeiçoamento dos serviços 

coletivos. Portanto, surgiram novas necessidades: estradas de ferro (trilhos), iluminação 

pública, material sanitário, postos de saúde, hospitais, escolas, postos policiais, entre outros.  

Equipamento urbano, segundo a norma brasileira NBR 9284, é um termo que designa 

todos os bens públicos ou privados, de utilidade pública, destinado à prestação de serviços 

necessários ao funcionamento da cidade, implantados mediante autorização do poder público, 

em espaços públicos e privados. Segundo a Lei Federal 6.766/79 – lei do parcelamento do 

solo urbano e registro imobiliário, consideram-se urbanos os equipamentos públicos de 

abastecimento de água, serviços de esgotos, energia elétrica, coletas de águas pluviais, rede 

telefônica e gás canalizado. 

A fisionomia urbana compreende todos os equipamentos que torna possível a vida 

urbana nos espaços não edificados – ruas, largos, praças, jardins – de modo a facilitar ou a 

disciplinar a vida no exterior, chamado de mobiliário ou equipamento urbano. 

 

 

1.2.3. Crescimento da pobreza, exclusão e o crescente recurso e estratégias ilegais de 

sobrevivência 

 

A desigualdade social e econômica que oprime as classes, em tese, é representada e 

explicitada por formas e meios distintos de ‘habitar’ na cidade. São caracterizadas, de forma 

polarizada, pelas dualidades da auto-exclusão das elites nos bairros de alta renda e 

condomínios fechados e a exclusão dos miseráveis sem acesso à moradia residindo em 

bolsões de pobreza ou em zonas de descoesão social. Se, de um lado, as elites se protegem 
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confinadas em suas mansões transformadas em verdadeiras fortalezas e bunkers urbanos, 

contratando proteção e segurança particular, os pobres buscam sobreviver agrupados em 

zonas de descoesão social caracterizadas, nos centros urbanos, pela presença marcante das 

favelas ou pela presença dos sem tetos que vivem nas calçadas, sob as marquises, embaixo 

dos viadutos, sob as coberturas dos abrigos das paradas de ônibus ou em prédios 

abandonados. Destaca-se que esse quadro é intensificado na mesma medida em que ocorre a 

concentração de renda e o empobrecimento da população. O poder público se encarrega dos 

pobres e miseráveis através de políticas públicas de repressão, recolhimento e confinamento, 

para mantê-los fora do campo de ação e da visão, sob controle, muitas vezes até mesmo 

legitimando pela aprovação, velada ou disfarçada, ou pela omissão. 

Essa parcela da população pobre e miserável se torna cada vez maior e, ainda, mais 

excluída econômica e socialmente. Representam estes todos que são rejeitados de nossos 

mercados materiais ou simbólicos, de nossos valores.  

Segurança de fato certamente pressupõe muito mais do que ações de polícia ostensiva 

ou judiciária. Pressupõe, ainda, outra ética de valorização da liberdade, solidariedade e da 

preservação coletiva do planeta com a justa distribuição das riquezas e dos saberes. 

Principalmente, pautada em ações com fito no planejamento territorial urbano e 

desenvolvimento socioambiental. Aqui se destaca a necessidade de ações de polícia 

administrativa como forma de reordenamento e reorganização do espaço urbano na busca do 

equilíbrio social e um desenvolvimento urbano sustentável. 

 

 

1. 2.4. Direito urbanístico 

 

Por Direito Urbanístico podemos, de uma forma simplista, entender um ramo do 

direito público que tem por objeto normas que visam à harmonização das funções do meio 

urbano, tendo por meta a busca pela qualidade de vida da coletividade. Em síntese, que tem 

por objetivo organizar os espaços habitáveis de modo a proporcionar melhores condições de 

vida em comunidade. 

Segundo Silva (1997), o Direito Urbanístico, ainda em processo de afirmação 

decorrente da nova função do Direito, consiste em oferecer instrumentos normativos ao Poder 

Público, a fim de que possa, com respeito ao princípio da legalidade, atuar no meio social e no 

domínio privado, para ordenar a realidade no interesse da Coletividade. 
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É importante ressaltar que as normas urbanísticas no Brasil ainda não se podem 

comparar às normas vigentes na Europa e em outros continentes, uma vez que se encontram 

espalhadas em diversos diplomas legais federais, estaduais e municipais. No entanto, 

podemos asseverar que a Constituição de 1988 promoveu um grande avanço em termos de 

modernidade e evolução do direito urbanístico brasileiro. 

Vejamos o que diz Carmona (2010:180):  

“O papel que a Constituição de 1988 assinalou ao Direito Urbanístico é o de 

servir à implementação da política de desenvolvimento urbano, a qual tem por 

finalidade ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e 

garantir o bem-estar de seus habitantes, tal como assinalado no art. 182, caput. 

Ele surge como o direito da política de desenvolvimento urbano, com três 

sentidos: a) como conjunto de normas que disciplinam a fixação dos objetivos 

da política urbana (exemplo: normas constitucionais);/ b) como conjunto de 

textos normativos em que são fixados os objetivos da política urbana (planos 

urbanísticos, por exemplo);/ c) como conjunto de normas em que estão 

previstos e regulamentados instrumentos de implementação da política urbana 

(o próprio Estatuto da Cidade, entre Outros)”. 

Evidencia-se que as imposições urbanísticas nada mais são do que preceitos de Ordem 

Pública, oriundos do poder de polícia do Estado que, através de suas intervenções, disciplina 

as relações jurídicas e, assim, estabelece o condicionamento do exercício do direito de 

propriedade ao interesse coletivo.  

 

 

1. 3. Desenvolvimento territorial 

 

 Podemos definir desenvolvimento territorial como uma metodologia de incentivo ao 

desenvolvimento de uma sociedade que tem por objetivo estabelecer um sistema de 

autogestão para a execução de um plano de desenvolvimento sustentável dos territórios, 

respeitando-se as suas origens e rugosidades.
4
 

Em Farias (2009), o termo urbanismo se caracteriza basicamente por quatro funções 

vitais que devem estar presente: 1.Habitação;/ 2.Trabalho;/. 3. Circulação, e/ 4. No espaço 

urbano e recreação do corpo e do espírito. 

                                                 
4
 De acordo com os ensinamentos e anotações da disciplina de Planejamento Territorial 1 do Curso de Mestrado 

em Planejamento Territorial Urbano e Desenvolvimento Socioambiental do MPPT/UDESC. 
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Esta concepção, segundo este mesmo autor, surgiu do Congresso Internacional da 

Arquitetura Moderna, realizado na Grécia em 1933, fato esse que redundou na edição da 

Carta de Atenas. Nessa ocasião se propõe uma cidade nova, ordenada racionalmente, com 

separação geográfica de funções, tais como: 1. Divertimento (lazer);/ 2. Residenciais, e/ 3. 

Comerciais, (indústrias e comércio.), entre outras. A mesma carta de Atenas preconiza que os 

edifícios de grandes dimensões sejam cercados por vastos espaços verdes. Também sugere 

que as ligações entre as várias zonas sejam feita por largas avenidas, susceptíveis de serem 

rapidamente percorridas por automóveis.  

As ferramentas do planejamento urbano são fundamentais na elaboração do 

planejamento estratégico das atividades de uma cidade. Principalmente como ferramenta 

instrumentalizadora da segurança, no que se refere ao direito social, individual ecoletivo.  

O combate à violência, assim como o planejamento da cidade, deve envolver políticas 

de setores distintos, como segurança, educação, saúde, lazer, iluminação pública, trabalho e 

moradia, sendo os últimos diretamente vinculados às funções urbanísticas. 

As experiências dos órgãos de segurança demonstram que falta de estrutura urbana 

municipal contribui sobremaneira para a existência e para o aumento da violência urbana. 

Importante destacar que o meio urbano não é tão somente um espaço de oportunidades 

positivas e harmonioso. A vida em sociedade e a ocupação do espaço urbano se fazem 

presente em todas as relações. Eis que existem diversidades na forma de cada indivíduo 

pensar e a maneira como este responde aos estímulos culturais, bem como frente às 

desigualdades sociais, as quais, entre outros fatores, favorecem o surgimento de conflitos que 

podem acarretar na quebra da ordem pública estabelecida.  

Como forma de enfrentamento das questões de quebra da ordem pública, 

principalmente no que tange à violência urbana fruto da própria descoesão social, pode-se 

adotar ações de defesa social ou ações repressivas.  

Dentro de uma ótica adequada de Desenvolvimento Territorial Urbano, somando as 

diretrizes políticas do CONCIDADES/SC, observando-se as adequações dos planos diretores 

e com a criação de áreas residenciais, bancária e comercial ou mesmo associada torna-se, 

assim, possível um melhor emprego operacional com desdobramento do efetivo e viaturas nas 

diversas modalidades de policiamento de forma adequada.  

Norteiam o Planejamento Territorial e Urbano com certo destaque os fundamentos do 

Geoprocessamento, base de dados em Sistemas de Informação Geográfica, procedimentos e 

métodos de análise de dados georreferenciados, conceitos e fundamentos básicos do 
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Sensoriamento Remoto, imageamento por satélites, sistemas de sensores e comportamento 

espectral de alvos, procedimentos de interpretação e análise de imagens, incorporação e 

manipulação através de análises espaciais dos dados gráficos e alfanuméricos em um sistema 

SIG. Além das técnicas de Geoprocessamento para a representação de fenômenos e modelos 

ambientais relacionados a diversos campos de estudo, instrumentalização de técnicas do 

Geoprocessamento para diversas aplicações levando em consideração os componentes de 

análise do espaço e sua ocupação nas diversas zonas urbanas. 

Diante da heterogeneidade das disciplinas que compõe o planejamento Territorial e 

Urbano, e da necessidade de se repensar o sistema legal da cidade advindo com a Constituição 

Federal de 1988 em seus artigos 182 e 183
 
passa-se a um novo quadro jurídico, apontando 

para uma necessidade de inovadora forma Urbana. Velhas formas de planejamento urbano, 

baseadas, sobretudo em seu caráter legal, não são mais suficientes para garantir a eficácia do 

planejamento estratégico da cidade.  

Destarte, emergem temas como a função social da cidade, da propriedade, da justa 

distribuição de bens e serviços urbanos, da gestão democrática e da questão ambiental, bem 

como o respeito pela dignidade da pessoa humana
 

O planejamento urbano efetivo é programado mediante a elaboração de normas legais 

e, sobretudo, incluindo-se mecanismos de inclusão para a participação e intervenção da 

comunidade e suas forças vivas. Segundo Green (2009), o planejamento urbano do Município 

deve ser capaz de pensar a cidade estrategicamente, garantindo um processo permanente de 

discussão e análise das questões urbanas e suas contradições inerentes, de forma a permitir o 

envolvimento de seus cidadãos. Ainda se observa que a democratização das discussões, 

possibilita que a variante ambiental e social faça parte do planejamento urbano. 

Concluímos assim, que um planejamento urbano pautado no respeito à dignidade 

humana e ao meio ambiente considera a participação na formação de leis e nos conselhos de 

meio ambiente e desenvolvimento urbano essenciais. 

Por outro lado, o planejamento urbano municipal, conforme os ensinamentos de Green 

(2009) deve “operacionalizar mecanismos e instrumentos que impulsionem o 

desenvolvimento urbano, fomentando e antecipando ações, bem como promovendo iniciativas 

compartilhadas que intensifiquem as relações do Estado com a iniciativa privada, 

direcionando para uma melhor qualidade de vida."
 
 

Já Farias (2009) diz que o planejamento urbano municipal proposto pela Constituição 

Federal de 1988 não pretende impedir o crescimento econômico dos municípios, mas, sim, 



 

 

  

  

 

27 

 

pretende promover um crescimento econômico que não exclua a preservação do meio 

ambiente e que assegure a promoção da dignidade a pessoa humana e a possibilidade de 

participação das comunidades na elaboração do próprio planejamento urbano. 

Neste momento cabe ressaltar que, sendo a Polícia Militar uma das forças vivas da 

comunidade, bem como pelo importante papel que ocupa como mediadora dos conflitos 

sociais, esta não pode ficar mais alijada do processo de elaboração do planejamento das 

cidades. Destaca-se a necessidade de um planejamento territorial e urbano, que contemple o 

devido zoneamento urbano adequando o plano diretor ao princípio socioambiental e 

econômico que atenda ao desenvolvimento regional necessário. Porém, havemos de desvelar a 

realidade dos trâmites atualmente adotados para instalação de grandes empreendimentos os 

quais, em sua grande maioria, trazem modificações negativas ao ambiente vindo, assim, em 

prejuízo à ordem pública. Exemplificando: grandes condomínios; shoppings; grandes 

indústrias; estádios desportivos; centro de convenções, entre outros. No entanto, os gestores 

municipais (Prefeituras), a quem compete à distribuição da licença (Alvarás), chamam a 

opinar, bem como para expedir a autorização os órgãos de meio ambiente, bombeiros, 

Vigilância Sanitária, mas nunca a Polícia Militar, a quem enfrenta a obrigação de manter a 

Ordem Pública. 

Cabe aqui também lançar mão do posicionamento de Teza:  

“Atualmente as instituições policiais militares muito raramente são 

chamadas a participarem de decisões ou discussões sobre assuntos ou tomadas 

de decisões que dizem respeito e refletem na ordem pública, somente sendo 

lembradas, e aí com ênfase, quando a ordem pública é quebrada, fazendo com 

que elas assumam o papel meramente repressor sobre fatos que poderiam ter 

sido evitados [...] Com freqüência, depois de instalado uns empreendimentos 

são constatados vários problemas que de certa forma estão relacionados com 

ordem pública, pois o seu simples funcionamento, após as devidas 

“autorizações”, trazem vários problemas, tais como: trânsito de veículos e de 

pedestres dificultado; falta de vagas para estacionamento; falta de iluminação 

adequada; falta de sinalização externa adequada; emissão de sons 

perturbadores, dentre outros que realmente levam à quebra da ordem pública, 

sendo necessário, como já dito, aí sim, a interferência da Polícia Militar para 

tentar que a ordem pública já quebrada seja restabelecida. O que ocorre, porém, 

nestes casos é que a atuação policial militar, visando restabelecer a ordem, fica 

inviável, pois o empreendimento não possibilita, com a simples interferência 

policial militar, restabelecê-la.
5
 

                                                 
5
 TEZA, Marlon Jorge. A polícia militar, o município e a prevenção. Disponível em 

http://www.direitonet.com.br/artigos. Acesso em 29 de nov. 2006. 

http://www.direitonet.com.br/artigos
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Fica evidenciada, assim, a importância dos conhecimentos e ferramentas afetas ao 

Planejamento Territorial Urbano para a atividade Policial Militar. Obviamente, não somente 

como elemento para fundamentar a intervenção e participação junto ao planejamento urbano, 

mas, principalmente, como um dos órgãos responsáveis pela análise e expedição dos 

licenciamentos (Alvarás), dentre aquilo que lhe couber como guardião da Ordem Pública, 

sempre que houver implicações ao bem estar coletivo, ou seja, ao bem comum. 

Dentre as problemáticas que influenciam as questões de Ordem Pública e a quebra 

desta, vislumbra-se também o traçado urbano, o qual é afeto ao Planejamento Territorial 

Urbano. 

 

 

1.3.1. Desenvolvimento territorial sustentável 

 

O planeta terra, com todas as suas riquezas e biodiversidades, vem sofrendo mudanças 

em função da atividade humana ao longo da história do desenvolvimento da humanidade em 

sua ocupação e exploração dos territórios.  Em função da percepção da crescente e grave 

ameaça que paira sobre os recursos naturais em todo o mundo se desenvolveu, nas últimas 

décadas, uma grande preocupação de cunho preservacionista. Esse fato culminou em reuniões 

planetárias, como a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, a Rio-92.  

Extrai-se dessa conferência a Convenção sobre Diversidade Biológica, documento, 

este importantíssimo sobre a temática preservacionista onde, em seu art.2º, define 

biodiversidade ou diversidade biológica como a variabilidade de organismos vivos de todas as 

origens compreendendo, dentre outros, os ecossistemas terrestres, marinhos e outros 

ecossistemas aquáticos e os complexos ecológicos de que fazem parte; compreendendo, ainda, 

a diversidade dentro de espécies, entre espécies e de ecossistemas.  

A biodiversidade, ainda, pode ser considerada como um complexo resultante das 

variações das espécies e dos ecossistemas existentes em determinada região.  

O estudo da Biodiversidade tem importância direta para a preservação ou conservação das 

espécies, pois entendendo a vida como um todo terá mais condições de preservá-la.  

Desse processo pode resultar o aproveitamento dos recursos biológicos, para que 

sejam explorados de maneira menos prejudicial à natureza, conservando-a o mais possível, 
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permitindo a harmonia entre o desenvolvimento das atividades humanas e a preservação, 

chamando-se isso modernamente de desenvolvimento sustentável. 

Quando se fala em perda da biodiversidade, logo vem à mente as formas florestais. 

Porém, a perda da diversidade de vida não está adstrita aos ecossistemas mais complexos, 

como as florestas tropicais, por exemplo, mas ocorre também em outros sistemas biológicos 

menos complexos como as áreas semi-áridas e até nas áreas urbanizadas.  

Nas áreas urbanas, ou seja, naquelas em que há aglomeração de pessoas e 

concentração das atividades humanas com formação de vilas ou cidades, os efeitos da 

degradação ao meio ambiente são óbvios, o impacto na diversidade de vida também é 

igualmente grande. 

Podemos destacar dentre os inúmeros fatores que colaboram para a perda da 

biodiversidade nos centros urbanos o descontrolado uso do solo para edificação; a falta de 

planejamento que respeite as características ambientais do local; os danos causados à 

atmosfera e à água pelos resíduos tóxicos dos automóveis e indústrias; os danos causados por 

problemas de zoonose referente à introdução de espécies exóticas; a destruição dos micro-

ecossistemas como brejos e lagoas naturais que interfere no sistema hídrico e na drenagem, 

assim como destrói a fauna e a flora; a falta de consciência ambiental entre outros. 

 O descontrolado uso do solo para edificação nos centros urbano se destaca 

como nosso objeto de estudo uma vez que acaba por intervir no desenvolvimento territorial 

sustentável. 

 

 

1. 4. Zonas de descoesão social e violência urbana 

 

No Brasil têm-se graves problemas sociais, dentre estes a questão da moradia se torna 

de alto relevo e urgência, atingindo grande parte da população, a qual termina por ocupar 

desordenadamente imóveis urbanos e rurais. 

Observa-se que essas ocupações não atendem às mínimas normas do planejamento 

urbano e sem qualquer preocupação com a qualidade de vida de seus moradores e das 

gerações futuras.  

As chamadas Zonas de descoesão social, manifestas pelo desprovimento de infra-

estruturas como saneamento básico, eletricidade e, ainda, dando pouca importância ao 
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patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico, atingem sobremaneira o equilíbrio do 

meio ambiente e se tornam um ambiente fértil à violência Urbana. 

Observa-se que a violência urbana é um fenômeno que assola as comunidades que 

vivem em centros urbanos, sendo que esta abrange toda e qualquer ação que venha a ferir as 

leis e as pessoas, causando assim transtornos à ordem pública. Muitas são as causas da 

violência, tais como: a pobreza manifesta em todas as suas formas, adolescentes desregrados e 

ilimitados pelos pais, crise familiar, reprovação escolar, desemprego, tráfico em geral, 

confronto entre gangs rivais, falta de influência política, machismo, discriminação em geral e 

a intolerância, entre tantos outros. 

No entanto, todas as causas supracitadas encontram nesse verdadeiro caldeirão de 

conflitos em ebulição, que chamamos de centros urbanos, quando desorganizados pela falta 

de infra-estruturas, um solo fértil para a o desenvolvimento de conflitos ainda maiores. A 

esses centros urbanos chamamos de zonas de descoesão social. 

Segundo Souza, “A pobreza não é causa da violência. Mas quando aliada à dificuldade 

dos governos em oferecer melhor distribuição dos serviços públicos, torna os bairros mais 

pobres atraentes para a criminalidade e a ilegalidade”.
6
 

Destaca-se aqui a necessidade dos municípios, conjuntamente com os demais órgãos 

da Administração, desenvolver políticas de ocupação ordenada do solo urbano, evidenciando 

a conservação e a sustentabilidade das cidades, ofertando uma melhor distribuição dos 

serviços públicos. 

Reafirmam-se a importância da elaboração de um plano diretor adequado às normas 

vigentes e respeitando-se as questões do zoneamento urbano. Porém, havemos de lembrar que 

grande parte das ações necessárias à gestão urbana compete aos municípios. Como a 

segurança pública é tarefa dos Estados, é preciso haver integração entre políticas urbanas e 

políticas de segurança pública. 

 

 

1.4.1. Favelas 

 

Favela é denominação dada a todo assentamento precário, composto por famílias de 

baixa renda, marcado pela ocupação ilegal do solo, pelo adensamento e intensidade na 

                                                 
6
 http://www.serasa.com.br/guiacontraviolencia/violencia_urbana.htm  pesquisa realizada em 28 de julho de 

2009, sobre o tema violência Urbana. 

http://www.serasa.com.br/guiacontraviolencia/violencia_urbana.htm
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ocupação do solo. Destaca-se, sobremaneira, pela carência de infra-estrutura, pela dificuldade 

no acesso aos serviços, bem como pela ausência de equipamentos sociais, pela insalubridade 

da moradia dada suas dimensões e seu desconforto ambiental. Deve-se lembrar que as favelas 

evoluem de acordo com o tempo de ocupação. Pela autoconstrução muitos problemas vão 

sendo minorados, criando às vezes situações muito confortáveis.  

Conforme dados extraídos em pesquisas do IBGE (2010), as favelas se fazem presente 

em mais da metade dos municípios brasileiros que tenham população entre 50 mil e 100 mil 

habitantes, bem como em torno de 80% dos que tenham população entre 100 mil e 500 mil 

habitantes. Meurer (2003:133), afirma que: 

“hoje já não há mais dúvida. O termo generalizou-se e o IBGE (Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística) entende como sendo favela um 

aglomerado urbano irregular e sem a mínima condição de uma vida decente. 

Oberve-se que não é o relevo que determina a condição de ser ou não ser 

favela, mas a condição da moradia”. 

Destaca, ainda na mesma obra, o conceito de moradia decente:  

“Quanto ao conceito de moradia descente, entendemos como mínimo básico 

que tenha saneamento, água, luz, ruas, transporte coletivo, correio, escolas e 

construções que realmente abriguem os moradores das intempéries” (idem).  

Tudo isto, acorrendo aliado à existência de espaço adequado à acomodação de todos 

moradores da unidade residencial.  

Destarte, subentende-se (Farias, 2009) que as chamadas zonas de descoesão, embora 

em regiões centrais das cidades, por situação de condição análoga, tratam-se igualmente de 

favelas e que essa situação tem sua origem em fatores como a migração e a falta de 

planejamento urbano, bem como na execução do poder de polícia por parte dos entes 

municipais em especial. Embora seja de responsabilidade dos municípios, os demais órgãos 

não devem se desonerar de auxiliarem no processo de planejamento e organização do espaço 

urbano 

O texto da Constituição Brasileira de 1988 trata a questão das políticas pública, no que 

tange ao uso e fim do espaço urbano e rural, em seu Art.5° XXII e XXIII. Observa-se que o 

texto Constitucional almeja a justiça social no que se refere à qualidade de vida e à questão da 

moradia.  

 O Art. 156 trata da competência dos Municípios em instituir impostos sobre a 

propriedade predial e territorial urbana. A transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato 

oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, 
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exceto os de garantia, bem como cessão de direitos à sua aquisição;/ § 1º Sem prejuízo da 

progressividade no tempo a que se refere o art. 182, § 4º, inciso II, o imposto previsto no 

inciso I./ Já o § 1º do artigo 156, que possibilita a aplicação progressiva do imposto sobre 

propriedade predial e territorial urbana como forma de assegurar o cumprimento da função 

social da propriedade, combinado com o previsto no artigo 170, quando trata dos princípios 

da Ordem Econômica e Financeira, dentre eles a função social da propriedade. 

Ainda, devemos observar o disposto no artigo 182, seus §1° e 2º, isto no que diz 

respeito à política de desenvolvimento urbano a ser executada pelo Poder Público municipal, 

conforme diretrizes gerais fixadas em lei têm por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento 

das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. 

Lembrando que o plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para 

cidades com mais de vinte mil habitantes, é o instrumento básico da política de 

desenvolvimento e de expansão urbana, bem como a propriedade urbana que deve cumprir a 

sua função social atendendo às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no 

plano diretor. 

Depreende-se que a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às 

exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor Lei 10.257 de 10 

de julho de 2001. Estatuto das cidades prevê em seu Art. 39: 

A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências 

fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor, assegurando 

o atendimento das necessidades dos cidadãos quanto à qualidade de vida, à 

justiça social e ao desenvolvimento das atividades econômicas, respeitadas as 

diretrizes previstas no art. 2
o
 desta Lei. 

 

O Art. 39 da Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, complementa o texto 

constitucional quando suplementou no sentido de que esteja assegurado o atendimento das 

necessidades dos cidadãos no que se refere à qualidade de vida e à justiça social, bem como 

ao desenvolvimento das atividades econômicas. Percebe-se que um meio ambiente saudável é 

fator de aumento de qualidade de vida e integra as necessidades da população urbana. 

Portanto a preocupação dos gestores públicos deve-se voltar para a elaboração e execução de 

seu plano diretor, que esteja em consonância com a legislação vigente, a fim de promover a 

verdadeira justiça social. Eis que somente assim será possível acabar com as chamadas zonas 

de descoesão social, em especial as favelas. 
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Dessa forma, entendemos que deve a municipalidade, em uma ação conjunta com os 

demais órgãos Federais, Estaduais e demais forças vivas sociais articular e instituir um plano 

diretor que contemple satisfatoriamente o planejamento urbano, prevendo/evitando ocupações 

irregulares, mormente em áreas consideradas necessárias para a preservação do meio 

ambiente e dos recursos hídricos sem, contudo, desprezar a participação popular no 

estabelecimento das diretrizes básicas e na execução da política urbana. 

Bondaruk (2008) diante da complexidade do tema “Favela” dedicou um aparte para 

uma abordagem específica, onde trata da questão falando a respeito da “Periferização” de 

favelas. Segundo ele uma das formas através das quais os governos se têm valido para tentar 

solucionar o problema das favelas, é a chamada “Periferização”, aonde as comunidades que 

vão se criando na forma de bolsões de pobreza são removidas para áreas mais afastadas da 

cidade. Onde afirma: 

Nesses locais é baixo o custo dos terrenos e a disponibilidade de áreas vastas 

ainda não ocupadas torna-se um grande atrativo para tais programas. Lá 

esperam as famílias removidas conjuntos habitacionais previamente 

construídos pelos setores de habitação federais, estaduais ou municipais, 

dependendo do momento histórico considerado, conjuntos estes também de 

baixo custo (2008:163). 

 

Percebe-se que a prática da chamada “periferização” das favelas deve ser uma busca 

constante dos gestores público no sentido de ofertar uma melhor qualidade de vida aos que 

vivem nessa condição. Porém, não pode ser somente um meio para afastar dos grandes 

centros a pobreza ou, ainda, os efeitos da violência urbana contido nesse meio social.  

Denota-se que quando da utilização da “periferização” das favelas há de se promover a 

ocupação de forma ordenada, construindo-se ambientes dotados de infra-estrutura adequada, 

como escola, posto de saúde, esgoto, água tratada, coleta de lixo, calçamento das ruas, praças 

desportivas e lazer, bem como a presença do policiamento ostensivo e de aproximação. 

Existe também a possibilidade da re-urbanização das favelas desde que o Estado se 

faça presente através de políticas públicas saneadoras. 

Bondaruk (2008), trata do tema da re-urbanização em sua obra sob o titulo da 

reorganização social no próprio local, inclusive manifesta-se favorável à não “Periferização” 

das comunidades: “Reorganizar aquela comunidade, no próprio local onde se originou, pode 

ser a solução mais condizente a médio e a longo prazos”(p.169).  
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Sabemos que as favelas subsistem e devem continuar a fazer parte de nosso contexto 

social durante um bom tempo. No entanto, as políticas para o enfrentamento desse problema 

mudaram, criando-se hoje certo consenso acerca da importância da urbanização e 

melhoramentos em detrimento das ações de remoção que caracterizaram outros períodos sem 

atingir o objetivo proposto. 

Ressalva-se que as favelas representam verdadeira armadilha, ou seja, um ponto de 

vulnerabilidade para a integridade física dos policiais quando das incursões em virtude de seu 

traçado e topografia irregular somado às barreiras físicas formadas pelas edificações. 

Facilitam também a ação de marginais quando associados a eventos da criminalidade, 

notadamente o tráfico de drogas. 

Aqui se faz necessário trazer a baila o pensamento do historiador e urbanista, Mike 

Davis, em sua obra “O Planeta Favela” (2006), fruto de uma extensa pesquisa bibliográfica, 

que ofereceu um panorama global da situação dos assentamentos humanos precários 

conhecidos por nós brasileiros pelo termo favela, permitindo traçar paralelos entre 

experiências diferentes de moradia nas grandes cidades que, apesar de receberem diferentes 

nomes e apresentarem características peculiares e, têm as suas origem e manutenção 

enraizadas em causas bastante parecidas. Segundo Davis, a cidade é um aglomerado urbano 

dotado de certo nível de bem-estar urbano como infra-estrutura de saneamento e 

abastecimento de água, unidades educacionais e de saúde pública, qualidade de vida e etc. 

Ainda, para Mike Davis, as causas do êxodo rural e do inchaço das áreas urbanas se remetem, 

a uma única origem: as políticas de desregulamentação agrícola e de disciplina financeira 

impostas pelo FMI e pelo Banco Mundial.  Fenômeno esse chamado “superurbanização”, o 

qual não tem o seu fundamento na oferta de emprego nas grandes cidades, mas sim na 

reprodução da pobreza urbana e o crescimento das favelas seria a principal conseqüência 

dessa conjuntura de ajuste estrutural de desvalorização da moeda e redução do Estado, que 

traz como conseqüência a redução do emprego urbano, ao mesmo tempo em que se intensifica 

o capital no campo gerando a expulsão populacional. E é com esta idéia de crescimento maior 

das favelas do que da urbanização que fica claro para o autor a oposição entre urbano e 

cidade. 

Para tanto, “Planeta Favela” é uma obra esclarecedora e inquietante e nos leva a 

refletir sobre a situação das favelas pelo globo e seu desafio para um planejamento e gestão 

das cidades que leve em consideração não só o direito à moradia digna, adequada e de 

qualidade como um direito humano, mas também o direito à vida que tem sido 
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constantemente ameaçado pela persistência de condições tão extremas de subumanidade ou 

nos limites da “condição humana”.  Obra essa, que se tornou leitura obrigatória nos cursos de 

Arquitetura, Urbanismo, e Planejamento Urbano, assim como para os interessados em discutir 

as condições de vida nas favelas, em especial aos gestores da segurança pública, seja para 

uma reflexão acadêmica, ou seja, para pensar a atuação sociopolítica em contextos de 

cidadania escassa. 

Nesta direção, se destaca o artigo 47, inciso V da Lei n° 11.977/2009 que traz em seu 

texto a definição de Zona Especial de Interesse Social – ZEIS, como parcela de área urbana 

instituída pelo plano diretor ou definida por outra lei municipal, destinada, 

predominantemente, à moradia de pessoas de baixa renda sujeitas a regras específicas de 

parcelamento, uso e ocupação do solo, assegurando assim o direito à moradia. Isto dentro de 

um projeto de urbanização adequado, em tese, trazendo resultados benéficos para as cidades e 

coletividades. 

 

 

1.4.2. Centros urbanos adensados 

 

Podemos dizer que os adensamentos urbanos se dão pelo acúmulo de pessoas nas 

cidades à medida que se desenvolvem, mas esse acúmulo não se dá de forma linear. O 

adensamento se dá pelo crescimento da população nas cidades e o aparecimento de novos 

núcleos urbanos de forma desordenada e reduzindo os espaços, saturando o uso do solo e de 

seu parcelamento, muitas vezes não se respeitando as áreas verdes, áreas tombadas, cursos de 

água e cota de nível, até mesmo o zoneamento proposto pelo plano diretor. 

O adensamento dos centros urbanos gera a desorganização da cidade e é visto pelas 

autoridades policiais como fonte de violência e da criminalidade. 

A falta de planejamento e organização afeta a função urbanística da mobilidade, a 

inexistência de áreas de recreação e lazer afetam a função urbanística da recreação, bem como 

a ausência de tranquilidade a função urbanística da residência, a inexistência de praças ou 

locais para atividades laborais afetam a função urbanística do trabalho, e a ausências de uma 

ou mais destas funções urbanísticas geram consequências nos índices de violência.  

Em síntese, a violência é uma patologia social com relação direta às condições e 

fatores ambientais urbanos, podendo ser curada ou melhorada de acordo com as condições 

urbanísticas existente e a sua capacidade de proteção, o espaço urbano coletivo ou privado, 



 

 

  

  

 

36 

 

fatores estes que influenciam a ocorrência de delitos urbanos em conseqüência da exposição e 

proximidade entre vítima e o agressor (espaço Vital). 

 

 

1. 5. Planejamento territorial urbano 

 

Desde que o ser humano começou a tomar consciência de sua existência procurou 

viver em comunidade. Para isso estabeleceu diversas formas de organização, as quais se pode 

chamar de agrupamentos. Esses agrupamentos, em função do interesse do momento, possuem 

valores e necessidades específicas. As civilizações da antiguidade elegiam as suas prioridades, 

em torno desta se construíam as cidades. Dentre essas prioridades se destaca água, religião e 

lazer, as quais podiam ser a origem da organização de uma cidade ou, ainda, a necessidade de 

segurança ou a de alimentos que determinava a sua forma, constituição e organização. 

Portanto, a evolução do planejamento é inerente à evolução dos conceitos de ambiente, 

forma de vida e comportamento humano. As mudanças em relação a cada um deles se 

refletem diretamente nas mudanças do planejamento.  

A definição ou conceito de Planejamento Territorial Urbano não se encontra com 

facilidade na literatura, no entanto, “Carta dos Andes”,
7
 define como Planejamento Territorial 

Urbano em um sentido amplo: 

um método de aplicação contínuo e permanente, destinado a resolver 

racionalmente os problemas que afetam uma sociedade situada em determinado 

espaço, em determinada época, através de uma previsão ordenada capaz de 

antecipar suas ulteriores conseqüências. 

Observa-se que de acordo com o planejamento e a organização destes surgem 

diferentes traçados urbanos. 

 

1.5.1. Traçado urbano e suas influências 

 

O traçado urbano também influencia na segurança bem como os tipos de atividades 

urbanas, que variam de acordo com a lógica de ocupação socioespacial da cidade. Pode-se 

destacar a existência de duas categorias de regiões urbanas assim classificadas: 1. Região 

                                                 
7
 Relatório final do Seminário de Técnicos e Funcionários de Planejamento Urbano da América Latina, realizado 

em Bogotá, em outubro de 1958. 
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Homogênea – caracterizada por apenas uma atividade urbana; e/ 2. Região Heterogênea - 

caracterizada por mais de uma atividade urbana (Farias, 2009). 

O espaço urbano, em termos de segurança, é mais bem gerido quando apresenta 

características heterogêneas. Eis que o fluxo de pessoas e o controle são permanentes ao longo 

de todo o dia, fato este que reduz a vulnerabilidade ambiental ao crime. Por sua vez, nos 

ambientes homogêneos ocorre um vazio demográfico, vulnerabilizando a região ao crime. 

O Traçado urbano pode ainda ser classificado como: 1. Verticalizado,/2. Horizontal, 

ou/3. Misto, podendo ter os dois tipos de urbanização. 

A malha urbana formada pelo traçado muitas vezes pode confundir os limites da 

cidade, formando um único padrão de urbanização em diferentes bairros, distritos, zonas ou 

até mesmo entre cidades vizinhas, no caso das chamadas zonas metropolitanas. 

A Verticalização é um processo urbanístico de incidência nas grandes cidades e 

consiste no acúmulo de grande número de edifícios, o que acaba, inevitavelmente, 

dificultando a circulação de ar bem como servindo para o agrupamento de grande número de 

pessoas, além da barreira física que forma, servindo como casamata e vulnerabilizando a ação 

policial. 

O traçado Horizontal se constitui normalmente pela caracterização dos “Quarteirões” e 

“lotes” os quais podem ser considerados em malhas urbanas fechadas ou abertas. 

As malhas urbanas fechadas podem formar linhas ou traçados ortogonais, não 

ortogonais e triangular, enquanto as malhas urbanas abertas podem formar linhas ou traçados 

na forma da chamada espinha de peixe, ou ainda ruas sem saída em “T”, ou abertas de traçado 

aberto formando um “C” pela metade. 

Já para Ferrari (1982) o traçado urbano é tratado como estruturas urbanas definidas em 

um conjunto de partes ligadas entre si através de um conjunto de vias que, por sua vez, é um 

subsistema dentro do sistema urbano.  

Os principais tipos para Ferrari são: a) Ortogonal (Tabuleiro de xadrez e grade); / b) 

Rádio–concêntrico (hexagonal trama linear, ortogonal-radial e misto);/C) Estruturas 

totalmente não geométricas;/ d) Estruturas parcialmente geométricas. 

Existe uma série de aspectos a serem observados, tais como: 1. Custo de infra-

estrutura urbana;/2. Fluência do trânsito de veículos;/3. Segurança para pedestres, bicicletas, e 

veículos;/4. Clareza do traçado para visitantes;/5. Acesso para serviços como correio, 

entregadores a domicílio e coleta de lixo;/6. Tipo de forma de vida que propicia;/7. Paisagem 



 

 

  

  

 

38 

 

urbana;/8. Direito de vizinhança e o impacto de vizinhança;/9. Acesso a veículos de urgência 

e socorro, entre outros. 

Observa-se, ainda, que o traçado urbano leva em conta também o relevo do solo e sua 

topografia natural, bem como os cursos de água, entre outros obstáculos naturais. 

Bondaruk (2008) trata da importância do traçado da via pública em sua obra, de onde 

se extrai o seguinte:  

Há uma conexão importante entre o desenho da via pública e a criminalidade 

que ocorre nela. As pesquisas que efetuamos mostram que a forma como está 

estabelecida essa via, os equipamentos que a compõe aliados a determinados 

comportamentos de vítimas e criminosos, são os principais fatores que 

delineiam os níveis de segurança que se verificará nesse espaço urbano (p. 

204). 

Abstrai-se ainda o seguinte da mesma obra: 

Além do que já se tratou a respeito das ruas é importante destacar a questão do 

campo visual. Uma rua, dentro dos conceitos de Arquitetura Contra o Crime 

deve permitir o maior campo visual possível. Assim uma rua reta, que permita 

uma visualização a mais longa distância melhora em muito a vigilância natural. 

Ruas com mudanças bruscas de direção, intrincadas e curtas, tendem a criar 

pontos cegos, becos e ruas sem saídas, o que pode gerar um local propício para 

delitos (p.207). 

Para se compreender a influência do traçado urbano e da arquitetura urbana e o seu 

papel do entorno físico para a prevenção do crime e da violência, é primordial estar ciente dos 

elementos relacionados com um determinado ato criminoso. Segundo a tríade do crime, três 

fatores são decisivos e influenciam o próprio ato criminoso: a) o alvo/a vítima;/ b) o 

agressor;/c) o lugar/entorno físico do delito. 

Como nos ensina Gärtner (2008), 

Crimes e violência, em geral, sempre acontecem em um entorno físico 

específico e, assim como estratégias dirigidas ao agressor (prevenção social) e 

à vítima (redução de risco) têm que fazer parte de todas as iniciativas de 

prevenção da violência e do crime, a gestão e o planejamento urbano também 

ocupa um papel decisivo. Um determinado entorno físico pode atrair 

delinqüentes, facilitar delitos, impedir ou dificultar detenções e aumentar a 

insegurança em geral. 

Podemos, assim, asseverar que dentro dos princípios do Traçado Urbano na questão da 

segurança pública, é notória a importância do conhecimento por parte dos órgãos de 

segurança de todas as nuances existentes no local antes de qualquer emprego operacional a 
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fim de se reduzir a vulnerabilidade de seus agentes, bem como para que se possa realizar um 

emprego mais eficaz do desdobramento nas ações a serem desencadeadas nas estratégias de 

ocupação do terreno. 

 

 

1. 5.2. Plano diretor 

 

O chamado “Plano Diretor” encontra-se contemplado na Carta Magna nos artigos 40, 

41 e 42. Porém, se faz necessário combinar a leitura dos artigos supracitados da carta magna 

ao artigo 36 da Lei 10.257/2001, o qual estabelece diretrizes gerais da política urbana, que 

diz: 

 Lei municipal definirá os empreendimentos e atividades privados ou públicos 

em área urbana que dependerão de elaboração de estudo prévio de impacto de 

vizinhança (EIV) para obter as licenças ou autorizações de construção, 

ampliação ou funcionamento a cargo do Poder Público municipal. 

Diante do texto legal, podemos dizer que o Plano Diretor é um instrumento essencial 

para o planejamento urbano por definir a política de desenvolvimento e expansão urbana, 

devendo este estabelecer um modelo compatível com a proteção dos recursos naturais em 

defesa do bem-estar da população sujeita ao mesmo. 

Por outro lado, a elaboração do plano diretor pressupõe discussões com a comunidade 

no que tange ao direcionamento de seu desenvolvimento. No entanto, essa participação da 

comunidade deve ser permanente por via dos representantes dos conselhos. Lembrando que a 

comunidade precisa estar envolvida na definição dos objetivos e estratégias que pautarão o 

desenvolvimento urbano, situação em que, mais uma vez, se advoga pela participação efetiva 

e necessária da Polícia Militar como membro efetivo dos referidos conselhos. 

Aqui é importante se salientar que os conceitos preconizados na filosofia da Prevenção 

do Crime Através do desenho Urbano, a qual se sedimenta na redução da vulnerabilidade 

através da intervenção técnica na arquitetura ambiental, tendo como foco principal o aumento 

da visibilidade dos espaços urbanos ocasionando, assim, a melhora da vigilância natural. 

Para isto, se faz necessária a intervenção nos espaços residenciais, casas, prédios, 

espaços comerciais, industrial, favelas, nos espaços públicos, praças, casas noturnas, pontes, 

viadutos, terrenos baldios, galerias de esgotos, entre outros, no que tange à visibilidade, 

iluminação, cercamento, acessos, placas de indicação e comerciais, entre outros, os quais 
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podem ser perfeitamente alvo do controle, por via do Plano diretor, código de posturas e ou 

por via de licenças ou alvarás, mediante legislação específica. 

 Dentro do Plano Diretor também deve estar contido o Zoneamento Urbano e de uso e 

ocupação do solo, o qual consiste no ordenamento do uso da propriedade do solo e das 

edificações, bem como a densidade de ocupação, nas zonas urbanas e de expansão dos 

municípios. Observa-se que cada município define as suas categorias, as mais usuais na 

literatura são: a) Residencial Unifamiliar;/ b) Residencial Multifamiliar;/ c) Comercial;/ 

Industrial;/ d) Serviços;/ e) Institucionais (Públicas e privadas);/ f) Usos Especiais;/ g) 

Mistas;/ h) Áreas de circulação;/ i) Áreas vagas (públicas ou privadas: próprias ou impróprias 

ao uso urbano);/ J) Uso Público. 

 Denotasse que com base nessas tipologias encontram-se definidas zonas de uso, 

mescladas de diversas categorias possíveis, onde se destaca na literatura as mais usuais: a) Z1 

– Uso estritamente residencial, de densidade demográfica baixa;/ b) Z2 – Uso 

Predominantemente residencial, de densidade demográfica Baixa;/ c) Z3 – Uso 

predominantemente residencial, de densidade demográfica média;/ d) Z4 – Uso misto de 

densidade demográfica média; e) Z-5 Uso misto, de densidade demográfica alta;/ f) Z-6 Uso 

predominantemente industrial; e) Z-7 Uso estritamente industrial;/ f) Z-8 Usos Comercial;/ g) 

Z-9 Uso Especiais. 

 

 

1.5.3 Conselhos das cidades 

 

A criação do Conselho das Cidades (CONCIDADES) se deu no ano de 2004 como 

uma das vertentes da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano – PNDU, materializando-

se um importante instrumento de gestão democrática das estruturas, em processo de 

construção social das cidades.  

 É importante dizer que é um órgão colegiado de natureza deliberativa e consultiva, 

integrante da estrutura do Ministério das Cidades. Tem por finalidade estudar e propor 

diretrizes para a formulação e implementação da PNDU, além de acompanhar também a sua 

execução. 

O CONCIDADES atua através do debate em torno da política urbana de forma 

continuada, mediante a participação dos diversos segmentos, tais como: setor produtivo; 
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organizações sociais; ONGs; entidades profissionais, acadêmicas e de pesquisa; entidades 

sindicais e órgãos governamentais. 

No Estado de Santa Catarina a LEI Nº 14.590, de 23 de dezembro de 2008, criou o 

Conselho Estadual das Cidades de Santa Catarina - CONCIDADES/SC, sendo este um órgão 

de caráter consultivo e deliberativo, formado por representantes do Poder Público e da 

sociedade civil, vinculados à Secretaria de Estado do Planejamento - SPG e articulado com o 

Ministério das Cidades, por meio do Conselho Nacional das Cidades.  Deve atuar de forma a 

assessorar, estudar e propor diretrizes para o desenvolvimento urbano e regional com 

participação social e integração das políticas estaduais, em conformidade com o que dispõe a 

Lei federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001. 

Como já mencionado anteriormente, se defende a importância da participação da 

Polícia Militar quando da tomada de decisões no que se refere ao desenvolvimento urbano. 

A LEI Nº 14.590, de 23 de dezembro de 2008, cria o Conselho Estadual das Cidades 

de Santa Catarina - CONCIDADES/SC e o Art. 3º estabelece sua formação por vinte e três 

membros titulares e respectivos suplentes. 

No entanto, a lei que criou o CONCIDADES/SC não contemplou a Polícia Militar 

como seu membro integrante, que se considera lamentável. Eis que aquele que, 

diuturnamente, preza pelas cidades, fazendo a sua segurança, sendo profundo conhecedor de 

suas mazelas, tendo como missão a preservação da Ordem Pública, é ignorado e tratado como 

mero expectador. Por isto destaca-se a importância da criação de estratégicas que culminem 

com a mudança da lei visando à obtenção de acento para a Polícia Militar como membro 

titular do CONCIDADES/SC (Farias, 2009). 

 

 

1. 6. O poder de polícia 

 

De maneira simplificada, podemos dizer que o Poder de Polícia nada mais é do que 

uma forma, maneira, ou ainda aquele poder coercitivo que possui o Estado de intervir na 

conduta das pessoas que vivem em sociedade e amoldá-las às regras prefixadas, 

possibilitando, assim, a coexistência de seus menbros. 

Podemos conceituar como a faculdade que se reveste a Administração Pública no que 

tange ao controle dos direitos e liberdades das pessoas, naturais e jurídicas, com cunho de 

atingir o ideal do bem comum. Observa-se que o Poder de Polícia tem como atributos a 

executoriedade, coercitibilidade e discricionaridade. 
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Di pietro (2001) afirma que: 

pelo Conceito clássico, ligado à concepção liberal do século XVIII, o poder de 

polícia compreendia a atividade estatal que limitava o exercício dos direitos 

individuais em benefício da segurança. Pelo conceito moderno, adotado no 

direito brasileiro, o poder de polícia é a atividade do Estado consistente em 

limitar o exercício dos direitos individuais em benefício do interesse público 

(p.110). 

 

Portanto, aqui se tem uma definição classíca que denota uma relação do Poder de 

Polícia diretamente ligada à questão da segurança, em um sentido mais amplo e abrangente, 

que absorve a ideia de interesse público, o qual está inserido nas questões de saúde pública, 

meio ambiente, segurança pública, mais precisamente a polícia administrativa. Independente 

de área estratégica que se faça presente tem-se por objetivo principal o bem comum. Para isto 

o Estado limita o execício dos direitos individuais em detrimento do interesse coletivo. 

O conceito de Polícia deve ser observado tanto no campo do direito formal quanto 

material, principalmente porque o ordenamento jurídico brasileiro, no que se refere ao Direito 

administrativo, tem suas nuances pautadas no modelo francês, no que se refere ao direito 

material, e no modelo estadunidense no que se refere ao aspecto formal. Para Correia (2001),  

... o Direito brasileiro acaba por se consolidar como um sistema misto, que 

conjuga um corpo de Direito administrativo material ou substantivo de raiz 

francesa, com a sujeição da administração aos tribunais comuns.[...] Dentro 

deste contexto, no Brasil, contando-se, ainda, como é notório, com a influência 

norte-americana, poderemos chegar a uma concepção do que seja “Poder de 

Polícia” mais próxima à formatação do Estado dos dias de hoje, permitindo-nos 

arriscar a conceituar o “poder de Polícia”, no compasso da realidade atual 

brasileira, como a atividade do Estado consistente em limitar a liberdade em 

prol do bem comum (p.p. 76-7).  

Porém, Meirelles (2005)  assim conceitua: 

Poder de polícia é a faculdade de que dispõe a Administração Pública para 

condicionar e restringir o uso e goso de bens, atividades e direitos individuais, 

em benefício da coletividade ou do próprio Estado. Em linguagem menos 

técnica,  podemos dizer que o poder de polícia é o mecanismo de frenagem que 

dispõe a Administração Pública para conter os abusos do direito individual. Por 

esse mecanismo, que faz parte de toda Administração, o Estado detém a 

atividade dos particulares que se revelar contrária, nociva ou inconveniente ao 

bem-estar social, ao desenvolvimento e à segurança nacional (p. 115). 

 

Para Lazzarini (1999): 
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Como poder administrativo, assim o Poder de Polícia, que legitima o poder da 

polícia, é a própria razão dela existir, é um conjunto de atribuições da 

Administração Pública, como poder público, e indelegáveis aos entes 

particulares, embora possam estar ligados àquela, tendentes ao controle dos 

direitos e liberdades das pessoas, naturais e jurídicas, a ser inspirados nos 

ideais do bem comum, e incidentes não só sobre elas, como também em seus 

bens e atividades (p. 81/82).  

 

Aqui surge mais um novo elemento afeto à segurança nacional, porém somado ao 

desenvolvimento e bem-estar social. Devemos observar que se fala em faculdade que dispõe a 

administração pública de condicionar e restringir o uso e o goso de bens, atividades e direitos 

individuais, em benefício da coletividade ou do próprio Estado.  

Temos de destacar que em todos os conceitos surgem o interesse pelo bem comum e 

bem-estar social, bem como o sentimento de coletividade sobrepondo o interesse particular 

representado pelo Estado, o qual tem o dever de regular as relações entre seus administrados, 

com capacidade para intervir sempre que se fizerem presentes atos abusivos por parte do 

particular em detrimento do sentimento coletivo. 

Porém, o conceito legal de Poder de Polícia nos é fornecido pelo texto legal do artigo 

78 do Código tríbutário Nacional, que se segue: 

Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, 

limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de 

ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à 

segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção de 

mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou 

autorização do Poder Público, à tranquilidade pública ou ao respeito à 

propriedade individual ou coletiva. Parágrafo único. Considera-se regular o 

exercício do poder de polícia quando desempenhado pelo órgão competente 

nos limites da lei aplicável, com observância do processo legal e, tratando-se 

de atividade que a lei tenha como discricionária, sem abuso ou desvio de poder. 

 

Observa-se que as limitações impostas pelo conceito de poder de polícia e os 

condicionamentos incidem diretamente sobre a liberdade e a propriedade, não sobre os 

repectivos direitos, e somente o Estado pode interferir mediante o uso do poder de polícia. 

Não podemos deixar de citar a diferenciação no que se refere à questão do nível de 

competência entre as diversas instituições que exercem o poder de polícia. Para Meirelles 

(2005), desde já convém distinguir a polícia administrativa, que nos interessa neste estudo, da 

polícia judíciária e da polícia de manutenção da ordem pública, estranhas às nossas 
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cogitações. Advirta-se, porém, que a polícia administrativa incide sobre bens, direitos e 

atividades, ao passo que as outras atuam sobre as pessoas, individualmente ou 

indiscriminadamente. A polícia administrativa é inerente e se difunde por toda a 

Administração pública, enquanto que as demais são privativas de determinados órgãos 

(Polícias Civis) ou corporações (Polícias Militares) (p. 115). 

Considera-se vital dizer que, indepedentemente de qual destas instituições estejamos 

falando, todas exercem o Poder de Polícia e todas exercem em dado momento atos inerentes à 

polícia administrativa. 

Para tanto, veremos o conceito de sanções e posteriormente de multa. 

Em Gasparini (2000):  

As Sanções que tornam efetivas as medidas de polícia são impostas ou fixadas 

em lei. São essencialmente, a multa (pagamento em dinheiro), a interdição (de 

atividade), a demolição (de prédios), a destruição (de armas apreedidas), a 

inutilização (de gêneros alimentícios impróprios ao consumo) e o embargo (de 

obra). Outras poderão ser estabelecidas pela legislação da entidade política 

(União, Estados-Membros, Distrito Federal, Munícipios) competente. A 

aplicação dessas penas não se legitimará se, em processo administrativo, não 

for dado ao infrator amplo direito de defesa e garantido o contraditório, 

consoante lhe é assegurado pelo art. 5º, LV da Constituição Federal (p.127). 

Percebe-se que é na Sanção que o Estado impõe ao particular, ou mesmo a outro ente 

público, de forma coativa, os efeitos do Poder de Polícia, surtindo assim o seu efeito, o qual 

para ser legitimado se faz necessário estar revestido na forma da lei, bem como deverá ser 

respeitado o direito a ampla defesa e ao contraditório. Segundo Meirelles (2005): 

 Multa administrativa é toda imposição pecuniária a que se sujeita o 

administrado a título de compensação do dano presumido pela infração. Nesta 

categoria de atos punitivos entram, além das multas administrativas 

propriamente ditas, as multas fiscais, que são modalidades específicas do 

Direito Tributário. As multas administrativas não se confudem com as multas 

criminais e, por isso mesmo, são inconversíveis em detenção corporal, salvo 

disposição expressa em lei federal. A multa administrativa é de natureza 

objetiva e se torna independentemente da ocorrência de culpa ou dolo do 

infrator (p. 178). 

 

Como o objeto da presente dissertação limitou o campo de investigação do tema no 

que se refere ao Planejamento Territorial na Segurança Pública e seus aspectos 

socioambientais no Planejamento do emprego operacional, iremos mais adiante tratar com 

maior profundidade a questão dos planos Diretores, bem como a função dos CONCIDADES. 
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1.6.1. Restrições ao poder de polícia e sua indelegabilidade 

 

No que tange às restrições ao Poder de Polícia, nos deparamos no texto legal de forma 

incisiva no contido no § único do art. 78 do Código Tributário Nacional, onde se lê: 

Parágrafo único. Considera-se regular o exercício do poder de polícia quando 

desempenhado pelo órgão competente nos limites da lei aplicável, com 

observância do processo legal e, tratando-se de atividade que a lei tenha como 

discricionária, sem abuso ou desvio de poder 

Observa-se que somente é considerado regular, ou seja, válido, quando for praticado 

por órgão competente, por atos da autoridade competente ou seu agente, respeitando-se os 

limites da lei aplicável ao caso, respeitando-se, ainda, o devido processo legal, ou seja, 

respeitando-se o direito à ampla defesa e ao contraditório, bem como a todas as solenidades 

previstas na lei, sob pena de nulidade ou de ser ato nulo. É importante igualmente não ser 

contaminado por desvios de poder ou abusos. 

No que se refere à indelegabilidade, mais uma vez se faz uso do posicionamento de 

Lazzarini (1999): 

Como poder administrativo, assim o Poder de Polícia, que legitima o poder da 

polícia e a própria razão dela existir, é um conjunto de atribuições da 

Administração Pública, como poder público, e indelegáveis aos entes 

particulares, embora possam estar ligados àquela, tendentes ao controle dos 

direitos e liberdades das pessoas, naturais e jurídicas, a ser inspirados nos 

ideais do bem comum, e incidentes não só sobre elas, como também em seus 

bens e atividades (p.p. 81-2). 

 

Meirelles (2005) reforça tal posição, quando afirma:  

A multa pode ser definida no âmbito do Direito Administrativo como uma 

imposição pecuniária aplicada aos transgressores de preceitos administrativos, 

integrando o rol dos atos punitivos da administração pública, imposta no 

exercício do seu poder de intervenção sancionatório. Esta, conceituada como 

intervenção concreta do Estado na propriedade e nas atividades privadas, 

limitativa ou expropriatória, permanente ou transitóriamente imposta e 

indelegável, destinada a compelir remissos infratores ao cumprimento de 

preceitos administrativos (p. 178) 

  

Aqui se faz necessário buscar a definição de Servidores públicos, com base no 

pensamento de Di Pietro (2004): 
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São servidores públicos, em sentido amplo, as pessoas físicas que prestam 

serviços ao Estado e às entidades da Administração Indireta, com vínculo 

empregatício e mediante remuneração paga pelos cofres públicos. 

Compreendem: os servidores estatutários, sujeitos ao regime estatutário e 

ocupantes de cargos públicos;/Os empregados públicos, contratados sob o 

regime da legislação trabalhista e ocupantes de emprego público;/Os servidores 

temporários, contratados por tempo determinado para atender à necessidade 

temporária de excepcional interesse público (art. 37, IX, da Constituição); eles 

exercem função, sem estarem vinculado a cargo ou emprego público (p. p. 423-

4). 

Porém, independente do vínculo estabelecido, observa que se faz necessário que este 

tenha investidura para o exercício da função, fato este que requer que o mesmo tenha sido 

admitido por concurso público e que tenha sido provido e designado para o exercício da 

função por ato da autoridade competente. 

Observa-se que os princípios do Poder de Polícia, no que tange à indelegabilidade, 

somente os servidore públicos (pessoas legalmente investidas, de modo efetivo, em cargo 

público regido pelo Estatuto dos funcíonários públicos), concursados e investidos para tal 

cargo público poderão ser detentores do poder de polícia e que aos ocupantes de função 

pública (servidores públícos não funcionários) contratados para desempenhar funções 

transitórias regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho lhes falta investidura. Para tanto 

vejamos o pensamento de Cotrim (2002): 

Servidores Públicos – Para desempenhar suas inúmeras funções, o Estado 

depende de um grande número de servidores públicos, isto é, de pessoas 

encarregadas de realizar so seriços necessários ao bem–estar da sociedade. Os 

cargos públicos podem realizar atividades em carater permanente ou 

transítório. As atividades permanentes recebem o nome de cargo público. As 

atividades transitórias recebem o nome de função pública (p. 58). 

Para tanto se faz necessário conceituar e diferenciar cargo público de função pública: 

Cargo público – Os cargos públicos são exercidos ou pelos agentes políticos ou 

pelos funcionários públicos. O quadro dos agentes políticos é composto pelos 

altos funcionarios eleitos pelo povo ou por pessoas de confiança desses altos 

funcioários. Exemplos de agentes políticos: Presidente da República, Ministros 

de Estado, Governador de Estado, Secretários Estaduais, Prefeito Municípal, 

Senadores, Deputados, vereadores. O quadro dos funcionários públicos é 

composto pelas pessoas legalmente investidas, de modo efetivo, em cargo 

público. Os funcionários públicos são regidos por regime jurídico especial: o 

Estatuto dos funcionários públicos. Função pública – As funções públicas são 

exercidas pelos servidores não funcionários. Tais pessoas são Contratadas pelo 

Estado para desempenhar função em carater transitório. Em geral, os não-
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funcionários são regidos pela legislação trabalhista comum, contida na 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) (Idem). 

 

Isto posto, podemos afirmar que os atos de fiscalização e controle somente podem ser 

executados por servidores públicos, os quais devem ser envestidos para tal função, seguindo a 

mesma linha de raciocínio de que o Poder de Polícia é indelegável, que somente o Estado 

pode práticar, mediante a ação da autoridade ou por ação de seus agentes devidamente 

envestidos como auxiliares da autoridade competente para o exercício no âmbito da respectiva 

competência, seja esta Federal, Estadual ou Municipal, doutrina esta preconizada pelo Direito 

Administrativo. 

Conclui-se que os Policiais Militares preenchem todos os requisitos na forma da lei. 

Eis que são concursados, tratam-se de Servidores Públicos Militares, e são investidos para a 

função, caracteizando-se assim a sua investidura como agente possuidor dos atributos 

inerentes ao poder de polícia quando no exercício de suas funções. 

Em síntese, podemos afirmar que o policial militar é uma autoridade policial em 

função de sua investidura militar, a qual é voltada à missão policial de preservar a ordem 

pública  

 

 

1.6.2. Polícia administrativa e ordem pública 

 

A polícia administrativa manifesta-se através de atos normativos concretos e 

específicos e seu objetivo é a manutenção da ordem pública geral, impedindo 

preventivamente possíveis infrações das leis.  

A Polícia Administrativa, em síntese e de forma bem simplificada, pode ser descrita 

como ações preventivas para evitar futuros danos, que eventualmente poderiam ser causados 

por um comportamento ou ato irregular de pessoas individualmente ou coletivamente frente à 

sociedade.  

Esta ação, que tenta impedir que o interesse particular se sobreponha ao interesse 

público, é interposta por meio do poder de polícia que se denomina Polícia Administrativa. 

 Este poder atinge bens, direitos, atividades. Portanto, se difunde por toda a 

administração Pública e no âmbito de todos os três Poderes.  
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A polícia administrativa é multiforme, sendo assim uma atividade simplesmente 

discricionária.  

A polícia administrativa pode fazer tudo quanto se torne útil à sua missão, desde que 

com isso não viole direitos. Direitos esses, que estão contidos na Constituição Federal. 

A polícia administrativa preocupa-se com o comportamento anti-social, inadequado e 

inoportuno. Cabe à Polícia Administrativa zelar para que cada cidadão viva o mais 

intensamente possível, sem prejudicar e sem ocasionar lesões a outros indivíduos.  

A polícia administrativa tanto pode agir preventivamente, simplesmente orientando, 

notificando, bem como pode agir repressivamente, multando, interditando, cassando alvarás, 

entre outros, sendo que, em qualquer uma das ações adotadas, a sua função é impedir que o 

comportamento do indivíduo cause prejuízos para a coletividade. 

Bandeira de Mello (2001:697) define polícia administrativa como: 

A atividade da Administração Pública, expressa em atos normativos ou 

concretos, de condicionar, com fundamento em sua supremacia geral e na 

forma da lei, a liberdade e a propriedade dos indivíduos, mediante ação ora 

fiscalizadora, ora preventiva, ora repressiva, impondo coercitivamente aos 

particulares um dever de abstenção (non facere) a fim de conformar-lhes os 

comportamentos aos interesses sociais consagrados no sistema normativo. 

 

Considerando o disposto o artigo 144, § 5º e 6° da Constituição Federal, pode-se 

evidenciar que o órgão incumbido da polícia administrativa da ordem pública, no 

ordenamento constitucional e infraconstitucional vigentes, em relação às esferas estaduais, e 

municipais, é a Polícia Militar: 

Artigo 144: A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade 

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

das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: I - polícia federal;/ 

II - polícia rodoviária federal;/ III - polícia ferroviária federal;/ IV - polícias 

civis;/ V - polícias militares e corpos de bombeiros militares [...] § 5° e 6°:/ às 

polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública; 

aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, 

incumbe a execução de atividades de defesa civil./[...] As polícias militares e 

corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército, 

subordinam-se, juntamente com as polícias civis, aos Governadores dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. 

Neste momento é necessário definir e decompor o conceito de Ordem Pública e 

manutenção da ordem pública. 
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Importante destacar que o termo “manutenção da ordem pública”, anterior à CF/88, foi 

substituído por “preservação da ordem pública”. Lazzarini (1999) ao analisar o assunto diz 

que manutenção vem de manter, sustentar, enquanto preservar é conservar, defender, 

resguardar, livrar de algum mal, para concluir que o legislador foi feliz na mudança do 

vocábulo, pela sua maior propriedade e amplitude. 

Ao final de sua análise parafraseia o seguinte conceito: 

a preservação abrange tanto a prevenção quanto à restauração da ordem 

pública, no caso, pois seu objetivo é defendê-la, resguardá-la, conservá-la 

íntegra, intacta, daí afirmar-se agora com plena convicção que a polícia de 

preservação da ordem pública abrange as funções de polícia preventiva e a 

parte da polícia judiciária denominada de repressão imediata, pois é nela que 

ocorre a restauração da ordem pública (p.67). 

 

Vejamos, Ordem pública pode ser definida de uma forma bastante simples como a 

situação e o estado de legalidade normal em que as autoridades exercem seu papel e 

atribuições, dentro do limite das leis e os cidadãos as respeitam e acatam. 

Mormente, por preservação da ordem pública se entende a manutenção da ordem do 

Estado e do bem social, através de ações de imposição da lei, objetivando coibir as ameaças à 

convivência pacífica em sociedade. 

A segurança pública é a garantia que o Estado proporciona de preservação da ordem 

pública diante de toda espécie de violação que não contenha conotação ideológica. Em 

síntese, é entendida como o conjunto de processos políticos e jurídicos, destinados a garantir a 

ordem pública na convivência de homens em sociedade. Portanto, trata-se de função 

pertinente aos órgãos Estatais e à comunidade como um todo, realizada com o fito de proteger 

a cidadania, prevenindo e controlando manifestações de criminalidade e violência, efetivas ou 

potenciais, garantindo ainda, o exercício pleno da cidadania. 

O regulamento para as Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares do Brasil, 

aprovado pelo Decreto n. 88.777/1983, o qual contempla, ou recepciona, ratificando o contido 

no R-200 (Decreto-Lei nº 667, de 2 de julho de 1969), devidamente atualizado, as atribuições 

das Polícias Militares, e conceituando ordem pública como sendo: 

o conjunto de regras formais, que emanam do ordenamento jurídico da Nação, 

tendo por escopo regular as relações sociais de todos os níveis no interesse 

público, estabelecendo um clima de convivência harmoniosa e pacífica, 

fiscalizado pelo poder de polícia, e constituindo uma situação ou condição que 

conduza ao bem comum. 
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Havemos também que entender que no conceito de Ordem Pública estão contidos três 

elementos fundantes essenciais que o compõe, que são a Segurança Pública, a Tranquilidade 

Pública e a Salubridade Pública. 

Segurança Pública, para Lazzarini (1999), assim se define: é o estado anti-delitual, que 

resulta da observância dos preceitos tutelados pelos códigos penais comuns e pela lei das 

contravenções penais, com ações de polícia repressiva ou preventiva típicas, afastando-se, 

assim, por meio de organizações próprias, de todo perigo, ou de todo mal que possa afetar a 

ordem pública, em prejuízo da vida, da liberdade ou dos direitos de propriedade das pessoas, 

limitando as liberdades individuais, estabelecendo que a liberdade de cada pessoa, mesmo em 

fazer aquilo que a lei não lhe veda, não pode ir além da liberdade assegurada aos demais, 

ofendendo-a (p.p. 53-4). 

Tranquilidade Pública, ainda segundo Lazzarini (1999), exprime o estado de ânimo 

tranquilo, sossegado, sem preocupações nem incômodos, que traz às pessoas uma serenidade, 

ou uma paz de espírito. A tranquilidade pública, assim, revela a quietude, a ordem, o silêncio, 

a normalidade das coisas. [...] constitui, sem dúvida alguma, direito inerente a toda pessoa [...] 

(p. 21).  

Salubridade Pública, igualmente citando, LAZZARINI (1999), referindo-se às 

condições sanitárias desordem 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 as condições de vida de seus habitantes (p. 21).  

Observa-se que dentro de um conceito mais recente surge ainda mais um elemento 

essencial à Ordem Pública que se trata do Respeito à Dignidade da Pessoa Humana, 

fundamentado nos princípios norteadores dos Direitos Humanos Internacional. 

 

 

1.6.3. Polícia administrativa e as fases do poder de polícia 

 

A polícia administrativa, como já destacado anteriormente, tanto pode agir 

preventivamente, simplesmente orientando, notificando, bem como pode agir 

repressivamente, multando, interditando, cassando alvarás, entre outros. Em qualquer uma das 

ações adotadas, a sua função é impedir que o comportamento do indivíduo cause prejuízos 

para a coletividade. 
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Para isso, suas ações se revestem do Poder de Polícia, o qual pode se dar em quatro 

fases distintas. Para se ter um entendimento ainda mais claro, citamos o entendimento contido 

no Parecer nº GM 25, aprovado pelo Presidente da República em 10 de agosto de 2001. 

O Estado, quando atuando com o seu poder de polícia, o exerce em quatro fases: 1. A 

Ordem de Polícia;/2. O Consentimento de Polícia;/3. A Fiscalização de Polícia, e;/4. A 

Sanção de Polícia. 

Portanto, iremos procurar tratar de cada um destas fases de forma mais detalhada, a 

fim de se dar uma visão mais abrangente do tema em tela.  

Ordem de polícia: As Polícias Militares executam atos que podem ser entendidos 

como ordens de polícia, todas amparadas em Diretrizes e Procedimento Operacionais Padrão, 

devidamente sustentadas na legislação vigente nos ordenamentos jurídicos. 

Neste mesmo sentido, o Parecer GM-25 reforça que tal preceito deve estar contido em 

norma, pois se trata de uma reserva legal (art. 5º, II da CF/88). 

Mormente, se afirma que tal atribuição as Polícias Militares já desempenham pois, 

para o exercício de suas atividades de forma contínua, seus agentes estão a dar ordens para 

evitar desarmonia social. 

Neste sentido têm-se mais uma vez que lançar mão do pensamento de Lazzarini 

(1999), que diz: “é uma atribuição complexa geral e opera com uma vasta atividade de 

observação e de coerção para garantir a conservação do direito, dos bens e das instituições 

sociais” (p. 56). E complementa, ainda, o mesmo outro: “ela é mantida pelo uso de meios de 

execução e opera com procedimentos e métodos dinâmicos e com amplos poderes 

discricionários, pois age para impedir a violação da ordem e da segurança pública” (idem). 

Consentimento de polícia: fundamentamos no pensamento de Moreira Neto (1989), 

que assim o define: 

O consentimento é ato administrativo de anuência para que alguém possa 

utilizar a propriedade particular ou exercer atividade privada, naqueles casos 

em que se entenda que deva ser feito um controle prévio da compatibilização 

do uso do bem ou do exercício da atividade com o interesse coletivo (p. 340). 

Observa-se que se forem atendidas as exigências expede-se uma alvará que, 

materialmente, poderá se constituir em alvará de licença ou alvará de autorização, conforme o 

caso. Será denominado de licença quando o administrado cumprir com requisitos prévios 

previstos em lei, e será denominado de autorização quando o consentimento não estiver 

totalmente previsto em lei. Sujeitando-se assim a um juízo de valor da administração, sendo 
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para tanto uma ação discricionária que faculta, a qualquer tempo, a revogação do ato pela 

Administração. 

O consentimento de polícia, incontestavelmente, é uma das atribuições das Polícias 

Militares, do qual muito pouco faz uso. 

Percebe-se assim a importância em aumentar a participação legal das Corporações 

Militares em tais assuntos, principalmente pelo fato de que é a Polícia Militar que exerce a 

fiscalização e a prevenção. 

Fiscalização de polícia: Faz-se tanto para verificar o cumprimento das ordens de 

polícia quanto para observar se não estão ocorrendo abusos. 

O Parecer GM-25 diz que a fiscalização é uma forma inafastável de atuação 

administrativa, através da qual se verifica o cumprimento da ordem de polícia ou a atividade 

já consentida por uma licença ou autorização. A fiscalização pode ser ex offício ou provocada. 

No caso específico da atuação da polícia de preservação da ordem pública é que toma o nome 

de policiamento. 

Ensina-nos Lazzarini (1999) que essas corporações executam tais ações através 

daquilo que chamam de “Polícia de Preservação da Ordem Pública”, quando assim se 

expressa: 

A polícia de preservação da ordem pública (de manutenção da ordem pública, 

na semântica constitucional anterior), de que é parte a polícia de segurança 

pública, exteriorização da polícia administrativa na exata medida em que 

previne a desordem, mantendo a ordem pública nas suas múltiplas facetas e 

procurando evitar a prática delituosa em seu sentido amplo (crimes e 

contravenções penais), no que se exercita a atividade de polícia de segurança 

pública. E, também, exteriorização de polícia judiciária, quando cuida da 

repressão delitual, como auxiliar da Justiça Criminal, sob regência das normas 

de Direito Processual Penal  e, assim, controlada e fiscalizada pela autoridade 

judiciária competente, a que, sem que tenha natureza jurisdicional a sua 

atividade, deve fornecer, na repressão imediata, um primeiro material de 

averiguação e exame (p. 56). 

Sanção de polícia pode-se dizer que é uma ação autoexecutória, que se destina à 

repressão quando do exercício de ações revestidas do Poder de Polícia. Esgotam-se quando do 

constrangimento pessoal de forma imediata, na justa medida necessária para restabelecer a 

ordem pública. 

Lazzarini (1999) diz que as sanções “são o elemento de coação e de intimidação, sem 

o qual o poder de polícia não teria razão de ser, isto é, seria inane, ineficiente” (p. 197). 
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As sanções podem se constituir desde a multa, a interdição de atividade, fechamento 

de estabelecimento, destruição de objetos, apreensão e/ou inutilização de gêneros, retenção de 

veículos, cassação de licença, revogação de autorização, apreensão de armas e instrumentos 

utilizados em caça e pesca proibida, guinchamento de veículos, embargo de obra, demolição 

de obra, entre outras necessárias ao caso concreto. 

 

 

1.6.4. Alvarás 

 

Podemos conceituar Alvará de forma resumida como sendo a expedição de documento 

oficial concedido a empresas ou a particulares, e que atesta o seu direito de exploração de uma 

determinada atividade ou, ainda, a permissão para o funcionamento, ocupação e/ou conclusão 

de uma obra. Em síntese, Alvará é o instrumento pelo qual o Poder Público concede a licença. 

Segundo Di Pietro (2001), alvará: é o instrumento pelo qual a Administração Pública 

confere licença ou autorização para a prática de ato ou exercício de atividade sujeitos ao poder 

de polícia do Estado. Mais resumidamente, o alvará é o instrumento da licença ou da 

autorização. Ele é a forma, o revestimento exterior do ato; a licença e a autorização são o 

conteúdo do ato (p. 225). 

Em Meirelles (2005), alvará: é o ato administrativo vinculado e definitivo pelo qual o 

Poder Público, verificando que o interessado atendeu a todas as exigências legais, faculta-lhe 

o desempenho de atividades ou a realização de fatos materiais antes vedados ao particular, 

como, por exemplo, o exercício de uma profissão, a construção de um edifício em terreno 

próprio (p.170). 

Observa-se que a fiscalização de alvarás caracteriza-se por ser um ato da 

Administração Pública, exercido através de seu poder de polícia, contido na fase de 

fiscalização de polícia. Destacando-se que este ato da administração pública fica caracterizado 

como um ato de polícia administrativa. 

Alvará de ordem pública: em Farias (2009) depreende que, em se tratando a Polícia 

Militar da polícia de preservação da ordem pública, nada mais é do que parte da polícia de 

segurança pública, exteriorizada nas ações de polícia administrativa na exata medida em que 

se previne a desordem, mantendo a ordem pública nas suas múltiplas facetas e procurando 

evitar a prática delituosa em seu sentido amplo (crimes e contravenções penais). 
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Para tanto, se defende aqui a importância do exercício dos atos e ações de Polícia 

Administrativa por parte das Polícias Militares, inclusive com a expedição de alvarás de 

Ordem Pública. O Alvará de Ordem pública é de um instrumento amplo e irrestrito, com 

grande flexibilidade, que deve ser utilizado pela autoridade policial militar sempre que se 

fizer necessário, com o fito de manter a ordem pública.  

Em síntese, a legislação pátria, calçada em posicionamentos doutrinários, evidencia 

que as polícias militares são detentoras não somente da prerrogativa da polícia ostensiva, mas 

em especial pela preservação da ordem pública, em função de sua competência constitucional. 

Condição essa que não só atribuem às ações de fiscalização, mas também ações que 

comportem todas as fases do poder de polícia portanto passível de expedir alvarás, 

autorizações, licenças, bem como, se necessário, embargar ou cessar qualquer atividade em 

nome da Ordem Pública. 

 

 

1.7. Geoprocessamento/mapeamento georeferenciado na segurança pública 

 

Geoprocessamento pode ser definido como uma tecnologia interdisciplinar que 

permite a convergência de diferentes disciplinas científicas para o estudo de fenômenos 

ambientais e urbanos. Para tanto, trata-se de ferramenta de uso automatizado de informações 

vinculadas a determinados lugares no espaço, sejam endereços ou pares de coordenadas de 

um mapa. Tem sido utilizado de maneira crescente junto às áreas de Cartografia, Análise de 

Recursos Naturais, Transportes, Comunicação, Energia e Planejamento Urbano e Regional, 

bem como nos diversos segmentos da segurança pública e privada. 

O Geoprocessamento se utiliza de ferramenta computacional, chamada de Sistema de 

Informação Geográfica (SIG). Essa ferramenta permite realizar análises complexas ao cruzar 

dados de diversas fontes bem como ao criar banco de dados georreferenciados possibilitando 

automatizar a produção de materiais cartográficos. 

Os usuários são capazes de procurar informações e associá-las às entidades gráficas 

e vice-versa. Perguntas do tipo: Quais são as regiões mais atingidas pela falta de infra-

estruturas e onde se concentram os maiores índices de violência? Podem ser solucionadas 

pelo sistema. A resposta pode ser dada através da listagem dos números de ocorrências 

policiais ou pela identificação das zonas de descoesão identificadas no mapa da cidade. 

Destarte, as características supracitadas reunidas permitem georeferenciar algumas 
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especificidades, sem descrever as suas feições espaciais. 

Exemplificando, têm-se os relatórios de homicídios de um bairro, que estão associados 

a uma determinada casa noturna, ou os relatórios de crimes, associados por Batalhão de 

Polícia Militar ou bairro. Esses dados são armazenados e gerenciados em arquivos separados 

sendo associados à base espacial através de registros. 

Em síntese, o SIG permite compatibilizar a informação proveniente de diversas fontes, 

como informação de sensores espaciais (detecção remota, sensoriamento remoto), informação 

recolhida com GPS ou obtida com os métodos tradicionais da Topografia. 

Entre as questões em que um SIG pode ter um papel importante encontram-se: 1. 

Localização: Inquirir características de um lugar concreto;/2. Condição: Cumprimento ou não 

de condições impostas aos objetos;/3. Tendência: Comparação entre situações temporais ou 

espaciais distintas de alguma característica;/4. Rotas: Cálculo de caminhos ótimos entre dois 

ou mais pontos;/5. Modelos: Geração de modelos explicativos a partir do comportamento 

observado de fenômenos/fenômenos espaciais;/6. Material jornalístico. O Jornalismo online 

pode usar sistemas SIG para aprofundar coberturas jornalísticas onde a espacialização é 

importante.  

Já o sensoriamento remoto pode ser definido como uma técnica de obtenção de 

informações sobre um objeto, veículos, uma área, uma feição ou um fenômeno no Planeta 

Terra, sem que haja contato físico.  

Essas informações são obtidas através de sensores em satélites que geram imagens 

que, por via do sistema de sensoriamento remoto, tornam possível não só verificar as rotas de 

deslocamento bem como registrar velocidade, horário de parada, interromper o 

funcionamento do motor do veículo, dentre outras possibilidades. 

Os campos de aplicação dos Sistemas de Informação Geográfica, por serem muito 

versáteis, são muito vastos podendo-se utilizar na maioria das atividades com uma 

componente de gestão, portanto se constituindo em uma importante ferramenta para o 

Planejamento Territorial Urbano, bem como no campo da Segurança Pública, que poderá 

designar de Sistemas Espaciais de Apoio à Decisão. 

Destaca-se que a análise estatística espacial pode auxiliar a atividade policial 

significativamente na elaboração de diagnósticos da dinâmica da criminalidade, facilitando o 

desenho de políticas de segurança pública e estratégias de ação operacional em diversos níveis 

geográficos - ruas, bairros, municípios, estados, regiões e no país como um todo. 
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A profunda revolução que provocaram as novas tecnologias afetou decisivamente a 

evolução da análise espacial. Não obstante, não se pode admitir que os órgãos de Segurança 

Pública ainda não tenham lançado mão, de forma efetiva, dessas importantes ferramentas 

como suporte na tomada de decisões para o controle e planejamento de suas ações. 

A Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP) vem estudando o emprego do 

geoprocessamento para combater o crime no Brasil, objetivando a otimização dos recursos de 

segurança pública em âmbito nacional, estadual e municipal. 

Segundo Souza (2011), avaliações de risco ambiental (risco de desmoronamento e 

deslizamento, de enchentes) e sob o ângulo da Segurança Pública também podem ser 

facilitadas pelo geoprocessamento, devido à possibilidade de combinação ágil de diferentes 

planos de informação (mapeamento associativo), cruzando-se diferentes variáveis.  

Em síntese, ferramentas de Geoprocessamento e sensoriamento remoto permitem a 

integração de diversas informações úteis para o planejamento e a execução de ações de 

segurança pública em ambiente urbano como, por exemplo, dados socioeconômicos, 

geográficos, populacionais, urbanos e sanitários. Entendemos, portanto, que a polícia militar 

de Santa Catarina deve lançar mão dessa ferramenta para, mediante processo de customização 

de suas necessidades, fazer uso no planejamento de suas ações de curto, médio e longo prazo. 

 

 

1.8. Segurança ontológica e judicialização 

 

De uma maneira muito simples podemos definir segurança ou estar seguro como uma 

condição de estar protegido de perigo ou, ainda, a perda ou a ausência do sentimento de medo. 

Porém, o termo segurança tem que ser comparado e contrastado com outros conceitos 

relacionados: continuidade e confiabilidade.  

A segurança como bem comum é difundida e assegurada através de um conjunto de 

convenções sociais, denominadas "Medidas de Segurança". Estas medidas devem gerar uma 

afirmativa na psique do indivíduo confirmando o sentimento de estar protegido, achar-se 

seguro, considerar-se seguro, com ausência do medo. Segurança é um processo real, e ao 

mesmo tempo, um sentimento pessoal. O processo da segurança fundamenta-se em 

probabilidades da materialização dos riscos e na eventual eficácia de protocolos e medidas de 

proteção ou coerção.  
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O sentimento de segurança é psicológico, e se baseia nas reações pessoais frente à 

percepção de riscos e no conhecimento funcional de protocolos e medidas de proteção.  

Na atividade de segurança pública podemos perceber o aumento do sentimento de 

segurança com a presença do policial por via do Policiamento Ostensivo tendo como 

indicadores a diminuição da criminalidade, com a afirmação da proteção social de forma 

proativa. 

Giddens (1991) em sua obra “As consequencias da modernidade” trata do tema 

tazendo à baila o tema Segurança Ontológica e assim o definindo:  

[...] é uma forma, mas uma forma muito importante, de sentimento de 

segurança no sentido amplo em que empreguei o termo mais atrás. A expressão 

se refere à crença que a maioria dos seres humanos têm na continuidade de sua 

auto-identidade e na constância dos ambientes de ação social e material 

circundantes. Uma sensação da fidedignidade de pessoas e coisas, tão central à 

noção de confiança, é básica nos sentimentos de segurança ontológica; daí os 

dois serem relacionados psicologicamente de forma íntima. A Segurança 

Ontológica tem a ver com “ser” ou, nos termos da fenomenologia, “ser-no-

mundo”. Mas se trata de um fenomeno emocional ao invés de cognitivo, e está 

enraizado no inconsciente (p.95). 

A modernidade, a quebra de volores morais e éticos locais ou regionalizados cada vez 

mais afetados pela práticas de comportamentos globalizados desencaixados daqueles valores e 

aspectos que organizavam a vida cotidiana do passado, bem como a velocidade da informação 

em função das novas tecnologias, são questões decisivas no aspecto do sentimento de 

segurança, riscos e perigo no mundo moderno. Diz respeito ao sentimento que temos sobre a 

continuidade das coisas e das pessoas; um sentimento inculcado desde a infância e que se 

vincula à rotina e à influência do hábito e da tradição. Observa-se que esta segurança 

ontológica se reflete no sentimento de confiança ou desconfiança nas relações sociais, ou seja, 

a necessidade de “segurança ontológica” produz novo ambiente de confiança.  

 Percebe-se que Giddens analisa a modernidade enquanto “descontinuidade” entre as 

ordens sociais tradicionais e as instituições sociais modernas. Destacando-se as características 

quanto: a) Ao ritmo de mudança (que a era da modernidade põe em movimento);/b) Ao 

escopo da mudança (a abrangência global desta);/ c) À natureza das instituições modernas (o 

sistema político do Estado-nação, a dependência por atacado da produção de fontes de 

energia, a transformação em mercadoria de produtos e trabalho assalariado). 

As experiências do dia a dia vinculam-se às questões fundamentais relativas à 

identidade, à percepção do “eu” e de como percebo o “outro”; no entanto, este processo de 
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construção envolve múltiplas mudanças e adaptações na vida cotidiana. Em tais 

circunstâncias, os indivíduos se sentem inseguros, se apegam à tradição. Conflitantemente 

resistem localmente à globalização e, simultaneamente, não podem desconsiderá-la. 

A Confiança, segundo Giddens (1991), significa: 

[...] duvidar ou desacreditar das reivindicações de integridade que suas ações 

personificam ou demonstram. Entretanto, “desconfiança” é um termo muito 

fraco para expressar a antítese da confiança básica, o elemento focal num 

conjunto generalizado de relações para com os ambientes sociais e físico. A 

forja da confiança aqui é a própria condição do reconhecimento da identidade 

clara de objetos e pessoas. Se a confiança básica não é desenvolvida ou sua 

ambivalência inerente não diminuída, o resultado é ansiedade existencial 

persistente. Em seu sentido mais profundo, a antítese de confiança é, portanto 

um estado de espírito que poderia ser melhor sumariado como angst  ou pavor 

à existência (p.102). 

O termo angst no alemão significa medo. Para tanto, podemos definir o medo como 

um sentimento, ou um estado de alerta demonstrado pelo receio de fazer alguma coisa. Este 

pode ser manifestado tanto fisicamente quanto psicologicamente. Pode provocar atenção 

exagerada a tudo que ocorre ao redor, depressão, pânico, entre outros. O medo, ainda, pode 

despertar emoções como angústia, ansiedade e  pânico.  

Estes conceitos interconectados entre sí influenciam o comportamento em sociedade e 

interferem nas relações ao ponto de promover uma Judicialização do comportamento social.  

Rifiotis (2008) define Judicialização como o processo pelo qual “dimensões da vida 

social antes consideradas estritamente privadas ou inexistentes foram incluídas na atuação do 

Poder Judiciário” (p. 82). O conceito, no entanto, aparece em outros escritos do mesmo autor 

(1999, 2001, 2004 e 2008b) como “Judiciarização”, mas sempre definido da mesma forma. 

Portanto, podemos dizer que a Judicialização ocorre pela tendência que se tem em 

tentar resolver um conflito qualquer existente não por meios de acordo, mas sim pela ação de 

um juiz, com o despacho de uma sentença para dar solução para o conflito. Ou, ainda, pela 

necessidade de sempre se escorar qualquer nível de relação ou transação em contratos 

firmados em cartório, determinando de antemão o foro e a comarca para a discussão de 

qualquer desacordo ou lide futura. Fruto da desconfiança, por não mais valer os acordos do 

chamado “fio de bigode” que expressavam a confiabilidade ou a segurança ontológica, hoje 

solapada pela modernidade e vida globalizada.
8
 

                                                 
8
 Um bom exemplo deste processo é fornecido por Fonseca (2012) em seu estudo sobre “mães abandonantes”. A 

autora reporta, ao tratar de adoções, que antes dos anos 1980, “[....] a grande maioria das adoções de crianças não 

chegava aos tribunais” (p.15), embora os procedimentos formais já estivessem instituídos no código civil desde 
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A expectativa que se aguarda após a leitura desse primeiro capítulo é de que o ora 

leitor possa através da interação dos conceitos contidos nas categorias e nos eixos temáticos 

utilizados até então, e de forma conexa entre estes, obter sustentação intelectual para absorver 

e compreender a proposta da presente dissertação.  

 

                                                                                                                                                         
1917. Os juizados segundo a autora, “apenas legalizava arranjos que tinham sido decididos pelas partes 

envolvidas (idem). 



 

 

  

 CAPÍTULO II 

SEGURANÇA PÚBLICA E SOCIEDADE  

 

 

A violência destrói o que ela pretende defender: a dignidade 

da vida, a liberdade do ser humano 

 

João Paulo II 

 

 

Introdução 

 

Este capítulo esta dividido em duas partes. Na primeira parte o objetivo é abordar a 

questão da segurança pública e a preservação da ordem pública e, assim, contextualizar a 

Polícia Militar do Estado de Santa Catarina e a sua missão no que tange à preservação da 

ordem pública e como um meio propulsor da gestão urbana. Na segunda parte deste capítulo 

são apresentados os dados coletados no campo e é desenvolvida uma reflexão pautada no 

olhar técnico dos operadores da segurança pública e da sociedade em consonância com as 

perguntas de partida e os referenciais teóricos que norteiam a presente dissertação no intuito 

de esclarecer as questões levantadas. Em continuidade é analisado o modelo de gestão e 

planejamento implantado pelo 21° Batalhão de Polícia Militar junto ao Departamento Técnico 

de Polícia Ostensiva (Norte da ilha de Santa Catarina) e sua relação com o Planejamento 

Territorial Urbano com base em ações de Polícia Administrativa. 

 

PARTE 1 – SEGURANÇA PÚBLICA E A PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA NA 

GESTÃO URBANA 

 

 

Os pactos, sem a força, não passam de palavras sem 

substância para dar qualquer segurança a ninguém. 

 

Thomas Hobbes 

 

 

Introdução 

 

 Nesta primeira parte será abordada a questão da segurança pública e a preservação da 

ordem pública contextualizando-se a Polícia Militar do Estado de Santa Catarina e a sua 

missão de preservação da ordem pública e as suas respectivas conexões com a gestão urbana. 
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2.1. Segurança Pública 

 

A segurança pública é uma atividade pertinente aos órgãos Estatais e à sociedade 

como um todo, realizada com o objetivo de proteger a cidadania, prevenindo e controlando 

atos de criminalidade e de violência de todas as espécies, efetivas ou eminentemente 

potenciais, garantindo o pleno exercício da cidadania, mas sempre nos limites da lei. 

Compõem os órgãos da segurança pública as polícias civis, polícias militares, corpos 

de bombeiros, guardas municipais e defesa civil.  

As Polícias Militares são os órgãos que compõe o Sistema Nacional de Segurança 

Pública, aos quais competem as atividades de polícia ostensiva e da preservação da ordem 

pública. São organizações Estatais de direito público. Têm objetivos definidos em lei, que 

orientam e que se constituem na sua razão de ser. Esses objetivos são as suas finalidades e 

competências expressas na legislação específica e na legislação peculiar. 

 

 

2.2. Polícia Militar de Santa Catarina  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Quartel do Comando Geral da PMSC (Foto: Capitão Alessandro Marques, 2011).  

 

A Polícia Militar do Estado de Santa Catarina - PMSC tem por função primordial a 

polícia ostensiva e a preservação da ordem pública catarinense. É força auxiliar e reserva do 

Exército Brasileiro, assim como suas coirmãs. Integra o Sistema de Segurança Pública e 

Defesa Social brasileiro. A PMSC está subordinada ao Governo do Estado de Santa Catarina 

através da Secretaria Estadual de Segurança Pública. Segundo o artigo 42 da Constituição da 

republica Federativa do Brasil, os integrantes das Polícias Militares são denominados 

militares estaduais.  

Para se ter uma melhor compreensão sobre a Polícia Militar de Santa Catarina é 

importante que se destaque alguns fatos e momentos históricos extraídos da sinopse histórica 
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da PMSC.
 
 A síntese histórica da PMSC narrada nesta sequência é fruto de pesquisa junto a acervo 

histórico da PMSC, extraído de documentos internos, os quais se destacam livros de “Partes Diário do 

adjunto ao QCG”, “Boletins Internos” e sinopse histórica da corporação, os quais são documentos de 

domínio público e sem reserva de autoria.    

  

Partimos de sua criação em 1835: 

Quando o Brasil tinha apenas 13 anos como nação independente e 

Florianópolis era denominada de Nossa Senhora do Desterro. A então Força 

Policial, como se chamava, embora nascida numa província muito pequena ou, 

como vista por outros, atrasada em relação a outras do País, teve, desde o 

início, uma importância maior. Afinal, quando todas as nações tinham 

interesses dirigidos para a América do Sul, a costa catarinense - principalmente 

a Ilha de Santa Catarina - era considerada ponto estratégico militar, tanto para o 

abastecimento de água quanto de defesa. Essa era, portanto, a situação da Vila 

de Nossa Senhora do Desterro quando Feliciano Nunes Pires, presidente da 

província, criou a Força Policial, precisamente no dia cinco de maio do ano de 

1835. Registra-se que a Corporação enfrentou sérias dificuldades já durante os 

seus primeiros anos. Além do pequeno efetivo e da falta de verbas era 

obrigada, também, a defender as comunidades próximas dos constantes ataques 

dos índios e a preservar a segurança do patrimônio dos cidadãos. Quando da 

eclosão da Revolução Farroupilha, em Laguna e Lages, necessitou promover o 

aumento de seu contingente diante da possibilidade muito séria de também a 

Capital ser invadida pelas tropas gaúchas dos Farrapos. Em 1860, os relatórios, 

extraídos dos livros de parte de lavra da época, pesquisado junto ao acervo do 

museu da PMSC, chamavam a atenção para a inexistência de um Quartel para a 

Força Pública, que tinha a sua sede numa das salas térreas do Palácio do 

Governo, atual Museu Cruz e Souza, que foi projetado em 1750 pelo português 

José da Silva Paes. Estava localizado na praça principal de Nossa Senhora do 

Desterro, atual Praça XV de Novembro. A Província de Santa Catarina, quando 

da Guerra do Paraguai, também forneceu homens para lutar ao lado dos 

exércitos argentino e uruguaio. Já no ano de 1888, a Força Policial se viu 

obrigada a mudar a sua sede. O local escolhido foi o chamado Mato Grosso, no 

prédio onde funcionou o Liceu Normal Literário e onde está até hoje 

localizado, na Rua Visconde de Ouro Preto, em frente à Praça Getúlio Vargas, 

atualmente conhecida, popularmente, como Praça Dona Tilinha ou, ainda, 

como a Praça dos Bombeiros. A mudança de prédio, naquela época, ocorreu 

diante dos manifestos de protesto da imprensa e dos deputados provinciais pelo 

fato de a Força Policial estar deixando o centro do povoado e mudando-se para 

os arrabaldes. Durante o período da Proclamação da República e nas 

revoluções lideradas por Getúlio Vargas, nos anos de 1924 e de 1930, foram 

retiradas todas as tábuas do piso da Ponte Hercílio Luz, que liga a ilha ao 

continente, em uma estratégia com o objetivo de dificultar a invasão da ilha, 

onde se encontra a Capital Catarinense, com vistas à proteção do palácio e de 

seu governo de oposição. Durante a ditadura militar, nas décadas de 1960, 

1970 e 1980, a PMSC teve uma participação discreta como aparelho de 

repressão do Estado.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_do_Sul
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ilha_de_Santa_Catarina
http://pt.wikipedia.org/wiki/Feliciano_Nunes_Pires
http://pt.wikipedia.org/wiki/Revolu%C3%A7%C3%A3o_Farroupilha
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ponte_Herc%C3%ADlio_Luz
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Hoje, 177 anos depois, a Polícia Militar está presente em todo o território catarinense, 

contribuindo, efetivamente, não só para a segurança, como também para a preservação da 

cultura e das tradições do povo e do Estado de Santa Catarina. É considerada uma corporação 

modelo, se modernizou nas ações de prevenção, segurança e proteção à comunidade 

catarinense. Para tanto, conta, atualmente, com um efetivo de aproximadamente 12.000.00 

(doze mil) policiais Militares, distribuídos em sua estrutura organizacional constituída pelo 

Comando Geral, Estado Maior, Diretorias, 11 (onze) Regionais de Polícia Militar e um total 

de 27 (vinte e sete) batalhões de Polícia Militar, 6 (seis) Guarnições especiais, e Unidades 

Especializadas como as de Polícia Ambiental, Rodoviária, Choque, Operações Especiais, 

Cavalaria e Batalhão de Patrulhamento Aéreo
9
. 

À violência atual se contrapõe com a implantação de uma filosofia envolvente, onde a 

cidadania é o lema e a qualidade de vida do povo catarinense a grande meta. 

Diante do advento da Democracia, a PMSC se modernizou assumindo o papel de 

polícia cidadã, implantando, entre tantas outras ações, o Programa Educacional de Resistência 

às Drogas – Proerd e o Programa de Polícia Comunitária. 

O marco fundador do policiamento comunitário ou democrático é a Resolução n° 

34/169, de 17 de dezembro de 1979, da Organização das Nações Unidas (ONU), que 

prescreve que, como qualquer órgão do sistema de justiça penal, todos os órgãos de aplicação 

da lei devem ser representativos da comunidade no seu conjunto, responder às suas 

necessidades e ser responsáveis perante ela. Diante dos três princípios básicos promulgados 

nessa Resolução da ONU, quais sejam: a representatividade, a responsabilidade e a 

responsividade, fecha-se o cerco ao accountability policial, é a prestação de contas que se 

obriga a polícia para com sua comunidade. No Brasil, as experiências e inovações em termos 

de polícia comunitária começam a acontecer durante a transição para a democracia, 

particularmente após as eleições gerais nos Estados no ano de 1982. Neste sentido, os 

Conselhos Comunitários de Segurança Pública (CONSEGs) são o alicerce dessa participação 

democrática e consolidam o policiamento comunitário, onde as questões de segurança são 

tratadas junto com a população, tanto na discussão das prioridades da polícia quanto na 

discussão das estratégias de policiamento que querem ver implementadas. Nesse modo de 

policiamento, a polícia, além de prestar contas de suas atividades e resultados às autoridades 

legais, presta também contas aos cidadãos a quem atende. Aproximar a sociedade aos órgãos 

                                                 
9
 Ver anexo n° 02 - Organograma da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina. 
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da Segurança Pública é umas das atribuições dos Conselhos Comunitários de Segurança 

Pública, que são os órgãos que legitimam a execução do policiamento comunitário e exercem 

um papel de articulador da sociedade. Os CONSEGs são a gênese da filosofia da polícia 

comunitária e implicam na participação da comunidade no cotidiano da segurança pública por 

serem representantes da comunidade e os maiores conhecedores de sua rotina, como por 

acreditar na força da ação conjunta. A proximidade da polícia com a população aumenta a 

capacidade de mobilizar e articular a comunidade para resolução do problema. 

Os Conselhos de Segurança (CONSEG) têm por missão captar e disseminar os 

conceitos relativos à filosofia de Polícia Comunitária e, assim, mobilizar pessoas estimulando 

a integração entre as organizações de polícia e destas com a comunidade para a resolução de 

problemas de segurança e melhoria da qualidade de vida local. 

Segundo Marcineiro & Pacheco (2005) a Polícia Comunitária é a alternativa que 

melhor se adéqua ao Estado Democrático de Direito. Por ser uma alternativa ao modelo 

tradicional de polícia, cujo enfoque é combater ao criminoso depois que ele tenha vitimado 

alguém e gerado um dano moral ou material.  Os detentores deste pensamento reforçam que a 

segurança deve ser construída por todos e que é preciso antecipar-se ao crime, agindo sobre as 

suas causas, evitando-se, assim, o dano. 

Podemos, portanto, definir polícia comunitária como uma filosofia ou uma estratégia 

organizacional que promove a integração entre a população e a polícia. Estando esta baseada 

na premissa de que tanto a polícia quanto a comunidade devem trabalhar em parceria para 

identificar, priorizar e resolver problemas contemporâneos. Problemas como crimes, drogas, 

medos, desordens físicas, morais e até mesmo a decadência dos bairros, tendo este esforço o 

objetivo de melhorar a qualidade geral de vida nos territórios. O policiamento comunitário, 

portanto, tem por princípio que os problemas sociais terão soluções mais efetivas na medida 

em que haja a participação de toda a sociedade na sua identificação, análise e discussão. 

A SENASP oferece atualmente o Curso Nacional de Promotor de Polícia Comunitária 

que visa capacitar os Policiais Militares, Policiais Civis, Bombeiros Militares e Guardas 

Municipais  a gerenciar a ordem pública orientado pela filosofia de polícia comunitária, bem 

como capacitar as Lideranças Comunitárias para atuarem em conjunto com os órgãos de 

segurança na busca da Paz Social por meio da participação comunitária com atuação direta na 

filosofia de polícia comunitária e mobilização social de outras lideranças comunitárias. 

Os cursos EAD oferecidos pela SENASP, em especial o de Democracia Participativa para 

atuação em CONSEGs,  são considerados cursos de capacitação, alinhados à orientação do 
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decreto 5.707/2006 que "Institui a Política e as Diretrizes para o Desenvolvimento de Pessoal 

da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, e regulamenta dispositivos 

da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990". No âmbito acadêmico, os cursos são aceitos 

como atividades complementares para os cursos de bacharelado ou licenciatura, de acordo 

com o regulamento de cada IES- Instituição de Ensino Superior. 

 

 

2.3. Planejamento do emprego operacional, modalidades de policiamento e polícia de 

proximidade 

 

 

               Presença da polícia militar nas ruas (Fotos: Plano de Comando, 2011). 

 

Planejamento pode ser definido como um processo contínuo e dinâmico que consiste 

em um conjunto de ações intencionais, integradas, coordenadas e orientadas para tornar 

realidade um objetivo futuro, de forma a possibilitar a tomada de decisões. 

No planejamento da atividade policial, segundo os ensinamentos dos manuais de 

policiamento ostensivo, somado a ensinamentos adaptados da administração, deve-se sempre 

ter em mente o estudo preliminar de situação o qual deve conter as informações pertinentes. 

Tais como: a. O local;/b. O Itinerário;/c. Locais de risco e pontos de vulnerabilidades;/d. 

Identificação de pessoas procuradas, criminosos que atuam na área;/e. O efetivo a ser 

empregado;/f. A forma de distribuição do efetivo (desdobramento e escalonamento);/g. A 

duração do turno, ou jornada;/h. Necessidade de suplementação (Logística);/i. O processo, o 

tipo, e a modalidade de policiamento a ser empregado./j. As circunstâncias./k. O traçado 

urbano (Topografia, acidentes naturais, ruas, avenidas, tipo de edificações);/l. Especificidades 
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(Veículos, Armas, drogas, equipamentos utilizados nas práticas combatidas, telefones);/m. 

Colaboradores e informantes;/n. Estabelecimentos comerciais (Bares, restaurantes, boates, 

casas clandestinas de jogos, hotéis, supermercados, panificadoras, farmácias, joalherias, 

Bancos, entre outros);/o. Serviços públicos disponíveis na região (Hospitais, postos de saúde, 

quartéis de polícia, delegacias, corpos de bombeiros entre outros); e, /p. Instalações Vitais 

(Caixas d’água, adutoras, usinas, estações de energia, torres de alta tensão, linhas de 

transmissão, centrais telefônicas, torres e antenas de celular, antenas de transmissão de sinal 

TV, linhas férreas, terminais de ônibus, pontes, entre outros).  

A missão deve ser de conhecimento de todos os envolvidos no evento para que se 

tenha eficiência, bem como a cadeia de comandamento deve ser respeitada. 

São modalidades de policiamento: 1. Ostensivo geral, urbano e rural;/2. Trânsito;/3. 

Rádio patrulhamento terrestre e aéreo;/4. De estabelecimentos penais;/5. Ambiental;/6. 

Florestal e de mananciais;/7. Rodoviário e ferroviário, nas estradas Estaduais;/8. Fluvial e 

lacustre;/9. Portuário; e, /10. Eventos, entre outros.  

A complexidade e a dimensão do exercício da atividade policial não só exige 

profissionais bem capacitados, remunerados e equipados, mas principalmente bem situados no 

espaço geográfico de sua atuação, devendo conhecer as nuances do território de atuação e 

fundamentalmente a comunidade onde está inserida. 

Neste momento, se faz necessário lançar mão dos conceitos de Polícia Comunitária e 

de Proximidade. Eis que, para se ter um planejamento eficiente, se faz necessário ter a 

percepção das reais necessidades da comunidade. 

Marcineiro & Pacheco (2005:82) asseveram que “os tempos atuais exigem uma 

instituição policial que esteja atuando vinculada a uma filosofia de trabalho que busque 

garantir os direitos e a dignidade da pessoa, bem como seja capaz de fazer as necessárias 

parcerias para a construção de ambientes mais seguros e menos violentos para a vida em 

sociedade”. 

Diante desta compreensão, foca-se a questão no emprego da polícia comunitária ou de 

proximidade. Vejamos, segundo Marcineiro (2009), que a noção de atuação policial na 

comunidade está fundamentada, atualmente, em larga escala, no conceito de polícia 

comunitária. 

A concepção de polícia comunitária teve sua origem na Escola Estadunidense como 

uma reação ao modelo profissional de policiamento, tido como modelo arbitrário e 

preconceituoso. 
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Trojanowicz & Bucqueroux (1999:4-5) se baseiam na premissa que tanto a polícia 

quanto a comunidade devem trabalhar juntas para identificar, priorizar e resolver problemas 

contemporâneos tais como crime, drogas, medo do crime, desordens físicas e morais e, em 

geral, a decadência do bairro, com o objetivo de melhorar a qualidade geral da vida naquele 

território. 

Esta parceria se faz necessária quando da elaboração do planejamento das atividades 

operacionais na busca de soluções e de resultados, bem como o conhecimento das situações e 

da realidade de cada comunidade. Porém, de forma proativa, devemos igualmente participar 

de forma direta e decisiva na construção de ambientes mais seguros e menos violentos. Para 

isto se defende a adoção de ações de polícia de consentimento, concomitantemente 

interferindo no traçado urbano através da ocupação de cadeira junto aos Conselhos das 

cidades e de seus planos diretores.  

O policiamento comunitário ou de proximidade não é a solução para todos os 

problemas de segurança, este deve ser conjugado com todas as outras formas e modelos de 

atuação policial. 

Assim, observados os circunstancialismos de cada caso, o policiamento comunitário, 

ou de proximidade, deve ser implementado sempre que possível suprindo a necessidade de 

atitude participativa dos cidadãos e o envolvimento das comunidades na resolução dos seus 

problemas. Além de ser um instrumento de atuação policial e elemento relevante de uma 

estratégia inovadora de combate à criminalidade e à crescente sensação de insegurança, a 

polícia comunitária, ou de proximidade, afirma-se, fundamentalmente, como um desafio da 

qualidade e da eficiência Policial. 

As UPPs (Unidades de Polícia Pacificadora), modelo adotado pela polícia militar do 

Estado do Rio de Janeiro - PMRJ, nada mais é do que uma forma de praticar ações de polícia 

comunitária ou de proximidade.  

No Estado de Santa Catarina não se emprega o modelo de UPP, até o presente 

momento, mas sim o Programa de Polícia Comunitária estruturada por meio dos CONSEG’s, 

os quais estabelecem a proximidade e vínculo com os anseios da comunidade naquele 

território em busca do atendimento de suas necessidades e reivindicações em prol da 

segurança. 
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Policiamento ostensivo e monitoramento de câmeras (Fotos: do Plano de Comando, 2011). 

 

 

2.4.  Departamento Técnico de Polícia Ostensiva - (DETECPOS) 

 

No início do ano de 2009, o Comando do 21° Batalhão de Polícia Militar (Norte da 

Ilha de Santa Catarina) reuniu-se com cerca de 150 (cento e cinquenta) empresários da região, 

como donos de bares, boates e lan-houses, com representantes dos órgãos municipais de 

concessão de alvarás e o Ministério Público Estadual para discutir e repassar orientações 

sobre toda a temática envolvendo o funcionamento dos estabelecimentos. Naquela ocasião, os 

participantes discutiram a concessão de alvarás e de licenças públicas, principalmente, sob o 

ponto de vista da fiscalização por parte da Polícia Militar.  

O então recém-criado 21º Batalhão de Polícia Militar do Norte da Ilha, por este viés e 

visando dar continuidade à temática de preservação da ordem pública, lançou o Selo 

de Fiscalização de Polícia Administrativa de Preservação da Ordem Pública. O adesivo, com 

as dimensões de 30x21centímetros, foi desenvolvido pelo Departamento Técnico de Polícia 

Ostensiva (DETECPOS) do 21º BPM com o intuito de facilitar a fiscalização dos 

estabelecimentos comerciais pelo policial militar, além de também fazer valer a plena 

obediência às posturas de ordem pública local. 
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Alvará e adesivo utilizados pelo DETECPOS 21°BPM. (Fotos: Zelindro Ismael Farias, 2012)  

 

Para tornar realidade a ideia, o Comando do Norte da Ilha contou com o apoio do 

Conselho Comunitário de Segurança de Canasvieiras que viabilizou a tiragem inicial de 500 

adesivos. Que evidenciou o estreitamento das relações entre a Polícia Militar e a comunidade 

na busca pela construção da paz social. 

De acordo com o chefe do DETECPOS, 1º tenente Campos, a metodologia do adesivo 

é simples. De início os adesivos eram fixados nos cerca de 350 estabelecimentos comerciais 

do Norte da Ilha os quais, depois de vistoriados, recebiam o aval de fiscalização da Polícia 

Militar. Os adesivos de segurança, devidamente assinados e com destaque da validade da 

fiscalização no espaço destinado ao crivo fiscalizador da autoridade Policial Militar, somente 

eram disponibilizados após o estabelecimento atender a todos os critérios de ordem pública 

analisados pela Polícia Militar. 

 Há cerca de três anos o 21º BPM do norte da ilha vem dando ênfase à lógica de 

aplicação do poder de polícia administrativa por entender ser este um dos principais 

instrumentos que a Polícia Militar dispõe para efetivação de sua missão maior que é a 

prevenção. Neste sentido, os Policiais Militares do 21º BPM lotados no DETECPOS têm 

promovido reuniões periódicas com os empresários, como comerciantes e realizadores de 

eventos. Promovem também atividades de aplicação do poder de polícia administrativa de 

fiscalização, como a colocação do selo de fiscalização de ordem pública nos estabelecimentos 
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regulares, bem como atividades de sanção, como a aplicação de medida cautelar de interdição 

quando da constatação de qualquer irregularidade nos estabelecimentos e eventos. Esses fotos 

têm trazido reflexos positivos na satisfação da comunidade e na redução significativa de 

ocorrências de desordens e pequenos delitos que antes eram atendidas pela Polícia Militar no 

norte da ilha. 

A Lógica adotada para a atividade técnica desenvolvida pelo DETECPOS está 

fundamentada na Lei Estadual n º 454/2009 em seu Art. 10º. Em síntese, define que os 

Oficiais da PMSC são autoridades policiais militares para o exercício das missões de Polícia 

Ostensiva e de Preservação da Ordem Pública, na forma do § 5º do art. 144 da Constituição 

Federal (1988), incluindo os atos de polícia administrativa ostensiva a ela inerentes. 

Lembrando que o conceito de ordem pública contempla a Segurança, a Salubridade e a 

Tranquilidade pública, bem como a dignidade da pessoa humana. Para tanto, com 

aplicabilidade de regulamentações do Poder de Polícia Administrativa referente à Segurança 

Privada “milícias e ilícitos”; Armas; Trânsito; Ambulantes; e, o Controle de estabelecimentos 

comerciais no tocante a grandes desordens advindas do funcionamento irregular de bares, 

boates, eventos, lan houses, lojas de conveniência, entre outras. 

 Cabe ressaltar aqui, mais uma vez, que a Polícia Militar realiza as atividades de 

Polícia Ostensiva e a Preservação da Ordem Pública e que o texto Constitucional, ao 

estabelecer a Preservação da Ordem Pública, deu uma enorme elasticidade às atribuições e 

competências da Polícia Militar. Complementarmente, as legislações infraconstitucionais 

também denotam que cabe às Policiais Militares ações preventivas visando garantir essa 

ordem pública. Sabemos que muitos problemas relacionados à ordem pública são gerados em 

consequência da realização de grandes empreendimentos e eventos públicos e privados, tais 

como shoppings, condomínios, estádios esportivos, casas de diversões, shows artísticos e 

culturais, competições desportivas ou, ainda, estabelecimentos de interesse da segurança 

pública, tais como Agências Bancárias, lotéricas, joalherias, empresas de transporte de 

valores; além das áreas de interesse para a segurança pública, tais como Parques, praças e 

zonas de adensamento humano, dentre outros. A realização destes eventos ou 

empreendimentos pode ocorrem sem a observância de aspectos técnicos mínimos gerando, 

assim, em consequência fatos que quebram a ordem pública.  

Nesse contexto, aponta-se aqui a necessidade do Município inserir a Polícia Militar no 

processo de avaliação, de análise e de permissão para a realização de tais empreendimentos e 
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eventos possibilitando, consequentemente, que se interfira ativamente na ação de prevenção 

em prol da segurança pública naquele território. 

No ano de 2006 foi celebrado um “Termo de Convênio” entre a Prefeitura de 

Florianópolis e a Associação Comercial de Florianópolis, tendo como escopo a cooperação 

visando à conjugação de esforços para a preservação da ordem pública no município de 

Florianópolis. Esse convênio de n° 221/2006 (Anexo – n° 03), atribui à Polícia Militar do 

Estado de Santa Catarina a responsabilidade de fiscalização de vendedores ambulantes e 

vistorias em bares, boates, danceterias e similares os quais, de alguma forma, possam infringir 

a ordem pública. 

Dentro da rotina de atividades desenvolvidas pelo DETECPOS, destacam-se os 

seguintes instrumentos: a) Tabela de horários máximos de funcionamento em área residencial 

- conforme plano diretor (Anexo – n° 04);/ b) Tabela de horários máximo de funcionamento 

de área não residencial - conforme plano diretor (Anexo – n° 05);/ c) Laudo de vistoria de 

Ordem Pública (Anexo – n° 06);/ d) Selo de Ordem Pública (Anexo – n° 07);/ e) Alvará de 

Ordem Pública (Anexo – n° 08); e, / f) Termo de Interdição (Anexo – n° 09). 

Observa-se que não se trata de uma inovação, mas sim de um retorno a uma atividade 

peculiar à atividade de polícia administrativa e de manutenção da ordem pública, função esta 

já exercida no passado, como se extrai do texto de Miranda & Lage (2007): 

A intendência Geral de Polícia foi criada em 10 de maio de 1808 com 

autoridade judicial sobre os delitos que ameaçavam a ordem urbana e atuou até 

1821. Tinha como funções, além da manutenção da ordem pública, cuidar do 

espaço urbano: provendo a limpeza, a salubridade, a iluminação, o arruamento 

e o abastecimento de água. Percebe-se que quando este falava em arruamento, 

o faz no sentido de traçado, demarcação e aberturas de ruas, avenidas e 

loteamentos (p. 46). 

 

Teza
10

 diz que: 

[....] atualmente as instituições policiais militares muito raramente são 

chamadas a participarem de decisões ou discussões sobre assuntos ou tomadas 

de decisões que dizem respeito e refletem na ordem pública, somente sendo 

lembradas, e aí com ênfase, quando a ordem pública é quebrada, fazendo com 

que assumam o papel meramente repressor sobre fatos que poderiam ter sido 

evitados(2011:74). 

                                                 
10

 TEZA, Marlon Jorge. A polícia militar, o município e a prevenção. Disponível em 
http://www.direitonet.com.br/artigos. Acesso em 29 de nov. 2006. 
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Ainda Teza diz que:  

[....] É preponderante, urgente e necessária a participação das instituições 

policiais militares, por meio de seus profissionais, na pré-análise de projetos 

dos mencionados empreendimentos e eventos, opinando para a correção dos 

aspectos que poderão, se não corrigidos a tempo, levar à ocorrência de sérios 

problemas que o simples policiamento ostensivo não pode corrigir pois, se a 

ordem pública for quebrada nessa situação, não haverá como restabelecê-la 

com facilidade. É necessário, contudo, quebrar barreiras por meio do 

esclarecimento tanto aos administradores municipais quanto aos próprios 

administradores/Comandantes das organizações policiais militares espalhadas 

por todo o território Brasileiro. É imprescindível que estes sintam que a ordem 

pública, que é interessante a toda a sociedade, poderá ser mantida com mais 

facilidade se a polícia militar exercer sua autoridade de polícia ostensiva, 

conferida pela Constituição Federal, quando for participante ativa de todo o 

processo. Há que ser canalizados esforços para propiciar tal participação, 

inclusive adotando no Município legislação que exija, a exemplo do que já 

ocorre em relação aos corpos de bombeiros, para autorizar a instalação de um 

empreendimento ou eventos no Município, análise e o acompanhamento da 

Polícia Militar (2011:75). 

Ledrut (1974:20) diz que em um novo modelo de atuação, a polícia ostensiva deverá 

dar lugar a um modelo de regulação da existência espacial das comunidades, do denominado 

ordenamento urbano, por meio de seu poder de polícia administrativa.  

Portanto, se têm por objetivo na parte II deste capítulo analisar o modelo de gestão e 

planejamento implantado pelo 21° Batalhão de Polícia Militar junto ao Departamento Técnico 

de Polícia Ostensiva (Norte da ilha de Santa Catarina) e sua relação com o Planejamento 

Territorial Urbano com base em ações de Polícia Administrativa dentro da visão proposta 

neste capítulo. Para, assim, podermos através da presente dissertação contribuir com a 

construção de um conhecimento que seja capaz de apoiar a difusão de conhecimento 

científico pautado no Planejamento Territorial Urbano com foco na atividade policial 

orientada para a resolução dos problemas da segurança pública. 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

PARTE 2 - DESMISTIFICANDO A GESTÃO URBANA E A PRESERVAÇÃO DA 

ORDEM PÚBLICA 

 

Cidade é o habitat natural do homem civilizado, não é 

meramente um mecanismo físico e uma construção artificial, 

esta envolvida nos processos vitais das pessoas que a compõem. 

  

Robert Ezra Park  

 

 

Introdução 

 

Nesta segunda parte deste capítulo apresentamos os dados coletados no campo 

conjuntamente a uma análise pautada no olhar técnico dos operadores da segurança pública e 

da sociedade, com o propósito de dar respostas às perguntas de partida e por objetivo geral 

(Anexo – n° 01 Perguntas da Entrevista).  

 

2.5. Perfil dos entrevistados 

 

A seguir caracterizamos o perfil da amostra, com base nos seguintes traços: idade, 

gênero, estado civil, área de atuação, nível de escolaridade, se é possuidor do curso de polícia 

comunitária e se é membro dos Conselhos de Segurança – CONSEGs. 

 

Figura 1: Faixa etária dos entrevistados 
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 A figura 1 apresenta um sensível predominio de pessoas com mais de 51 anos de idade 

entre os intrevistados e um equilibrio entre as demais faixas. 

 

 

Figura 2: Os entrevistados segundo o gênero  

 

 A figura 2 destaca que entre a amostra dos entrevistados apenas 01 ( uma) pessoa era 

do sexo feminino e os outros 09 (nove) são do sexo masculino. O que não significa que a 

presença feminina seja menos expressiva no que tange ao tema, mas uma situação decorrente 

da metodologia adotada. 

 

 

Figura 3: Estado Civil  

 

 Encontra-se estampado na figura 3 que entre os entrevistados 7 (sete) são casados e 3 

(três) solteiros. 
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Figura 4: Área de atuação dos entrevistados  

 

 Precebe-se um predominância, entre os dez entrevistados, de profissionais da 

segurança pública, estes em número de 6 (seis), em função da metodologia adotada. Entre os 

escolhidos para a amostra foram identificados 5 policiais militares e 5 membros dos 

CONSEGs. Registra-se, ainda, que um dos representantes dos CONSEG entrevistado é um 

cidadão holandês, residente no norte da ilha de Santa Catarina, o qual é policial holandês 

aposentado e consultor de segurança para crimes finaceiros do sistema bancário Europeu, o 

qual possibilitou algumas reflexões no campo da Segurança Pública comparada. Os demais 

entrevistados estão distribuídos de forma homogênea, um de cada segmento, assim 

detectados: Educação Superior Pública, Segurança Privada, Mercado Imobiliário e 

Desenvolvimento sutentável público. 

 

 

Figura 5: Nível de Escolaridade  
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 Quanto ao nível de escolaridade temos uma predominância de entrevistados com curso 

superior, sendo 1 (um) com doutorado completo, 1 (um) mestrando, 2 (dois) especialistas e 1 

(um) graduado. Ainda, possuidores de curso superior incompleto no total de 3 (três) dos 

entrevistados e apenas 2 (dois) possuidores do 2° Grau Completo. 

  

Figura 6: Curso de Polícia Comunitária 

 

Dos entrevistados constatamos que 7 (sete) deles são possuidores do cursos de polícia 

comunitária e apenas 3 (três) não possuem certificado do curso, que é oferecido pelo sistema 

de segurança pública, em especial pela SENASP – Secretaria Nacional de Segurança Pública.  

 

 

 

Figura 7: Membro do CONSEG 



 

 

  

  

 

77 

 

 Denota-se na figura 7 que, dentre os entrevistados, 9 (nove) são membros atuantes dos 

CONSEGs e apenas 1 (um) não é membro. No entanto, este é membro do CONASP – 

Conselho Nacional de Segurança Pública.  

 Ressalta-se que o exercício aqui desenvolvido com 10 entrevistados rigorosamente 

escolhidos, atende perfeitamente ao interesse da pesquisa em tela, uma vez que os 

entrevistados estão divididos em dois grupos: 05 (cinco) são operadores da Segurança Pública 

(Políciais Militares afetos à rotina do DETECPOS), e os outros 05 (cinco) são pessoas da 

comunidade ligadas aos CONSEGs do norte da ilha (recorte da Pesquisa). Portanto, os 

entrevistados são pessoas que vivenciam e discutem a questão Segurança Pública e são 

atuantes na comunidade e comprometidos com a causa da Segurança Pública, além de 

representarem as comunidades onde se encontram inseridas e representarem o senso médio do 

padrão de pensamento da comunidade no que tange diretamente às questões operacionais de 

segurança pública.  

 

 

2.6. Percepção sobre a polícia administrativa como instrumento de planejamento territorial 

urbano na segurança pública 

 

 A seguir caraterizamos as percepções coletados sobre as atividades de Polícia 

Administrativa como instrumento de planejamento territorial urbano na atividade de 

segurança pública, isto, por via dos graficos aprensentados na sequência sempre com números 

absolutos.  

 

 
Figura 8: Posição dos entrevistados quanto  à existência de criminalidade e violência urbana. 
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 Na figura 8 tem-se a expressão visual de que entre os 10 (dez) entrevistados, em 

unanimidade, são de opinião que o norte da ilha de Santa Catarina é uma região onde existem 

criminalidade e violência urbana. 

 Como causa ou origens da violência existente se extraem das entrevistas os seguintes 

posicionamentos: 

Migrações Pendulares de outros Estados, em especial do nordeste e norte, 

durante a operação veraneio para o norte da ilha. vêm na busca de 

oportunidades como vendedores ambulantes de produtos piratas e de baixa 

qualidade. A permanência desses, após o verão, acaba formando zonas de 

descoesão social (Entrevistado n° 01). 

 Na mesma direção aponta outro informante:  

Existem focos pontuais de criminalidade, em função das diferenças sociais 

existentes. A própria organização territorial com a presença de zonas 

conflagradas (descoesão social) e outras urbanizadas de forma planejada e 

com desenvolvimento, exemplificando: Jurerê internacional. Já a região 

comercial de Canasvieiras e Ingleses, marcados pelo adensamento agravado 

pela ausência de oportunidade de trabalho (Entrevistado n° 02).  

 Um fator interveniente apontado como importante refere-se, especificamente, à 

questão da falta de efetivo policial, que está destacado muito bem por outro informante: “A 

região é carente de atuação do Estado, com destaque para a defasagem no efetivo policial” 

(Entrevistado n° 05). Outros dois fatores intervenientes são citados por outro informante: 

“Cito como primeiro elemento de origem a falta de educação, em segundo vem a questão das 

drogas, pois o Brasil é um grande corredor invisível do trafico de drogas” (Entrevistado n° 

07). 

A questão populacional, as diferenças socioeconômica e cultural, e o turismo são 

apontados por outro informante como outros três fatores intervenientes importantes na 

criminalidade, conforme destacado em sua fala:  

A densidade demográfica é um fator. Outro é a discrepância das condições 

socioeconômicas que, de um lado, apresenta zonas de descoesão social (ex. 

favela do siri) e, de outro lado, bairros planejados e de elevado valor 

econômico (Ex. Jurere Internacional). Outro fator é o Turismo ao longo do 

ano inteiro, ou seja, não mais sazonal, e ainda as questões culturais que 

contribuem para o aumento da criminalidade (Entrevistado n° 08). 

Em uma breve análise tem-se como resposta que no norte da ilha de Santa Catarina 

existem registros de violência urbana e criminalidade, mas que estão de acordo com os 
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padrões dos indicadores nacionais de segurança pública. No entanto, o que se abstrai da 

percepção dos entrevistados que seria a origem da criminalidade, ligada às questões 

migratórias, densidade demográfica, condições socioeconômicas, mercado informal de 

empregos oportunizados pela sazonalidade do turismo, as diferenças culturais, a falta de 

investimentos em educação, o tráfico de drogas e, ainda, a ausência do Estado, em especial, a 

falta de efetivo policial. 

 

 

Figura 09: Opinião dos entrevistados sobre as zonas de descoesão social. 

 

 Na figura 09 tem-se a expressão visual de que os 10 (dez) entrevistados, por 

unanimidade, possuem a mesma opinião de que no norte da ilha de Santa Catarina existem 

zonas de descoesão social.  

 Os comentários dos entrevistados especificam detalhadamente a presença de cinco 

zonas de descoesão social, que são: a) Favela do Siri / Vila do arvoredo, localizada nas dunas 

dos Ingleses;/ b) Vila União, localizada na Vargem do Bom Jesus;/ c) Morro do Mosquito, 

localizado na Vargem do Bom Jesus;/ e) Travessão, localizado no Rio Vermelho; e,/ f) 

Comunidade Papaquara, com instalação de palafitas, localizada na Vargem Grande. 

 

 Fatores intervenientes, como a questão do direito à moradia, o preceito constitucional da 

dignidade da pessoa humana e a distribuição de renda surgem nas falas dos informantes quando se fala 

em zonas de descoesão social. Entres estas se destaca a seguinte: “Moradias ilegais geram 

adensamentos e descoesão social” (Entrevistado n° 07).  Complementarmente, para outro 
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informante, o projeto de periferização realizado pela prefeitura de Florianópolis, em 

determinada época, é apontado como um dos fatores intervenientes do surgimento de uma das 

zonas de descoesão social existente no norte da ilha. A fala destacada é a seguinte: “Uma das 

origens do surgimento destas zonas de descoesão é o projeto da Prefeita Ângela Amim, que 

tinha a política de retirar as favelas da via expressa (BR 282) com a realocação dos 

moradores em outros territórios, como o do norte da ilha” (Entrevistado n° 05). Ainda, no 

mesmo tom de crítica às ações de gestores públicos e de políticos, surge a fala de outro 

informante, que diz o seguinte: “Moradias ilegais geram as zonas de descoesão social, 

principalmente, quando são chanceladas pela ação de vereadores e políticos, que em busca 

do voto, trazem a luz, a água e os acessos” (Entrevistado n° 10). 

 

 
Figura 10: Posição dos entrevistados sobre a necessidade de aumento de efetivo policial.   

 

 
 Na figura 10 tem-se a expressão visual da unanimidade por parte dos 10 (dez) 

entrevistados, que possuem a opinião de que existe a necessidade de aumento de efetivo 

policial no norte da ilha de Santa Catarina. 

No que se refere à falta de efetivo policial, destaca-se a fala do informante, que diz:  

Como conhecedora da realidade da segurança pública, registro que a relação 

policial militar por habitante do norte da ilha é inadequada, pois a densidade 

de habitantes é muito maior quando comparada com o número de policiais 

empregados pela corporação naquele território” (Entrevistado n° 01).  

Ainda, na mesma direção, temos a fala de outro informante, que diz: “A defasagem é 

enorme e não permite o emprego de um número mínimo de viaturas, em seus diversos turnos, 

em cada bairro” (Entrevistado n° 03). 
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Abstraímos em uma da análise da figura 10 e das diversas falas, aqui representadas 

pelas duas citações acima, que existe um falta considerável de efetivo policial, levando-se em 

conta a densidade de habitantes e a sua relação com o número de policiais empregados pela 

corporação policial militar naquele território, esse fato está relacionado diretamente à redução 

do emprego diário de efetivo policial militar nas ruas do norte da ilha de Santa Catarina. Faz-

se aqui necessário registrar uma das causas desse fenômeno que é a filosofia do 

neoliberalismo no que tange à política do Estado mínimo, a qual imprimiu uma redução 

drástica e equivocada no número de serventuários dos órgãos da administração pública das 

áreas da educação, saúde e da segurança pública. Julgava-se que a substituição de servidores 

públicos por comissionados e terceirizados ocasionaria o aumento da eficiência da 

administração pública. Isto comprovadamente não ocorreu em decorrência da elevada 

rotatividade desses recursos humanos que, na maioria das vezes, também não estavam 

qualificados para a função. Assim, o Estado ficou sem memória tanto pela falta de 

continuidade na construção de políticas públicas mais condizentes com a realidade local, 

quanto pela consequente operacionalização dos projetos decorrentes dessas políticas. Nesse 

contexto da ideia de Estado mínimo empregou-se, inclusive, a chamada Lei de 

responsabilidade fiscal como subterfúgio para os mandatários evitarem novas contratações 

por concurso público alegando-se que os terceirizados e os comissionados não iriam 

“engrossar” a folha de pagamentos dos aposentados. Atualmente, o governador do Estado de 

Santa Catarina já manifesta categoricamente que existe sim a necessidade de se reconstituir o 

quadro com servidores públicos que possuam formação profissional elevada e alto nível de 

competência técnica com vistas à melhoria da eficiência e da eficácia da administração 

pública do Estado de Santa Catarina. 

Por derradeiro, é importante contextualizar, ainda, os equívocos e desvios de 

comportamento de mandatários que interferem de forma proativa para a consolidação de 

zonas de descoesão social quando, na busca do voto, acabam por trazer luz e água de forma 

irregular ou regularizando as já existentes sem respeitar os planos diretores e o seu próprio 

zoneamento urbano. 
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Figura 11: Posição dos entrevistados sobre a relação com os policiais.  

 

 

Na figura 11 tem-se a expressão visual do resultado das 10 (dez) entrevistas, cujos 

informantes são unânimes em dizer que é importante para a comunidade conhecer os policiais 

militares que atuam em sua comunidade. 

No que se refere à importância da comunidade conhecer os policiais militares que 

atuam naquela localidade, destaca-se a seguinte fala: “É fundamental como canal aberto de 

relacionamento entre a sociedade e a polícia militar” (Entrevistado n° 02). Outro informante, 

o entrevistado de n° 03, corroborou com esta análise destacando, inclusive, algumas 

modalidades de policiamento, facilitando, em tese, a aproximação entre o policial e a 

comunidade, ressaltando que: “o bom relacionamento entre a sociedade e a polícia militar 

permite aumentar os laços de relacionamento e de proximidade, ocorrendo pelo emprego do 

policiamento ostensivo tanto pelo uso de bicicletas, a chamada bike patrulha, quanto a pé 

mesmo.”.  Complementarmente, outro informante salienta a necessidade contínua da busca de 

informação sobre os moradores de uma comunidade bem como sobre a identificação de 

problemas em um determinado território, que podem ser facilitados pela atividade bem 

realizada de polícia comunitária ou de proximidade, ou seja: “O policiamento comunitário 

serve como elo entre a polícia e a sociedade e auxilia na identificação dos membros da 

sociedade e dos problemas ali existentes” (Entrevistado n° 08).  Nesse contexto, para 

finalizar esta análise observa-se, em especial, a fala ponderada de outro informante:  

A relação polícia e sociedade passa a ser de confiança e promove a interação 

e a cooperação. Permite o emprego de ações de defesa social. De negativo 

existe a infiltração de pessoas interesseiras buscando tirar proveito do 
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relacionamento para obter benefícios e promoção política (Entrevistado n° 

06). 

Destaca a importância da comunidade conhecer os policiais que atuam em sua área, 

mas pondera sobre os cuidados na relação polícia e sociedade trazendo a ressalva sobre a 

facilitação para o surgimento, em tese, de atos de improbidade ou corrupção em função da 

proximidade entre as partes. 

 
Figura 12:  Posição dos entrevistados sobre a necessidade dos policiais conhecerem a  

comunidade  onde prestam serviço.   

 

 

 

 

Na figura 12 podemos analisar as opinões dos 10 (dez) entrevistados, que por 

unanimidade, consideram importante que os policiais conheçam a comunidade em que atuam.  

  As respostas têm enfoque a relação de confiança, credibilidade e, em benefício do 

policial comunitário, o melhor conhecimento da realidade local, fato este que lhe permite 

identificar os criminosos que atuam na área, como se extrai da fala do informante que diz: 

“permite a boa relação polícia e sociedade; facilita conhecer os delitos mais comuns e os 

criminosos” (Entrevistado n° 01). Na mesma direção, outro informante diz: “Para gerar a 

sensação de segurança; gera a aproximação entre o policial e a sociedade gerando a 

confiança para o desenvolvimento do trabalho com credibilidade entre as partes” 

(Entrevistado n° 03). Destaca-se, ainda, o pensamento de outro informante, o qual traz à tona 

a importância do policial conhecer o ambiente urbano onde exerce a sua atividade como fator 

interveniente na eficácia operacional. Fala esta que diz: “Entendo que quanto maior for o 



 

 

  

  

 

84 

 

conhecimento do policial sobre a comunidade e sobre o ambiente urbano onde ele está 

inserido mais eficaz sereia as suas ações” (Entrevistado n° 06). 

 Abstrai-se das figuras 11 e 12 que é de vital importância, tanto para a comunidade 

conhecer os seus policiais militares quanto para os policiais militares conhecerem a 

comunidade onde prestam serviço. Isto permite, portanto, o conhecimento tanto das pessoas, 

sob os aspectos da índole e do perfil psicológico, quanto do ambiente urbano, no que tange ao 

traçado urbano, dos seus equipamentos e dos seus estabelecimentos ali existentes. O resultado 

deste conhecimento mútuo redundará na eficácia das ações empreendidas pela polícia militar 

servindo, também, como canal aberto de relacionamento entre a sociedade e a polícia militar 

gerando um clima de confiança e credibilidade entre as partes. 

 
Figura 13:        Posição dos entrevistados sobre o policiamento ostensivo e o quanto este  

colabora para a prevenção da ordem pública. 

 

 

 

Na figura 13 tem-se a expressão visual de que entre os 10 (dez) entrevistados, em 

unanimidade, são de opinião que o policiamento ostensivo contribui para a prevenção e para a 

manutenção da Ordem Pública.  

  Neste sentido, se destacam algumas opiniões coletadas que reforçam a importância do 

Policiamento Ostensivo na preservação da ordem pública, inclusive com destaque no que 

tange à sua influência na chamada sensação de segurança traduzida na fala do informante que 

diz: “A presença do policial, por si só, quando identificado nas ruas, inibe a ação de 

criminosos e gera uma sensação de segurança” (Entrevistado n° 01). No mesmo norte, se 

destaca a importância da análise de inteligência no direcionamento do emprego do efetivo no 
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policiamento ostensivo de forma orientada, fala essa do informante que diz: “O policiamento 

orientado deve levar em conta as questões de índice de criminalidade local, desordem e a 

sensação de segurança gerada pela ostensividade, a ostensividade de prevenção e 

ordenamento da ostensividade da urbe e dos espaços e construção destes também” 

(Entrevistado n° 02). Ou ainda, a opinião do informante que aduz que o aumento da eficiência 

do emprego do policiamento ostensivo implicaria diretamente na redução das ações e 

investimentos da polícia judiciária, bem como do sistema penitenciário, quando diz: 

“Inclusive, tenho a convicção que se o policiamento ostensivo for implementado de forma 

eficaz, não só cairão os índices de criminalidade, como iria reduzir a necessidade de 

investimentos na polícia judiciária e no sistema prisional” (Entrevistado n° 10). 

 Havemos, ainda, de dar destaque para a fala do informante que diz: 

Do ponto de vista do cidadão a presença do policial promove o afastamento do 

criminoso do local e gera a percepção de segurança. Porém, do ponto de vista 

do Estado promove somente a migração do local do crime, pois o criminoso 

irá buscar outro local vulnerável. A prevenção real só se dá com a intervenção 

direta no ambiente urbano (Entrevistado n° 06). 

Extraem-se da fala supracitada a importância e relevância do tema da dissertação em 

tela quando o informante é taxativo ao dizer: “A prevenção real só se dá com a intervenção 

direta no ambiente urbano” (entrevistado n° 06).   

 Percebe-se nas falas a importância do policiamento ostensivo no sentimento de 

segurança e na percepção desta, onde também se abstrai os ensinamentos contidos no conceito 

de segurança ontológica, de forma velada, nas falas dos entrevistados.  

 

 
Figura 14: Posição dos entrevistados sobre o uso de geoprocessamento referenciado.  
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Na figura 14 tem-se a expressão visual dos 10 (dez) entrevistados, que de forma 

unânime possuem a opinião de que é importante o uso de geoprocessamento referenciado para 

identificar os estabelecimentos existentes em um determinado território, bem como pontos 

críticos e vulneráveis (AISP), com vistas a facilitar o planejamento, tanto do policiamento 

ostensivo quanto das ações policiais e de eventuais ações de defesa social. 

No que se refere ao emprego da tecnologia de Geoprocessamento referenciado, 

algumas falas se destacam como, por exemplo: “É fundamental, inclusive é utilizado em 

algumas unidades, pois permite visualizar espacialmente o local onde existem situações 

críticas para a segurança pública em função da alta incidência de determinado crime” 

(Entrevistado n° 02). Na mesma direção, ainda, tem-se a fala que diz: “Na identificação de 

pontos críticos e cadastramento de estabelecimentos, inibe a chamada cifra negra nas 

estatísticas de índices de ocorrências e identificação das áreas de interesse da segurança 

pública” (Entrevistado n° 05).  

No mesmo norte, ainda, o depoimento do informante que diz:  

Facilita o planejamento através da identificação dos pontos críticos, e permite 

o deslocamento mais rápido das viaturas no que se refere à busca e 

localização de endereços das ocorrências diminuindo o tempo resposta 

(Entrevistado n° 06).  

Por derradeiro, uma opinião do informante que traça um comparativo com o emprego 

da mesma ferramenta tecnológica em outras atividades estatais como sinônimos de sucesso e 

eficiência, quando diz:  

Importantíssimo, não só para a segurança pública, mas para as diversas 

atividades Estatais. Um exemplo é o geoprocessamento realizado pela CASAN, 

na localização dos usuários e pela prefeitura, no parcelamento do solo 

(Entrevistado n° 10). 

 Abstrai-se das diversas falas ocorridas a importância do uso de ferramentas que 

permitam o geoprocessamento referenciado, tanto no planejamento das ações quanto nas 

ações operacionais, permitindo, assim, a identificação dos pontos críticos e das áreas de 

interesse da segurança pública.  

 



 

 

  

  

 

87 

 

 
Figura 15: Posição dos entrevistados sobre a interferência do traçado urbao nas condições  

de segurança. 

 

 

Na figura 15 tem-se a expressão visual de que os 10 (dez) entrevistados, em 

unanimidade, são de opinião de que o traçado urbano interfere nas condições de segurança. 

 Para tanto, se destaca a fala do informante que diz: “É de suma importância, inclusive, 

que a Polícia Militar possa intervir na cobrança de mudança de traçados inadequado” 

(Entrevistado n° 02). O entrevistado é de opinião que a polícia militar deva interferir de forma 

ativa nas questões que envolvam o traçado urbano. Isto porque interfere de forma efetiva na 

segurança dos policiais e por servir de barreira para a incursão do efetivo policial em locais de 

ocorrência, como destaca a fala que diz: “Existem locais em que o acesso das viaturas e da 

ação preventiva fica muito prejudicado em função do traçado urbano” (Entrevistado n° 03). 

Atesta, ainda, no mesmo direcionamento, porém trazendo à baila questões de arquitetura e 

ajardinamento atrelados ao traçado urbano, a fala que diz: “Desde a iluminação, 

ajardinamento, arruamento, cercamento” (Entrevistado n° 07). Por derradeiro atesta de 

forma positivada a fala que diz: “Sim, e muito. Posso exemplificar: a calha da rua e suas 

dimensões e os ângulos da calha da rua que podem servir de abrigo para marginais ou 

mesmo para dificultar o acesso policial” (Entrevistado n° 08). 

As falas por si só dispensam qualquer outro tipo de comentário complementar, uma 

vez que deixam evidente a importância do traçado urbano nas condições de segurança. 
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Figura 16: Posição dos entrevistados  sobre as inplicações do traçado ubabano e arquitetura  

das favelas e suas  implicações nas ações policiais.   

 
Na figura 16 tem-se a expressão visual de que os 10 (dez) entrevistados, em 

unanimidade, são de opinião que o traçado urbano das favelas e sua arquitetura deixam o 

policial vulnerável e impedem as ações de policiamento ostensivo.  

Destacam-se os seguintes depoimentos: 

Completamente vulnerável em função dos ângulos obtusos e irregulares e do 

pouco espaço que dificultam a incursão e o deslocamento dos policiais e das 

viaturas, além de servirem para ocultar a ação dos criminosos que deixa o 

policial exposto, somado à baixa e inadequada iluminação existente nesses 

locais (Entrevistado n° 02). 

Ou ainda,  

O traçado sinuoso e obtuso impede o patrulhamento ostensivo em qualquer 

uma de suas atividades, pois impede manobras de viaturas, deixa o policial 

vulnerável, sujeito a uma tocaia. Assim, também, torna o cidadão de bem que 

reside na favela vítima, deixando os mesmos frágeis no que se refere ao 

sentimento de segurança (Entrevistado n° 06). 

Importante que se ressalte a questão do efeito psicológico e físico que o traçado 

urbano acaba por influenciar, conforme se extrai da opinião do informante que diz: “Dificulta 

o patrulhamento e põem em risco a vida do policial, principalmente quando atinge a 

segurança psicológica do policial em função das condições de segurança física” 

(Entrevistado n° 07).  
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Figura 17:        Posição dos entrevistados sobre a impotância do policial militar conhecer o  

traçado urbano  e os estabelecimentos existentes em sua àrea. 

 
Na figura 17 tem-se a expressão visual de que os 10 (dez) entrevistados, de forma 

unânime, são da opinião de que é essencial aos policiais militares conhecerem o traçado 

urbano e os estabelecimentos existentes naquele território, na sua área de trabalho. 

As entrevistas coletaram falas expressivas, destas destaca-se a fala do informante que 

diz: “É essencial. O território é o seu local de trabalho, é onde ele atua, portanto se faz 

necessário este conhecimento (Entrevistado n° 01). Ou ainda: “O policial deve conhecer o 

mapeamento do território, da sua região de trabalho, faz-se necessário muitos levantamentos 

da área de inteligência sobre o traçado urbano e sobre dos pontos críticos para se planejar 

as ações de policiamento ostensivo” (Entrevistado n° 03). Destaca-se a relação do traçado 

urbano e da eficiência relacionada ao tempo resposta nos atendimentos de ocorrência, extraído 

da opinião de outro informante, que diz: “É importante para o aumento da eficiência para 

manter a qualidade do serviço prestado à comunidade, elevando a relação do tempo resposta 

em decorrência da identificação do local da ocorrência” (Entrevistado n° 06). Na mesma 

direção, temos a fala do informante que diz: “Principalmente para conhecer tanto os acessos 

quanto os estabelecimentos ali existentes” (Entrevistado n° 09). 

As figuras 15, 16 e 17 se referem, portanto, ao traçado urbano, bem como às falas 

acima. 

O que se abstrai dessas figuras é a identificação que o traçado urbano interfere 

sobremaneira na atividade de segurança pública, uma vez que este pode vulnerabilizar o 

agente policial no cumprimento de sua missão. Percebe-se, igualmente, a compreensão entre 

os entrevistados que a ausência de policiamento ostensivo nas zonas de descoesão social 
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(favelas) se dá pela ausência de um traçado que permita tal emprego. Por derradeiro, fica 

assente a importância de o policial militar conhecer o traçado urbano dentro de sua área de 

atuação uma vez que este interfere na identificação dos locais de ocorrência policial, em 

função do conhecimento dos acessos existentes, tanto por interferir nas condições de 

segurança quanto em função da relação do tempo resposta. 

 

 
Figura 18:          Posição dos entrevistados  sobre  a importância do alvará de ordem pública para o  

planejamento  da segurança pública  e em especial para o planejamento do policiamento ostensivo.  

 

Na figura 18 tem-se a expressão visual de que entre os 10 (dez) entrevistados existe a 

unanimidade que o alvará de Ordem Pública é essencial para o planejamento da segurança 

pública e para o policiamento ostensivo. 

Diante da manifesta essencialidade do alvará de Ordem Pública para o planejamento 

da segurança pública e para o policiamento ostensivo, extraímos as seguintes falas: “Faz-se 

necessário para regular as atividades quer no que tange às condições de funcionamento, quer 

na liberação para a construção e a alocação em função da atividade e finalidade” 

(Entrevistado n° 02). Esta fala é reforçada por outro informante, que diz: “É importante a 

expedição de alvará de ordem pública levando-se em conta os eventos transitórios e os 

estabelecimentos permanentes devendo, principalmente, estabelecer as condições de 

segurança e o horário de funcionamento” (Entrevistado n° 03). No mesmo sentido, tem-se a 

fala de outro informante, o qual justifica não só a importância da existência do Alvará de 

Ordem Pública, mas também atribui à polícia militar a competência para a sua expedição, 

quando diz: “É a polícia militar que patrulha as cidades e intervém nos conflitos sociais, 

sendo assim nada mais justo que o policial identifique os riscos desse ambiente de acordo 

com a técnica e a sua própria experiência” (Entrevistado n° 05). Outro fator 
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substancialmente destacado é o fato de que da expedição do Alvará de Ordem pública se tem 

como resultante a construção de banco de dados e informações úteis para as demandas 

policiais sobre os locais e os estabelecimentos licenciados. Assim se nota na fala do 

informante que diz: “Extremamente importante para o policial ter informações precisas 

sobre o local, no que se refere às suas características” (Entrevistado n° 06). Por derradeiro, 

se dá realce à fala do informante que traz à baila a questão econômica e o ramo de atividade 

que devem ser levados em conta quando da liberação do alvará, quando diz: “Porém, deve-se 

levar o ramo de atividade econômica e a adequação deste à necessidade local e o mesmo à 

exploração turística, que é a vocação regional” (Entrevistado n° 09). Abstrai-se dessas falas 

a importância do alvará de ordem pública como uma fonte de informação para o planejamento 

da atividade policial, na identificação dos riscos existentes no ambiente, na organização dos 

espaços, nas condições de funcionamento, da liberação para a construção e a alocação em 

função da atividade e finalidade, bem como do controle dos seus horários de funcionamento 

de acordo com a necessidade da preservação da ordem pública.  

 
Figura 19:  Posição dos  entrevistados sobre a qualidade do policiamento no noter da ilha.  

 
Na figura 19 tem-se a expressão visual de que entre os 10 (dez) entrevistados, 08 (oito) 

são de opinião que o policiamento no norte da ilha é inadequado e 02 (dois) o consideram 

adequado.  

Destacam-se os seguintes depoimentos no sentido de não haver policiamento 

Ostensivo adequado no norte da ilha em função da falta de efetivo como causa maior dessa 

situação, como aparece nas falas em destaque: “Nota-se a falta de efetivo, o que acaba 

diminuindo a presença da ostensividade policial nos bairros. Falta de Ostensividade e 
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prevenção” (Entrevistado n° 04). Na mesma direção outro informante diz: “embora o serviço 

prestado seja de qualidade, no entanto, está aquém da necessidade real. O número de 

viaturas e efetivo policial por turno é reduzido e não consegue atender a demanda dos 

bairros” (Entrevistado n° 05). Ainda, como causa e efeito do reduzido efetivo surge a questão 

do fechamento de postos policiais e a ausência de diversas modalidades de policiamento 

ostensivo, conforme se extrai da fala do informante que diz:  

Não temos policiamento adequado em função do fechamento dos postos 

policiais, ausência de policiamento ostensivo a pé e bike. Quase que 

exclusivamente o atendimento de ocorrências é realizado com o uso de 

viaturas, o que não se confunde com policiamento ostensivo motorizado o qual 

exige uma marcha lenta de deslocamento e observação, além do contato com a 

sociedade de forma efetiva (Entrevistado n° 08). 

Importante salientar a fala do informante que reconhece a importância dos 

investimentos em tecnologia, no entanto, deixando assente que esta não substitui a presença 

do policial nas ruas, quando diz: “Embora exista um emprego eficiente em função dos 

investimentos em tecnologias e equipamentos, somados às ações de inteligência policial que 

vêm trazendo bons resultados, estes não suprem a ausência do policial nas ruas, que é 

decisivo para a sensação de segurança” (Entrevistado n° 10).  

Destaca-se os seguintes depoimentos divergentes, no sentido de haver policiamento 

ostensivo adequado no norte da ilha: “Sim, considerando os meios disponíveis. Porém, estes 

estão aquém da necessidade real, Sendo assim prejudicado”(Entrevistado n° 02). No mesmo 

norte, se extrai a fala de outro informante, no entanto, surgindo a questão da postura de 

comandamento como elemento de influência na sensação de segurança, quando que diz: “No 

momento tenho o sentimento que sim. No entanto, há um ano não existia este sentimento. Isto 

em função das ações de comando atual mais atuante” (Entrevistado n° 07) 

Abstrai-se das falas coletadas o quanto esta questão perpassa pela questão da 

segurança ontológica já que se faz presente à percepção da presença do policiamento 

ostensivo nas ruas, além de adoção de estratégias de gestão e ações de inteligência policial, 

bem como dos investimentos em tecnologias e postura de comandamento. 
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Figura 20:  Posição dos entrevistados sobre o uso de tecnologias e a necessidade de  

efetivo policial. 

 

Na figura 20 tem-se a expressão visual de que os 10 (dez) entrevistados em 

unanimidade são de opinião que o uso de tecnologias não supera a necessidade de efetivo 

policial. 

Destaca-se a importância do uso de tecnologias como forma de potencializar a ação 

humana, porém necessitando de investimentos proporcionais em material humano, como se 

percebe na fala do informante que diz: “É necessária, porém é apenas complementar” 

(Entrevistado n° 01). Na mesma direção, outro informante diz: “Apenas agrega os recursos 

humanos e os aperfeiçoa, potencializando a eficácia no emprego operacional. Mas necessita 

de investimento no material humano para fazer o uso adequado” (Entrevistado n° 02). 

Opinião esta que é semelhante nas demais falas que se seguem: “Apenas aperfeiçoa. É um 

instrumento muito útil, exemplificando o uso de monitoramento por câmeras. O Sistema SISP. 

O Geoprocessamento entre outros” (Entrevistado n° 04). Adicionalmente, tem-se a seguinte 

fala: “O uso de câmeras, GPS, equipamentos de tecnologia de ponta são importantes, porém, 

se faz necessário o investimento no homem e no treinamento” (Entrevistado n° 07).  Outra 

importante colaboração se dá na fala do informante que destaca a importância do homem na 

observação do serviço do monitoramento de imagens em tempo real, quando diz: “As câmeras 

instaladas muito ajudam, mas faz-se necessário aumentar o efetivo policial para visualizar e 

analisar as imagens em tempo real” (Entrevistado n° 09). Por derradeiro, se destaca uma 

última fala, a qual redunda na questão da necessidade da presença humana na ostensividade 

policial, quando o informante corrobora com os demais ao dizer: “Somente potencializa a 

ação do homem  e a segurança se faz com ostensividade” (Entrevistado n° 10). 
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Aqui se evidencia a importância do investimento em tecnologias como forma de 

potencializar a ação dos agentes policiais, porém têm-se a convicção nas falas de que esta não 

supera a presença do homem. 

 
Figura 21:   Posição dos entrevistadoss sobre o conecimento  das praticas do DETECPOS. 

 

 

Na figura 21 tem-se a expressão visual de que entre os 10 (dez) entrevistados, 06 (seis) 

são de opinião que o Departamento Técnico de Polícia Ostensiva (DETECPOS) leva em 

consideração o traçado urbano e o impacto na segurança pública para liberar alvarás de 

funcionamento, e os outros 04 (quatro) entrevistados não souberam se manifestar.  

 Ressalta-se a fala do informante que diz: “Considera o traçado e design dos 

estabelecimentos, porém, por questões políticas, existem alguns entraves. Devem ser levados 

em consideração os acessos aos estabelecimentos; rotas de fuga; estacionamentos; 

mobilidade urbana; visibilidade e impacto social, dentre outros” (Entrevistado n° 02). No 

mesmo direcionamento tem-se a fala de outro informante que diz: “É feito um estudo desde as 

vias de acesso, capacidade de público, condição de segurança, dispositivos de segurança, se 

é compatível com o zoneamento urbano, se possui outros alvarás de outras instituições 

(Bombeiro, Prefeitura, Vigilância sanitária entre outros)” (Entrevistado n° 05). Em reforço 

surge a fala do informante que traz à baila a questão do impacto no entorno, o que sustenta de 

forma velada a ideia da necessidade de um relatório de impacto de segurança, quando diz: 

“Análise do traçado urbano e algumas questões de segurança e o quanto a atividade impacta 

o entorno” (Entrevistado n° 06). Por derradeiro, se traz em realce a fala do informante que 

destaca algumas condições de segurança que devem ser observadas: 
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Deve ser norteado neste sentido, levando-se em consideração o traçado 

urbano e as demais condições de segurança. Ex. iluminação; acessibilidade; 

capacidade de ocupação; ramo de atividade; dispositivos de segurança; 

zoneamento urbano e horário de funcionamento (Entrevistado n° 08). 

 Abstrai-se das falas destacadas que o DETECPOS, para a liberação dos alvarás de 

ordem pública, realiza a análise do traçado urbano, das questões de segurança e o quanto a 

atividade impacta na ordem pública.  

 

 
Figura 22:   Posição dos entrevistados sobre os impactos da arquitetura das edificações nas 

Condições de segurança.   

Na figura 22 tem-se a expressão visual de que entre os 10 (dez) entrevistados, 09 

(nove) são de opinião que a arquitetura das edificações interfere nas condições de segurança, e 

apenas 01 (um) entende que não. 

As falas são muitos semelhantes, para isso observa-se a fala do informante que diz: 

“Sim, nas condições de visibilidade, iluminação, fachadas e equipamentos de segurança” 

(Entrevistado n° 02). Na mesma direção outro informante diz: “É uma questão de prevenção 

e são fundamentais as condições de visibilidade, iluminação, cercamento, fachadas e 

equipamentos de segurança” (Entrevistado n° 04). O outro informante traz a lume a questão 

da destinação do ambiente, quando diz: “Sim, influencia em estabelecimentos específicos em 

função da destinação” (Entrevistado n° 05). Complementarmente tem-se a destacar, ainda, a 

fala do informante que diz: “Sim. Exemplificando: o encastelamento de residências favorece 

a ocultação de práticas delituosa. Ambientes limpos e visíveis impedem ações criminosas” 

(Entrevistado n° 06). Ainda, no mesmo norte, outro informante diz: “Sim. Condições de 

visibilidade, iluminação, fachadas e equipamentos de segurança” (Entrevistado n° 07). Por 

derradeiro, se destaca a seguinte fala: “Sim. A calha da rua e suas dimensões, ângulo da 
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calha da rua, iluminação, e as fachadas e cercamento permitindo a visibilidade e controle” 

(Entrevistado n° 08). 

 Abstrai-se das falas a importância da arquitetura urbana e o quanto esta impacta a 

atividade de segurança pública e a ordem pública. Isto em função da visibilidade oferecida, 

iluminação, ângulo de fachada, cercamento e destinação.  

 

 
Figura 23:     Posição dos entrevistados  sobre a competência para emissão de alvarás de  

ordem pública.  

 

Na figura 23 tem-se a expressão visual de que entre os 10 (dez) entrevistados, 09 

(nove) são de opinião que a Polícia Militar é a instituição competente para a emissão de 

alvarás de Ordem Pública e apenas 01 (um) entende que não. 

Destacam-se os seguintes depoimentos: “Sim, pois é a Polícia administrativa e de 

ordem pública” (Entrevistado n° 01). Na mesma vertente tem-se a seguinte fala: “Sim, não 

resta qualquer dúvida. Isto em função da legislação legal e constitucional. Por ser a Polícia 

Militar a Polícia de Ordem Pública e administrativa“ (Entrevistado n° 02). Ainda, no mesmo 

norte, outro informante diz: 

Sim, tanto no aspecto legal quanto moral. É a PM que sofre com as demandas 

de desordem. Constitucionalmente, tanto na Constituição Federal quanto na 

Estadual. Sem contar que a Lei Estadual n° 454/2009 estabelece a atribuição 

de Polícia de Prevenção da ordem pública à PM. Isto por ser ela a Polícia 

Administrativa (Entrevistado n° 04). 
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Percebe-se em todas as falas coletadas o entendimento em função do texto 

constitucional, tanto Federal quanto Estadual. Na fala anterior surge também a Lei Estadual 

n° 454/2009.  Outra fala de informante que segue a mesma lógica é a que diz:  

Sim, existe parecer neste sentido tanto para prever quanto para sancionar. Lei 

Estadual n º 454/2009 que trata da competência ao oficial de polícia militar 

para exercer o papel de autoridade de polícia administrativa, além do próprio 

texto constitucional que diz que a missão da polícia militar é prevenção à 

ordem pública, além de ser a polícia administrativa (Entrevistado n° 08). 

Por derradeiro, se destaca a fala de outro informante que nos traz a legitimidade em 

função do aspecto ético moral, por ser a instituição de linha de frente. Na fala que se segue: 

“É órgão que sempre é acionado em primeiro lugar, o que de fato lhe dá por si só a 

legitimidade para tal. Legalmente, também em decorrência da sua função constitucional” 

(Entrevistado n° 05). 

 Da interpretação da figura 23 e das falas existentes abstraímos que os entrevistados 

comungam da opinião de que a polícia militar é a instituição detentora da autoridade para 

exercer a atividade de polícia administrativa e liberação dos alvarás de ordem pública. Isto se 

dá em função da competência legal expressa na legislação em seus diversos diplomas legais, 

bem como por sua legitimidade moral uma vez que se faz presente diuturnamente nas ruas da 

cidade em função de sua missão. Apenas um dos entrevistados destoou no pensamento. 

Porém, este admite que seja desconhecedor da legislação vigente e dos princípios jurídicos 

inerentes às práticas do direito administrativo e seus fundamentos. Este aponta a polícia civil 

como órgão competente em função da prática usual. 

 

 
Figura 24:  Posição dos entrevistados sobre tipos de estabelcimentos e atividades  apontados  

 como intervenientes na segurança pública 
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Na figura 24 tem-se a expressão visual de que os 10 (dez) entrevistados são unânimes 

na opinião de que estabelecimentos comerciais do gênero bancário, casas de câmbio, lotéricas, 

joalheiras, farmácias, padarias, restaurantes, casas de show, casas de eventos, cinemas, 

shopping, loteamentos e condomínios, entre outros, interferem na segurança pública. 

Destaca-se a fala do informante que traz como fundamento o impacto social e a 

vulnerabilidade, o qual nos diz o seguinte: “Sim, pois impactam a vida em sociedade e as 

relações humanas, além de aumentarem a vulnerabilidade, dependendo do ramo de 

atividade” (Entrevistado n° 01). Outra informante traz a questão dos dispositivos de 

segurança necessários em determinados estabelecimentos, onde se extrai a seguinte fala: 

“Sim. Exemplificando a necessidade de dispositivos de segurança como: sensores, alarmes, 

portas e sensores de controle de acesso e vigilância natural” (Entrevistado n° 02). Na fala do 

informante que se segue tem-se uma justificativa em função da susceptibilidade a roubos, 

onde se extrai a seguinte fala: “Sim, existe uma preocupação enorme com esses locais em 

função da grande quantidade de numerário que tende a ter em caixa. Susceptíveis a furto e 

roubos” (Entrevistado n° 03). 

Ainda, na mesma vertente temos a importante fala calçada na prevenção à ordem 

pública, quando o informante diz:  

Sim, como forma de prevenção à quebra da ordem pública, principalmente 

aqueles que possuem maior propensão em função do tipo de atividade e 

concentração de público e numerários, horários de funcionamento e 

mobilidade, visando à redução da demanda da criminalidade (Entrevistado n° 

04). 

Outra justificativa encontrada se dá em função da alta concentração e circulação de 

pessoas, bem como de numerários, destacando-se na fala do informante que diz: “Sim. Por 

serem locais onde normalmente circulam grande número de pessoas, numerários, bens e 

produtos de valores que normalmente são alvos do interesse de criminosos, bem como para a 

melhoria do ambiente urbano” (Entrevistado n° 06). Por derradeiro, na mesma direção, outro 

informante reforça a opinião quando diz: “Sim. Por ser local de risco e de alta concentração 

de pessoas susceptíveis à quebra da ordem pública” (Entrevistado n° 08).  
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Figura 25:  Posição dos entrevistados sobre a necessidade vistorias para a  liberação de alvará 

para os  tipos de estabelcimentos e atividades  apontados.   

 
Na figura 25 tem-se a expressão visual de que os 10 (dez) entrevistados são unânimes 

na opinião de que esses estabelecimentos deveriam ser vistoriados e liberados somente 

mediante o alvará de Ordem Pública. 

Em relação à necessidade dos estabelecimentos elencados anteriormente de somente 

serem liberados mediante alvará de Ordem Pública, se destaca a fala do informante que traz a 

questão de critérios técnicos de segurança, isto quando diz: “Sim. Pois o controle se faz 

necessário mediante critérios técnicos de segurança” (Entrevistado n° 01). Na mesma 

direção tem-se a fala de outro informante que diz: “Sim, inclusive com consultoria e 

orientação” (Entrevistado n° 04). Na mesma vertente temos a fala do informante que diz:  

Além de todos os demais alvarás. Por ser em locais de risco e de alta 

concentração de pessoas susceptíveis à quebra da ordem pública, certamente 

devem ser somente liberados mediante os quesitos necessários para expedição 

do alvará (Entrevistado n° 08). 

Por derradeiro, se realça a importante fala do informante que nos remete ao direito 

comparado ao dizer que: “Sim, inclusive na Europa funciona assim” (Entrevistado n° 07). 

 Portanto, as figuras 24 e 25 representam as falas coletadas nas entrevistas no que tange 

à classificação, tipos e gêneros estarem sujeitos à liberação mediante a expedição de alvará de 

ordem pública. Isto, em função de impactarem a atividade de segurança pública. 
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Figura 26:  Posição dos entrevistados  sobre a necessidade da criação de um relatório de  

impacto segurança pública para a liberação dos alvarás.  

 

 

Na figura 26 tem-se a expressão visual de que os 10 (dez) entrevistados são unânimes 

no sentido de considerar importante a criação de um relatório de impacto de segurança 

pública para a liberação de alvarás de funcionamento. 

 Destaca-se, inicialmente, a fala do informante que denota a consciência da importância 

da criação de um relatório de impacto de segurança pública para a liberação de alvarás de 

funcionamento, quando diz: “Sim. Pois contribui para organização do território e da vida em 

sociedade” (Entrevistado n° 01). Na mesma vertente, outro informante nos diz: “Sim. 

Devendo ser realizado uma vistoria de prevenção, com averiguação das condições 

ambientais, do controle de acesso e dos dispositivos de segurança, bem como do impacto 

social e da mobilidade urbana” (Entrevistado n° 02). Outro informante, de forma 

complementar, nos diz:  

Claro, exemplificando a existência de estabelecimentos comerciais, casas de 

eventos e restaurantes que impactam a vizinhança em função do som alto até 

altas horas da noite e a saídas de veículos impactando o trânsito local em 

função do volume de veículos nos eventos (Entrevistado n° 03). 

Da fala supracitada se extrai as questões de impacto de vizinhança e da segurança 

pública, com destaque ao fluxo de trânsito e o respeito ao silêncio noturno em função de 

questões de salubridade.  No mesmo norte se tem a fala de outro informante, que diz:  

A análise deste relatório, que é a missão da polícia militar, é de grande 

importância para a prevenção evitando o funcionamento irregular. Todo 

estabelecimento deve passar pelo crivo da polícia Administrativa. Ajudaria o 
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cidadão, de forma preventiva, a busca de qualidade de vida. A avaliação do 

zoneamento urbano e demais conhecimentos técnicos são necessários para 

evitar a quebra da ordem pública. A Polícia Militar vem percebendo que estas 

ações podem vir a colaborar para a redução da criminalidade e da quebra da 

ordem pública (Entrevistado n° 04). 

Na mesma vertente, temos a fala de outro informante, com destaque à prevenção, ao 

embargo, à interdição e, o cunho pedagógico de um relatório desta natureza no que se refere 

às questões de segurança, isto quando nos diz:  

É muito mais fácil realizar esta intervenção antes da implementação do que 

depois de já executado ter de embargar ou interditar. Ressalta-se que a 

comunidade desconhece as condições mínimas de segurança adequada e o 

quanto interfere na segurança pública. O relatório de impacto de segurança 

pública servirá como uma forma de orientar e planejar os empreendimentos 

gerando assim a organização das cidades (Entrevistado n° 05) 

Complementar à fala anterior, tem-se a fala de outro informante que diz:  

Muito interessante este relatório que poderá contribuir para o planejamento, 

principalmente nas questões futuras antecipando futuros problemas e 

buscando dirimir os problemas já na fase que antecede a execução da obra, 

permitindo a apresentação de soluções inteligentes e adequadas a cada caso 

(Entrevistado n° 06). 

Adicionalmente destacamos a fala importante de outro informante que diz: “É tão 

importante que dele deverá constar todas as condicionantes necessárias para a manutenção 

da ordem pública” (Entrevistado n° 08). Por derradeiro, colaborando, ainda, na mesma 

direção tem-se a fala de outro informante que diz: “Principalmente para os grandes 

empreendimentos, em função de impactarem todos os setores, saúde, educação, mobilidade e, 

em especial, a segurança pública” (Entrevistado n° 09).  

 Abstrai-se da figura 26 e das falas colhidas a importância da criação de um alvará de 

ordem pública contribuir para o planejamento, principalmente, nas questões futuras 

antecipando futuros problemas e buscando dirimir-los já na fase que anteceda a execução da 

obra. 
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Figura 27:           Posição dos entrevistados  sobre aimportância da  polícia militar ocupar   

assento junto ao conselho das cidades. 

 

Na figura 27 tem-se a expressão visual de que os 10 (dez) entrevistados são unânimes 

em considerar importante que a Polícia Militar ocupe um assento junto ao Conselho das 

Cidades para, assim, poder interferir no planejamento urbano. 

Destacam-se os seguintes depoimentos: “É fundamental, uma vez que ela atua 

diretamente na vida e na organização das cidades e em função da sua missão constitucional” 

(Entrevistado n° 01). Na mesma vertente, outro informante nos diz: “Por ser o órgão 

responsável pela preservação da ordem pública” (Entrevistado n° 02). Na mesma direção 

outro informante nos diz: “Deve estar presente em todas as reuniões em que se discutam 

situações que impactam a ordem pública” (Entrevistado n° 03).  Outro informante corrobora 

quando diz: “Extremamente importante a Polícia Militar participar no planejamento da 

cidade, uma vez que a cidade é o ambiente de trabalho do policial” (Entrevistado n° 06). 

Na sequência de opiniões surge a importante fala de outro informante que adentra na 

questão da origem das cidades e das polícias e o papel de intervir na quebra da ordem numa 

lógica de, quem pode mais, pode menos, quando diz:  

Se a polícia militar é chamada para intervir depois da quebra da ordem e tem 

o dever de mantê-la, então por que não deveria participar do antes? Ou seja, 

do planejamento e da organização da cidade que é o seu ambiente de trabalho. 

E o motivo de sua existência como guardiã da Urbis ou polis que é a origem 

da palavra politéia ou Polícia. Por isso, não só opinando, mas com o poder de 

veto (Entrevistado n° 08). 
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Por derradeiro, tem-se a fala de cunho emocional, ético e moral do informante que 

colabora com o pensamento, quando nos diz: “Sim, como a principal representante da 

comunidade no que se refere às questões de segurança pública, é a única que se faz presente 

diuturnamente durante as 24horas em apoio à sociedade” (Entrevistado n° 09) 

 Abstrai-se da figura 27 decorrente das falas colhidas dos informantes a importância e o 

reconhecimento entre os entrevistados da importância da Polícia Militar ocupar assento junto 

ao Conselho das Cidades e, assim, poder interferir no planejamento das cidades e na melhoria 

dos espaços públicos. 

 

 
Figura 28: Posição dos entrevistados  

Na figura 28 tem-se a expressão visual de que os 10 (dez) entrevistados são unânimes 

na opinião de que percebem mudanças nos níveis de relacionamento entre as pessoas em 

sociedade, em especial no que se refere ao norte da ilha.  

Destaca-se o seguinte depoimento de um informante que nos diz: 

Em função do choque cultural oriundo da mistura de culturas diversas e 

diferenciadas, em especial, dos argentinos, paulistas, paranaenses e gaúchos 

em relação aos chamados manezinhos da ilha de cultura açoriana. Não 

somente no verão, mas sim ao longo de todo o ano, criando um afastamento 

nas relações entre as pessoas e mudanças de comportamento e no nível de 

confiança (Entrevistado n° 01). 

Na mesma vertente, outro informante nos diz: 

Sim, em função da consciência social e do choque de valores culturais, a 

responsabilidade em relação ao sentimento e a sensação de segurança, que 
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vem causando desconfiança nos relacionamentos, gerando uma 

Judicialização, por conta dos valores éticos e morais (Entrevistado n° 02).  

No mesmo norte, mais um informante nos diz:  

Existe uma grande mudança em função da vinda de turistas ao longo do 

período de verão os quais não conhecem a cultura local. A falta de confiança 

nas pessoas, o sentimento de insegurança, tem tornado as pessoas muito 

impacientes e intolerantes nas relações sociais, fato este desencadeador de 

conflitos (Entrevistado n° 03).  

Ainda, na mesma direção dos informantes anteriores, outro informante nos diz: 

No passado a ilha era ocupada praticamente por nativos, a vinda de novos 

moradores, exemplificando, Argentinos, Gaúchos e Paulistas provocou uma 

forte mudança em função da questão cultural (Entrevistado n° 06). 

Destaca-se a fala de outro informante, o qual traz à baila a questão da segurança 

ontológica de forma bem clara, isto, ao nos dizer: “Florianópolis mudou muito nos últimos 6 

(seis) anos. Os muros subiram e as pessoas estão mais inseguras e sem tranquilidade” 

(Entrevistado n° 07).  Outro informante nos traz em sua fala uma visão calcada nas diferenças 

culturais somadas à insegurança ontológica, quando nos afirma ao dizer: “Sim, em função da 

heterogeneidade cultural, valores morais, e perda da confiança nas relações. Somado ao 

sentimento de insegurança” (Entrevistado n° 10).  

Os fenômenos que produziram essas mudanças no comportamento da sociedade e o 

marcos legal dessas mudanças, segundo a opinião dos entrevistados são multifatoriais.  

Destacamos a fala de um dos informantes que diz: “A corrida imobiliária 

inicialmente, foi ocasionada pela vinda dos argentinos, na década de 1970. Já na década de 

1980 e 1990 foi decorrente da vinda dos Paulistas e Gaúchos” (Entrevistado n° 01). Outro 

informante diz: “O advento da divulgação midiática da ilha de Santa Catarina e de seu 

potencial turístico trouxe pessoas de culturas diversas para aqui residirem” (Entrevistado n° 

02). Na mesma vertente, ainda, outro informante nos diz: “O turismo. A explosão imobiliária, 

somada à miscelânea cultural” (Entrevistado n° 04). Destaca-se outra fala de outro 

informante que agrega a influência do medo, ou seja, trazendo mais uma vez a questão da 

segurança ontológica quando diz: “As diferenças culturais e a falta de tolerância imposta 

pelo ritmo da vida moderna vêm gerando um afastamento entre as pessoas, principalmente 

pelo medo” (Entrevistado n° 05).  Na mesma direção, outro informante reafirma ao dizer: “A 

questão cultural, com mudanças bruscas de comportamento trouxe o sentimento de 

desconfiança, intolerância e insegurança como consequência” (Entrevistado n° 06). Outro 
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informante nos traz outro marco legal que é a questão do crime organizado e a corrupção 

quando nos diz: “As questões do crime organizado também alteraram a sensação de 

segurança. Somado à falta de exemplo pela corrupção dos homens públicos” (Entrevistado 

n° 07).  Por derradeiro, temos um informante que nos remete à questão dos grandes 

empreendimentos e às consequências advindas destes quando nos diz: “As questões culturais, 

em especial. Os grandes empreendimentos de Jurerê internacional, os argentinos, em massa, 

ocuparam a região de Canasvieiras” (Entrevistado n° 09). 

 

 
Figura 29: Posição dos entrevistados sobre a necessidade de intervenção do Estado nas relações entre 

particulares na busca do equilibrio nas relações com vistas a se evitar a Judicialização.   

 

Na figura 29 tem-se a expressão visual de que os 10 (dez) entrevistados são unânimes 

na opinião no entendimento que o Estado deve interferir nas relações entre os particulares 

para trazer o equilíbrio nas relações evitando, assim, a judicialização. 

Destaca-se o depoimento do informante que diz: 

Sim, através da ação da mediação em loco por parte do policial no próprio 

atendimento das ocorrências de menor potencial ofensivo, mediando os 

conflitos por meio das ações dos membros dos CONSEGs e, até mesmo, o 

judiciário por via das mediações dos juizados de pequenas causas 

(Entrevistado n° 01).  

Na mesma vertente, outro informante faz sua afirmação acrescentando a falta de 

diálogo e a intolerância como fator de origem da problemática quando nos diz: “O Estado 

deve procurar mediar os conflitos evitando a judicialização. A falta de conversação e 

intolerância tende a levar seus conflitos ao judiciário” (Entrevistado n° 02). Ainda, outro 

informante converge na mesma direção em sua fala ao dizer: “Os CONSEGs deveriam mediar 
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esses conflitos, como os casos de som alto, intolerância no trânsito, folhas de árvore sujando 

o quintal do vizinho” (Entrevistado n° 03). 

Ainda, na mesma direção dos informantes anteriores, outro informante nos diz: 

Entendo que aquelas questões que não impliquem em delitos penais, mas 

precisamente as de menor potencial ofensivo, tipo brigas e discussões, e 

questões patrimoniais que possam ser alvos de mediação de conflito e 

resolvidas inclusive no próprio local da ocorrência tendo o policial militar 

devidamente treinado como mediador, evitando, assim, um processo caro e 

demorado e evitando a judicialização (Entrevistado n° 06).  

Por derradeiro destaca-se a fala de outro informante que no diz: 

Deve regular em favor do interesse coletivo. O Judiciário deve ser o último 

recurso do cidadão. Historicamente a polícia foi se desonerando do papel de 

mediador. Faz-se necessário resgatar a confiança da polícia por parte da 

sociedade e o policial bem orientado teria condições de bem fazer esta 

mediação (Entrevistado n° 09). 

 As figuras 28 e 29 e as falas que se seguem representam os pensamentos dos 

entrevistados no que se refere às mudanças nos níveis de relacionamento das pessoas em 

sociedade, bem como o entendimento sobre se o Estado deve ou não interferir nessas relações 

na busca do equilíbrio. Aqui se buscou investigar a questão da judicialização como efeito da 

quebra da segurança ontológica. Onde se abstrai que as mudanças de comportamento têm sua 

origem multifatorial e estão relacionadas ao sentimento de insegurança ontológica. Abstrai-se, 

ainda, à tendência a judicialização do comportamento social em suas interações. Citando-se a 

mediação como uma forma de se inverter ou conter este processo.  

  

Antes de se dar por encerrado o presente capítulo, é importante relatarmos que ao 

longo das entrevistas percebeu-se a necessidade de traçar um paralelo entre a prática adotada 

pelo Departamento Técnico de Polícia Ostensiva - DETECPOS do 21° Batalhão de Polícia 

Militar, que possui atuação no norte da Ilha de Santa Catarina, e á prática do Departamento de 

Prevenção e Restauração da Ordem Pública - DPROP do 4° Batalhão de Polícia Militar, com 

atuação nas regiões do Centro, Leste, Sul e Oeste da Ilha de Santa Catarina.  

Dentro da rotina de atividades desenvolvidas pelo DPROP destacam-se os seguintes 

instrumentos: a) Auto de vistoria preventiva – estabelecimentos comerciais (Anexo – n° 10);/ 

b) Auto de inspeção – estabelecimentos comerciais (Anexo – n° 11); e,/ c) Parecer técnico 

(Anexo – n° 12).  Percebe-se, então, o destaque para o controle de horários e de tipos de 

atividades, impacto de vizinhança, fluxo de pessoas e de veículos e condições de segurança 
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nos estabelecimentos. A ação principal está, portanto, no controle, mas com foco tanto no 

traçado urbano quanto no zoneamento urbano e no impacto de vizinhança. 

Dentro da rotina de atividades desenvolvidas pelo DETECPOS, destacam-se os 

seguintes instrumentos: a) Tabela de horários máximos de funcionamento área residencial - 

conforme plano diretor - (Anexo – n° 04);/ b) Tabela de horários máximo de funcionamento 

área não residencial - conforme plano diretor - (Anexo – n° 05);/ c) Laudo de vistoria de 

Ordem Pública - (Anexo – n° 06);/ d) Selo de Ordem Pública - (Anexo – n° 07);/ e) Alvará de 

Ordem Pública - (Anexo – n° 08); e, / f) Termo de Interdição - (Anexo – n° 09).  Em síntese, 

o DPROP tem uma atividade muito mais voltada para a recuperação e a vitalização dos 

espaços públicos e áreas de interesse de segurança pública. Realiza ações de repressão e de 

controle, mas possui foco nas ações de defesa social. Atividade também se destaca por uma 

forte atuação no traçado urbano e no chamado design contra o crime que perpassa por 

fachadas, cercamento e equipamentos de segurança. 

Nesse contexto, percebe-se que a forma ideal seria padronizar o modelo agregando as 

práticas e as filosofias de trabalho tanto do DETECPOS e DPROP com vistas ao atendimento 

sistêmico da atividade de prevenção à ordem pública. 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 CAPÍTULO III 

 CONSOLIDANDO O PLANEJAMENTO TERRITORIAL COMO FERRAMENTA DA 

GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA 

 

 

A desordem gera vicio, e o vicio violência,  

e violência decadência, e decadência a falência. 

 

Felipe de Souza Silva 
 

Introdução 

 

 

 O presente capítulo visa apresentar respostas às perguntas de partida, bem como aos 

objetivos gerais da presente dissertação. Isto, dentro de uma percepção do autor focada nos 

temas dos eixos e categorias estudados no capítulo I, tendo por base uma interação com as 

percepções adquiridas em função da pesquisa de campo, mais precisamente nos dados 

coletados nas entrevistas e visitas de campo contidas no capítulo II, parte II.  

As questões de partida abordadas foram as seguintes: 01) Qual a relação que se 

verifica entre as práticas do Planejamento Territorial Urbano e a Segurança Pública?/ 02) As 

ações de Planejamento Territorial Urbano carecem de ações de Polícia Administrativa para 

conter o crescimento desordenado das cidades e das zonas de descoesão?/ 03) Qual a 

importância do relatório de impacto de Segurança Pública como instrumento de Planejamento 

Territorial? E, /04) O fenômeno da Judicialização tem relação de causa com a sensação de 

insegurança (insegurança Ontológica)?  

Para tanto, adiante iremos realizar uma análise de cada uma destas perguntas de 

partida no sentido de se dar respostas aos questionamentos firmados no início da pesquisa 

diante do exercício proposto e executado. 

 

 

3.1. A organização das cidades e a responsabilidade residual das polícias militares 

 

Percebe-se que a relação existente entre as práticas do Planejamento Territorial 

Urbano e a atividade de Segurança Pública se dá em função do texto Constitucional, texto 

esse que atribui às polícias militares a preservação da ordem pública lembrando que as 

polícias militares são polícias ostensivas e administrativas.  

http://pensador.uol.com.br/autor/felipe_de_souza_silva/
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As práticas do Planejamento Territorial Urbano e a atividade de Segurança Pública se 

dão no campo do direito administrativo, por meio das chamadas ações de poder de polícia ou 

polícia de consentimento.  

Dentre estas ações, destaca-se a possibilidade de intervenção por via de vistorias, 

liberação de alvarás, multa, interdição, embargo e demolição, práticas estas que podem ser 

aplicadas quando da consulta para a construção ou destinação de emprego de uma edificação, 

seja para fins comerciais, industriais, ou residencial. Ou, ainda, loteamentos, conjuntos 

habitacionais ou congêneres, ou a qualquer tempo em função do atendimento da legislação 

vigente, seja por via das leis ambientais, códigos de posturas municipais ou outra norma 

qualquer. 

No entanto, nossa legislação é bastante complexa uma vez que cabe aos municípios a 

organização das cidades, conforme consta do artigo 30, inciso I da Constituição Federal. Por 

via dos seus códigos de postura municipais, a liberação e autorização, em tese, resta como 

responsabilidade das polícias militares de forma residual ou concorrente naquilo que afetar a 

ordem pública. 

 Uma forma que a polícia militar de Santa Catarina vem encontrando para equacionar 

esta questão é poder valer-se das posturas municipais, bem como potencializar as suas ações 

de polícia ostensiva na preservação da ordem pública por via de celebração de convênios com 

os municípios, a exemplo do convênio n° 221/2006 celebrado com a prefeitura e a associação 

Comercial e Industrial de Florianópolis. Este convênio versa sobre a cooperação de esforços 

na preservação da ordem pública no município de Florianópolis. 

No entanto, aqui cabe um adendo uma vez que por muitos anos a prática que tange à 

liberação dos alvarás de funcionamento para bares, casas de jogos, shows e diversões vem 

sendo assumida pela polícia civil, que é a polícia judiciária cuja missão é a investigação dos 

crimes de autoria desconhecida como auxiliar do Parquet Público e do Judiciário. Esta  

prática está em um flagrante desvio de finalidade e exercício irregular da função, vindo assim 

usurpar o papel de polícia administrativa inerente às polícias militares. Em santa Catarina, 

essa prática vem se convalidando com base no Decreto Estadual nº 894, de 23 de novembro 

de 1972, que disciplina a concessão de Alvarás, de Licenças, Expedição de Registro, Auto de 

Vistoria Policial e outros documentos, na Secretaria da Segurança e Informações, através da 

Diretoria de Polícia Judiciária da Superintendência da Polícia Civil, e dá outras providências. 

Esta situação inibe em parte uma atuação mais expressiva da polícia militar. Eis que para se 

evitar conflitos maiores à atuação neste campo de atividade vem sendo exercido de forma 
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discreta e com um avanço progressivo, a fim de se evitar qualquer conflito entre as 

instituições. 

De outro norte, em reforço à atuação da polícia militar neste ramo se tem a Lei 

454/2009 em seu Art. 10. Em síntese, define que os Oficiais da Polícia Militar são autoridades 

policiais militares para o exercício das missões de Polícia Ostensiva e de Preservação da 

Ordem Pública, na forma do § 5º do art. 144 da Constituição Federal (1988), incluindo os atos 

de polícia administrativa ostensiva a ela inerente.  

Observa-se que, para o exercício dessas práticas, se faz necessário os conhecimentos 

não só da legislação, mas também dos instrumentos usuais no planejamento territorial urbano, 

a exemplo: cartografia, hidrografia, geoprocessamento, análise da paisagem, traçado urbano, 

processos de urbanização, a própria sociologia urbana, entre outras práticas, que são de suma 

importância para o pleno exercício dessa tão importante atividade. 

 

 

3.2. A polícia administrativa e ostensiva na prevenção e restauração da ordem púbica nas 

áreas de interesse da segurança publica e zonas de descoesão social 

 

Em resposta à nossa segunda questão de partida, no que tange às ações de 

Planejamento Territorial Urbano, se busca saber se estas carecem de ações de Polícia 

Administrativa para conter o crescimento desordenado das cidades e das zonas de descoesão.  

A legislação é bastante complexa, como já foi dito anteriormente, no entanto, e diante 

dos dados coletados no exercício realizado e em função da fundamentação encontrada nos 

eixos estudados na presente dissertação percebe-se que existe sim a sustentação jurídica legal 

suficiente para a aplicação das ações de polícia administrativa para conter o crescimento 

desordenado das cidades e das zonas de descoesão social.  

No entanto, falta à polícia militar priorizar esta atividade criando uma Diretoria de 

Polícia Administrativa e Ostensiva - Prevenção e Restauração da Ordem Pública e Proteção 

ao Meio Ambiente. Assim, avocará para si, segundo a sua competência constitucional, a 

prevenção à ordem pública por via da organização do espaço urbano e diminuindo os efeitos 

da criminalidade por via da melhoria das condições de vida no lócus “espaço vital”. 

Aqui cabe, ainda, mais um adendo e destacar os fatores que são decisivos e 

influenciam o próprio ato criminoso em sua prática, fatores estes chamados de tríade do 
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crime: a) ambiente favorável (o lugar/entorno físico do delito);/b) a vítima (o alvo); e,/c) o 

agente criminoso (agressor). 

Para tanto, a função da diretoria proposta seria criar diretrizes regulando a atividade 

junto à Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, no que tange ao controle e à prevenção da 

ordem pública tanto no lugar quanto no entorno físico do delito. Isto se aplica por via de ações 

de planejamento territorial e urbano e ações de polícia administrativa e, assim, em tese, 

consegue-se diminuir os índices de criminalidade em função da melhoria do espaço urbano.  

Neste sentido, percebe-se que as práticas existentes hoje na polícia militar do Estado 

de Santa Catarina, ainda, são acanhadas com a existência tão somente de trabalhos solitários. 

Tanto é que não existe uma padronização destes, tanto no nome dos departamentos existentes 

na capital do estado quanto em suas práticas. Exemplificando: o 21° Batalhão de Polícia 

Militar (norte da Ilha de Santa Catarina) criou o Departamento Técnico de Polícia Ostensiva - 

DETECPOS, já o 4° Batalhão de Polícia Militar (Centro de Florianópolis/ Leste/Sul/Oeste da 

Ilha) criou o Departamento de Prevenção e Restauração da Ordem Pública – DPROP. As 

diferenças não se dão apenas em função de suas nomenclaturas, mas também em suas rotinas, 

atividades desenvolvidas, instrumentos e documentos expedidos conforme se pode visualizar 

em uma análise direta por via dos anexos números 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12 e 13, 

necessitando, assim, se estabelecer uma padronização da atividade como um todo. 

Denota-se, ainda, que outra forma de intervenção possível pela polícia militar se dá 

pela identificação de áreas de interesse da segurança pública e de ações de defesa social, as 

quais contribuem e muito para com a ordem pública e a paz social. 

As ações de defesa social perpassam pela melhoria do espaço público com algumas 

ações simples de melhoria. Citem-se, nesse contexto, como exemplos, as ações de iluminação 

pública; limpeza de terrenos públicos, privados e baldios; revitalização de residências e 

prédios abandonados, praças e ruas; limpeza pública; revitalização de sinalização de trânsito 

(placas, pintura de sinalização de solo); e, o cadastramento de andarilhos e moradores de ruas 

com o devido encaminhamento ao serviço público de atendimento ao bem estar social. 

Já a identificação das áreas de interesse da segurança pública - (AISP) passa pela 

análise de inteligência identificando os locais de maior incidência criminal. Uma vez 

identificadas as AISP, estas devem ser alvo de operações diuturnamente, principalmente 

naqueles horários críticos, identificados pela inteligência e minimizados por via de operações 

de saturação. Essas devem se desenvolver com o emprego do efetivo no policiamento 

ostensivo, operações tanto na modalidade varredura quanto de pente fino. Tais operações 
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devem priorizar a identificação e prisão de agentes criminosos, bem como as atividades de 

fiscalização da existência ou não dos alvarás de ordem pública nos estabelecimentos. Essa 

fiscalização deverá averiguar, também, o atendimento no quesito do horário de 

funcionamento, atendimento da atividade específica no alvará e a concentração de público no 

local, se está compatível com o previsto na licença. 

Salienta-se que as ações de defesa social, anteriormente citadas, no que tange à 

organização e limpeza do espaço, o Estado (União, Estados e Municípios) tem um papel 

preponderantemente importante no que se refere à construção, aquisição e instalação dos 

equipamentos urbanos e a sua devida manutenção. 

Considera-se adequado, neste momento, lançar mão da fala de um dos informantes, o 

qual é cidadão holandês, policial aposentado e atualmente reside no norte da ilha de Santa 

Catarina, quando diz o seguinte: 

O Estado deve dar o exemplo fazendo a sua parte, mantendo a cidade limpa, 

bem urbanizada, bem sinalizada. São essas ações que geram um efeito 

psicológico impedindo que as pessoas infrinjam a lei. Lá na Holanda as 

pessoas respeitam muito mais do que aqui porque o Estado faz a sua parte, o 

que não vejo aqui, o Estado não cuida da urbanização como deveria 

(Entrevistado nº 7).  

Percebe-se, com facilidade, a situação descrita em tela.  Basta lembrarmo-nos de uma 

rua devidamente iluminada e limpa (jardins limpos e plantas podadas, meio fio pintado, 

calçadas pintadas e com piso regular, ruas com a calha devidamente estruturada sem buracos);  

sinalização de transito adequada (sinalização de piso com pintura visível e nova, placas 

verticais bem fixadas e posicionadas, semáforos em perfeito funcionamento de fluxo); 

presença de agentes bem fardados (guardas municipais ou policiais militares) que são os 

agentes da autoridade de trânsito; e, câmeras de vigilância de rua em todas as quadras. 

Percebe-se que o quadro descrito acaba por influenciar no sentido de não se transgredir, seja 

pelo exemplo seja pela sensação de estar sendo vigiado. No entanto, se o local estiver 

abandonado, percebe-se imediatamente que o quadro abaixo descrito acaba por influenciar no 

sentido de se transgredir a ordem Pública. Citem-se, como exemplo, ruas sem iluminação 

pública e com limpeza pública adequada (ruas sujas e fétidas, mato por toda a parte); calçadas 

quebradas ou inexistentes, calha da rua com traçado e piso irregular e com buracos; 

sinalização inadequada (Sinalização de piso com pintura apagada e velha, placas verticais mal 

fixadas e mal posicionadas, semáforos sem perfeito funcionamento de fluxo);  ausência de 
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agentes públicos (guardas municipais ou policiais militares) ou a presença destes mal 

fardados; ou, ainda, a inexistência de câmeras de vigilância de rua.  

Abstrai-se da fala do entrevistado e do quadro hipotético supracitado a importância do 

exemplo do Estado na pessoa de seus gestores públicos no sentido de tomarem medidas que 

promovam o perfeito desenvolvimento do ordenamento do espaço público e da manutenção 

deste, bem como de ações de defesa social de forma permanente. É notório o efeito 

psicológico que um espaço devidamente organizado e limpo sirva como o elemento inibidor 

de ações de transgressão a normas e leis. 

Destaca-se, em reforço, a adoção de ações de defesa social. Como exemplo, podemos 

aqui citar a experiência da cidade de Nova Iorque que reduziu à metade os índices de delitos 

de menor potencial ofensivo e dos homicídios. Para isso, foi utilizada a teoria das janelas 

quebradas, a qual parte do princípio que devemos resolver os problemas enquanto ainda são 

pequenos. O artigo extraído do jornal Interprensa - junho/1997, a teoria das "janelas 

quebradas" foi fruto da experiência de dois criminologistas da Universidade de Harvard, 

James Wilson e George Kelling, que publicaram a teoria das "janelas quebradas" em The 

Atlantic, em março de 1982. Essa teoria tem por fundamento o experimento realizado por 

Philip Zimbardo, psicólogo da Universidade de Stanford, com um automóvel deixado em um 

bairro de classe alta de Palo Alto (Califórnia). Na primeira semana de teste, o carro não foi 

danificado, porém, após o pesquisador quebrar uma das janelas, o carro foi completamente 

destruído e teve furtado, em poucas horas, suas peças e equipamentos por grupos de vândalos 

e de criminosos. Isto corrobora a hipótese afirmativa de James Wilson e George Kelling: 

“caso se quebre uma janela de um edifício e não haja imediato conserto, logo todas as 

demais serão quebradas”. Algo semelhante ocorre com a delinquência. 

A teoria começou a ser aplicada em Boston, onde Kelling, então assessor da polícia 

local, recebeu a incumbência de reduzir a criminalidade no metrô, um problema que afastava 

muitos passageiros, gerando um prejuízo de milhões de dólares. Contudo, o programa não 

chegou a ser concluído por causa de uma redução orçamentária. Porém, nos anos de 1990, 

Kelling e Wilson Bratton, já trabalhando para a cidade de Nova Iorque, deram o reinício à 

experiência. O metrô foi, então, o primeiro laboratório para provar que, se "arrumassem as 

janelas quebradas", a delinquência seria reduzida. A polícia local começou a combater os 

delitos menores. Aqueles que entravam sem pagar, ou urinavam ou ingeriam bebidas 

alcoólicas em público ou, ainda, mendigavam de forma agressiva ou que pichavam as paredes 

e trens e eram detidos, fichados e interrogados. As pichações eram apagadas na hora, e os 
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"artistas" não podiam admirá-las por muito tempo. Após vários meses de campanha, a 

delinquência no metrô foi reduzida em 75% e continuou caindo de ano para ano. Os mesmos 

princípios foram aplicados em outros lugares e em outras cidades. 

As ações de defesa social se utilizam da mesma dinâmica. O raciocino é muito simples 

e segue, inclusive, um princípio muito utilizado pelos bombeiros que é o da extinção do fogo 

pela eliminação ou retirada de um dos elementos do triângulo do fogo. Esse triângulo se 

compõe de três elementos, que são: o comburente (oxigênio), a fonte ígnea (calor) e o 

combustível (material da queima). Os bombeiros extinguem o fogo pela retirada de um destes 

elementos especificando: a) Quando da retirada do material, temos a extinção pela supressão 

do combustível; /b) quando da retirado do calor (fonte ígnea) tem-se o resfriamento; e /c) pelo 

abafamento que consiste na retirada do oxigênio (Comburente). Dentro deste principio, os 

bombeiros passaram a desenvolver atividades de prevenção contra incêndio criando uma 

norma preventiva, a qual estabeleceu uma série de requisitos mínimos necessários nas 

edificações para se evitar a ocorrência de incêndios. Medidas essas que vão desde a instalação 

de sistema de alarmes contra incêndio, dispositivos de disparo de chuveiros contra incêndio 

(sprinkler), instalação de unidades portátil de extintores de incêndio, câmeras antincêndio, 

portas corta fogo, sistemas pára-raios, saídas de emergência, iluminação de emergência, pisos 

antiderrapantes, entre outros dispositivos.  

A correlação com a questão criminal é permitida e coaduna com a tríade do crime, que 

se constitui do ambiente favorável (o lugar/entorno físico do delito); a vítima (o alvo); e, o 

agente criminoso (agressor). Para tanto, a proposta deste trabalho se reveste de uma ação 

direta sobre o ambiente, através de ações de defesa social ou de planejamento territorial 

urbano no sentido de se fazer com que o ambiente não seja mais favorável à prática do crime. 

Simultaneamente, na mesma vertente, através de ações de polícia comunitária, realiza-se a 

conscientização da sociedade mudando o comportamento das vitimas. Por último, aplicam-se 

ações de repressão agindo-se diretamente contra o agente criminoso. 

Assim, podemos igualmente comparar a atividade técnica desenvolvida pelo corpo de 

bombeiros em suas atividades de análises de vistoria e de expedição de alvarás contra 

incêndio com a atividade desenvolvida pela PMSC, tanto no DETECPOS e no DPROPS, no 

âmbito da Segurança pública, no que se refere a ações de prevenção contra delitos.  

O relatório de impacto de segurança pública, objeto da terceira questão de partida, que 

será tratado na sequência desta segunda questão, nada mais é do que a análise de projetos 

similares ao desenvolvido pelo corpo de bombeiros. Cabe ressaltar que a implementação da 
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atividade técnica do corpo de bombeiros em seus primeiros anos enfrentou muitas resistências 

e demandas judiciais por parte dos empreiteiros, empresários e sindicato dos engenheiros. 

Porém, hoje, se encontra já consolidada e reconhecida a sua importância pela sociedade como 

um todo como instrumento de prevenção a incêndios e sinistros que configura a melhoria da 

qualidade de vida do cidadão.  

Destaca-se, ainda, que eu mesmo quando ocupava a função de chefe da seção de 

inteligência (S-20) da Agência Central de Inteligência da PMSC, no ano passado, durante a 

execução deste Mestrado, realizei uma análise de inteligência calcada em um levantamento de 

residências abandonadas na grande Florianópolis. A análise teve como objetivo a 

identificação de áreas de interesse da Segurança Pública uma vez que a incidência de crimes e 

pequenos delitos foram constatados no seu entorno. Naquela ocasião, se constatou a 

existência de 811 (oitocentos e onze) imóveis como abandonados. O encaminhamento que se 

deu pelo Comando Geral da PMSC foi pela busca de notificação aos proprietários por via do 

município e ação do Ministério público. As ações cabíveis para a situação em tela vão desde a 

notificação dos proprietários para a recuperação dos imóveis, limpeza do quintal, reparo de 

muros e cercamento, até multa e, eventualmente desapropriação. Nessa análise foram 

consideradas as ocorrências que tiveram como vetor de origem a presença de imóveis 

abandonados e em estado de conservação precária, bem como pontos de consumo de drogas 

em vias públicas gerando vetores de vulnerabilidade social e áreas de interesse da segurança 

pública – AISP. 

O diagnóstico promoveu a identificação das AISP, o que permitiu um melhor 

direcionamento tático e estratégico das atividades de policiamento ostensivo e de ações de 

preservação da ordem pública com o consequente reflexo positivo para a sociedade.  Ficou 

assente, também, a necessidade de um maior empenho das demais forças vivas e setores da 

sociedade no sentido de promoverem ações de defesa social, no que se refere aos serviços de 

promoção social quer a nível federal, estadual e municipal e com ações imediatas e 

impactantes na busca de soluções. Aquela análise deixou evidente a necessidade das 

organizações policiais militares, das respectivas áreas inseridas nas Áreas de Interesse da 

Segurança Pública, da necessidade de promoção de medidas emergentes, para isto, foram 

propostas as seguintes medidas: a) Ações impactantes de rondas diárias junto aos pontos de 

vulnerabilidade diagnosticados;/b) Atuações conjuntas das viaturas de área com as agências 

de inteligência das respectivas unidades, no sentido de realizarem abordagens identificando 

aqueles que se abrigavam e frequentavam os referidos imóveis identificados;/c) Criação de 
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um cadastro com fotos, nome, cidade de origem, profissão, grau de instrução e levantamento 

de vida pregressa dos frequentadores das AISPs;/d) Ações de recuperação, conservação e/ou 

desapropriação dos imóveis identificados nessa análise, cabendo ao município ou Ministério 

Público a aplicação da legislação concernente a cada caso;/e) Ações sociais no sentido de 

reintegrar os usuários dos referidos imóveis à vida social; e,/f) Ações de saúde pública, com 

acompanhamento médico e psicológico aos frequentadores das AISPs, bem como o 

encaminhamento a clínicas para adicção pelo álcool e entorpecentes.  

Em síntese, se percebeu que se fazia necessária uma ação integrada entre os diversos 

órgãos, cada qual em sua área de competência, estimando-se, assim, que ocorreria uma 

redução dos índices de criminalidade junto às respectivas AISPs. 

 

 

Antiga AISP: hoje casa revitalizada (Foto: Ten Cel PM Araujo Gomes, Comandante do 

4°BPM, 2012). 

Corrobora com o supracitado a manifestação em rede social do Tenente Coronel PM 

Araújo Gomes, postada no facebook, na data de 21 de Julho do corrente ano, transcrito 

abaixo, juntamente com a foto postada do ambiente revitalizado e diz:  

É difícil acreditar que há três meses esta era uma das casas mapeadas pelo 4º  

batalhão como reduto de moradores de rua, ladrões e usuários de drogas por 

estar "abandonada". Hoje, é um negócio charmoso e rentável que agrega 

valor à vizinhança. Esta mudança é fruto de uma parceria entre nosso 

batalhão, que mapeou os locais de risco, a prefeitura que identificou os 

proprietários e o ministério público que negociou a solução de cada caso. Faz 

parte de uma extratégia maior para a redução da criminalidade e melhor 

qualidade de vida na área central. As onze casas já mapeadas foram 

resolvidas pelo Ministério público. Estamos avaliando a nova situação. A ação 

sobre as causas e o estabelecimento de parcerias são dois eixos do Plano de 

Comando da PMSC. 

Destaca-se o Projeto de lei nº 2.292, de 2011, de autoria do Deputado Gean Loureiro, 

o qual regula as ações de Polícia Administrativa exercidas pelas Polícias Militares no 
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exercício da Polícia Ostensiva e da Preservação da Ordem Pública, e dá outras providências 

(anexo n° 13). Esse projeto vem em apoio às propostas da presente dissertação e, assim, 

permitindo a defesa, mais uma vez, em função de todo o conhecimento adquirido junto ao 

presente Mestrado, somado às experiências técnicas profissionais por mim adquiridas ao 

longo dos 28 anos de serviço dedicados à causa da segurança pública, pela criação de uma 

Diretoria de Polícia Administrativa e Ostensiva - Prevenção e Restauração da Ordem Pública, 

e Proteção ao Meio Ambiente. Esta diretoria, a ser criada na PMSC, teria, entre outras 

missões, o importante papel de realizar um permanente diagnóstico e controle das AISPs, as 

quais afetam sobremaneira as questões do planejamento territorial Urbano e o seu 

ordenamento. 

 

 

3.3. Relatório de impacto de segurança pública 

 

No atendimento da terceira questão de partida sobre a importância do relatório de 

impacto de Segurança Pública como instrumento de Planejamento Territorial, a pesquisa 

desenvolvida nos leva a afirmar que este é de suma importância para a atividade de segurança 

pública. Basta verificar no capítulo anterior nas figuras 24, 25 e 26, onde se tem a expressão 

visual de que os 10 (dez) entrevistados são unânimes no sentido de considerar importante a 

criação de um relatório de impacto de segurança pública para a liberação de alvarás de 

funcionamento, bem como sustentam a importância do alvará para a liberação de 

determinados tipos de estabelecimentos e atividades.  Sem sombra de dúvida, diante da 

revisão teórico temática realizada em suas categorias e eixos, contidos na presente 

dissertação, somados ao material coletado nos dão a suficiente sustentação para a propositura 

da criação de um relatório de impacto de segurança pública como instrumento necessário para 

ofala de um dos entrevistados, o de número 08, o qual é Coronel RR PMSC e membro do 

CONASP – Conselho Nacional de Segurança Pública: 

Em relação à expedição do alvará de ordem pública, gostaria de lembrar o 

papel exercido pela polícia de Londres que interfere na liberação para 

construir ou não. Para, isto, se utilizam de relatórios de impacto. Destaco, 

igualmente, a questão da polícia administrativa e de sua missão de 

preservação da ordem pública, que legitimam as questões legais para a 

fiscalização e a liberação dos alvarás de ordem pública. 
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3.4. O fenômeno da Judicialização e a insegurança ontológica 

 

A quarta questão de partida nos trazia o desafio de responder se o fenômeno da 

Judicialização tem relação de causa com a sensação de insegurança, a denominada segurança 

ontológica. 

Dentre os objetivos gerais se buscava, igualmente, saber o quanto as relações em 

sociedade e a própria segurança pública é afetada pela segurança ontológica. Mais uma vez, 

podemos dizer que a revisão teórica temática realizada em suas categorias e eixos catalogados 

na presente dissertação, somados ao material coletado nas entrevistas nos dá a suficiente 

sustentação para afirmar que sim, existe uma relação de causa entre o fenômeno da 

judicialização e a sensação de segurança (segurança ontológica). 

As figuras 28 e 29 buscam, de uma forma velada, a resposta para esta pergunta de 

partida e ao segundo objetivo geral. Destas se abstrai que existe uma relação de causa. Isto, 

dentro de um raciocínio lógico, uma vez que as pessoas entrevistadas admitem que a mudança 

de comportamento da sociedade tenha gerado certa insegurança por conta da falta de 

confiança entre as pessoas, e a existência do próprio medo. Podemos, assim, afirmar que este 

medo e esta falta de confiança se tratam da chamada insegurança ontológica. 

O sentimento de segurança é de natureza psicológica, e baseia-se nas diversas reações 

pessoais, frente à percepção de riscos e ao conhecimento funcional de protocolos e medidas 

de proteção ou, ainda, à ausência e à negação destes, tendo como substrato a falta de 

confiança, sendo que desta falta de confiança advêm o comportamento da judicialização. 

A “Judicialização” perpassa pela prática de não mais se querer estabelecer qualquer 

tipo de vínculo ou solução que não seja por via contratual, com o estabelecimento de foro 

legal para a discussão de futuras eventuais lides ou, ainda, frente a qualquer desacordo ou 

desentendimento quando se tende a querer decidir a questão em juízo. Como forma de se 

tentar reverter este fenômeno, o exercício realizado nos aponta a mediação e arbitragem como 

uma solução prática e mitigadora, inclusive com o entendimento de que os policiais militares 

deveriam estar aptos a desenvolverem esta prática mitigadora. Em síntese, podemos afirmar 

que as relações em sociedade e a segurança pública são afetadas sobremaneira pela questão da 

segurança ontológica. 
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3.5. O traçado urbano e a segurança pública 

 

Por derradeiro, se busca agora dar-se resposta ao objetivo geral que estava à busca de 

resposta para o seguinte questionamento: Qual a importância do conhecimento dos traçados 

de ocupação das cidades e sua organização na ação de planejamento em Segurança Pública?  

Em resposta a esta questão inicio mais uma vez referendando o material da revisão 

teórico temática e as categorias e eixos utilizados no capítulo I, material este que, somado às 

respostas obtidas por via das entrevistas, nos levam a afirmar que o conhecimento do traçado 

urbano é de suma importância para as ações de planejamento em Segurança Pública levando 

em conta que o traçado urbano pode vulnerabilizar o agente policial no cumprimento de sua 

missão. 

Igualmente, existe entre os entrevistados a compreensão que a ausência de 

policiamento ostensivo nas zonas de descoesão social (favelas) se dá pela ausência de um 

traçado que permita tal emprego, ficando, assim, assente a importância do policial militar 

conhecer o traçado urbano dentro de sua área de atuação uma vez que este interfere na 

identificação da localização da ocorrência policial em função da necessidade de conhecimento 

dos acessos existentes, tanto por interferir nas condições de segurança quanto em função do 

tempo resposta. Em reforço à questão em tela se destaca a fala de um oficial da PM 

entrevistado que diz o seguinte: 

O traçado urbano, em relação às condições de segurança, deve-se ter em 

mente que este afeta a iluminação, visibilidade e a capacidade de supervisão e 

acessibilidade sendo, assim, um dos elementos da tríade do crime, no que se 

refere ao local e espaço (entrevistado nº 06). 

 Importante destacar, ainda, que o traçado urbano é um elemento estressor psicológico 

e físico para os policiais empregados na atividade operacional. 

Por isso, da importância de traçados retos e não obtusos, os quais permitem um 

perfeito campo de visão, observação e controle policial. Os ângulos obtusos e calhas de ruas 

irregulares servem para impedir a progressão de patrulha policial e servem de barricadas para 

a tocaia aos policiais vulnerabilizando, assim, os agentes públicos do Estado. 

No mesmo norte, segue a questão da arquitetura urbana, muros, cercas, paredes, 

marquises, ajardinamento e paisagismo que podem servir de abrigo para a ocultação de 

criminosos e dificultar a ação policial. 
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Deve-se sempre levar em conta a visibilidade e a luminosidade dos ambientes, as quais 

devem ser sempre favoráveis ao campo de visão limpo e aberto, ou seja, sem a presença de 

obstáculos. 

Para tanto, se reforça a importância das práticas do planejamento territorial urbano e 

de ações de polícia administrativa na organização das cidades e no ordenamento dos espaços 

públicos e parcelamento do solo intervindo desde a elaboração do plano diretor até as ações 

de planejamento das atividades de polícia ostensiva. 

 

 

3.6. O efetivo policial 

 

Neste momento, é importante o desenvolvimento de duas análises na forma de adendo, 

embora não faça parte do conjunto de perguntas de partida, nem do objetivo geral, não 

poderia deixar de realizar tanto uma análise sobre o efetivo existente de policiais militares em 

decorrência da abordagem unânime dos entrevistados, bem como um breve relato sobre as 

zonas de descoesão apontadas pelos entrevistados. 

O primeiro adendo trata da falta de efetivo citada nas entrevistas e contida de forma 

objetiva na figura de n º 10 e velada nas figuras de nº 19 e nº 20 do capítulo II, que identifica 

um fenômeno real, que não ocorre tão somente no norte da ilha de Santa Catarina, como em 

todo o Estado de Santa Catarina, consequência de uma política neoliberal praticada pelos 

governos no sentido do Estado Mínimo somada à lei de responsabilidade fiscal. Não se faz 

necessário qualquer estudo mais aprofundado sobre o tema, basta uma busca em minhas 

próprias lembranças, e contabilizar que no ano de 1985, ano de minha inclusão como policial 

militar, o Estado de Santa Catarina contava com uma população de 4 (quatro) milhões de 

habitantes e possuia um efetivo de 14.500 (quatorze mil e quinhentos) homens e mulheres.  

Atualmente, no ano de 2012, temos uma população de 6. 248.436 (Seis milhões duzentos e 

quarenta e oito mil quatrocentos e trinta e seis) habitantes, segundo o Censo do IBGE (2010), 

e a Polícia Militar conta tão somente com um efetivo de aproximadamente de 12.000 (Doze 

mil) homens e mulheres. Percebe-se que o número de habitantes do Estado de Santa Catarina 

teve um aumento de 36% em 27 anos, enquanto o efetivo da polícia militar teve um 

decréscimo de 21%.  No mesmo norte,  os indicadores desmonstram que neste mesmo período 

se ampliou o número de municípios no Estado de Santa Catarina, bem como ocorreu a 

expanção da violência urbana, o surgimento de novas modalidades de crimes, e a ampliação 



 

 

  

  

 

121 

 

da atuação do crime organizado. Embora tenha ocorrido a aquisição de novas tecnologias e 

investimentos em equipamentos, estes não substituem a presença do policial. Abstrai-se das 

entrevistas que se faz necessário um grande esforço do governo do estado na contratação de 

efetivo policial na mesma proporção do crecimento da população. Eis que as inclusções que 

vêm ocorrendo estão muito aquém da real necessidade, mal suprem a reposição daqueles que 

passam para a reserva remunerada. Destaca-se que para a realização da atividade de 

policiamento ostensivo focado no policiamento comunitário se exige a presença do policial 

nas ruas. Considerando, ainda, que devemos respeitar a qualidade de vida do policial, se faz 

necessário a sua distribuição em turnos mais humanizados, respeitando-se os seus horários de 

repouso. No entanto, em função das demandas atuais, seja em eventos extraordinarios ou em 

escalas forçadas, o que vemos é uma redução da qualidade de vida dos policiais, os quais 

exercem uma atividade de alto risco e, infelizmente, estão sobrecarregados pela demanda 

realçada pela falta de efetivo. Para que se possa falar em policiamento comunitário se exige 

um maior número de efetivo policial, pois o policiamento comuitário exige rotina de turnos e 

escalas nos memos locais para permitir que o policial do bairro e do turno sejam sempre os 

mesmos, gerando, assim, um relacionamento entre o policial e o cidadão e o consequente 

aumento do nível de confiança. A falta de efetivo obriga uma constante substituição de turnos 

e do efetivo, dificultando o emprego rotineiro do mesmo policial sempre na mesma 

comunidade. A falta de efetivo também é apontada como elemento stressor dos comandos de 

unidades, diante da cobrança por mais efeitivo por parte da comunidade e da imprensa diante 

das ações violentas de criminosos. 

 

 

3.7. Zonas de descoesão social no norte da ilha de Santa Catarina 

 

O segundo, e último, adendo destaca a coleta de informações realizadas nas visitas de 

campo junto às zonas de descoesão. Visitas estas realizadas por esse mestrando objetivando 

colher algumas informações sobre esses locais, através da observação da paisagem e informes 

junto aos moradores e transeuntes. Esse fato redundou nas impressões e percepções que 

estarão descritas na sequência sobre cada um destes locais. Nas falas que se seguem fiz uso da 

escala de classes sociais baseada no padrão adotado pelo IBGE/2012. Esta escala, essa, 

baseada no número de salários mínimos, é mais simples e divide em apenas cinco faixas de 

renda ou classes sociais, assim distribuídas: Classe “A” – acima de 20 salários mínimos;/ 
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Classe “B” – de 10 a 20 salários mínimos;/ Classe “C” – de 5 a 09 salários mínimos;/ Classe 

“D” – de 3 a 4 salários mínimos;/ Classe “E” – até 2 salários mínimos. 

Observa-se que nas zonas de descoesão social se encontram muitas famílias que 

sobrevivem de subempregos, sequer salário possuem ou, ainda, trabalham por empreitadas ou 

recebem por hora trabalhada sem qualquer vínculo empregatício ou previdenciário. Outras 

famílias vivem da mendicância ou doações, o que favorece a cooptação na participação de 

muitos em atividades ilícitas ou criminosas. Essa situação tem uma ligação direta com o grau 

de ensino e a formação técnica profissional, ou seja, quanto menor a formação, menores as 

oportunidades no mercado de trabalho. 

 
Morro do Mosquito – Vargem do Bom Jesus (Foto: Capitão Fernandes, 2012). 
  

O Morro do Mosquito, localizado na Vargem do Bom Jesus, é uma área de ocupação 

irregular. A presença de equipamentos públicos praticamente inexiste, apresenta ausência de 

arruamento regular e falta de calçamento. As condições de esgoto e de saneamento básico são 

precárias. As famílias são em sua grande maioria de classe social ‘e’ e algumas de classe ‘d’. 
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Vila União – Vargem do Bom Jesus (Foto: Capitão Fernandes, 2012). 

 

A Vila União, localizada na Vargem do Bom Jesus, é um conjunto habitacional, 

composto por unidades isoladas justapostas. É uma área, projetada com arruamento, 

iluminação pública, condições de esgoto e saneamento básico padronizado e, em tese, 

adequado. Surgiu de um projeto da Prefeitura Municipal de Florianópolis de “Periferização” 

de focos de descoesão social preexistentes no entorno da BR-282 (Via Expressa Continente) 

com vistas à realocação das famílias daquele local para a Vila União. Existe uma creche no 

interior do conjunto, a qual se chama Creche Vila União. Escolas inexistem, os estudantes são 

atendidos pelos estabelecimentos que se seguem: a) Escola Básica Municipal Luiz Cândido da 

Luz, situada na rodovia SC-403, próximo à lombada eletrônica, com a oferta de ensino 

fundamental e médio;/b) Escola Intendente Aricomedes da Silva, que oferta o ensino 

fundamental e está localizada no bairro Cachoeira do Bom Jesus;/c) Escola Jovem, localizada 

ao lado do Terminal de Canasvieiras – TICAN, que oferta o ensino fundamental e o médio;/d) 

Núcleo Escolar Infantil, localizado na Ponta do Morro, na rodovia SC-403. Não existem 

postos de saúde, os moradores se socorrem das seguintes unidades: a) Unidade de Pronto 

Atendimento Norte;/b) Posto de saúde de Canasvieiras, localizado ao lado da UPA norte; c) 

Posto de saúde da Cachoeira do Bom Jesus;/ d) posto de saúde dos Ingleses, localizado na rua 

Três Maria. As classes sociais ‘d’ e ‘e’ são predominantes. Percebe-se nas falas que após a 

“Periferização” ocorrida, faltaram projetos sociais de inclusão e de acompanhamento.  
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Travessão do Rio Vermelho (Foto: Capitão Fernandes, 2012) 

 

 A zona de descoesão do Travessão, localizada no Rio Vermelho, é uma área de 

ocupação e loteamentos clandestinos posteriormente regularizados. Apresenta arruamento 

regular e traçado urbano reto e organizado em quadras nem sempre regulares em seu padrão 

com a ausência de calçamento. As condições de saneamento básico e de esgoto são existentes, 

porém, precários. Existe a presença da iluminação pública. Inexiste a presença de 

equipamentos públicos tipo: Creche, escolas do ensino fundamental e ensino médio. São 

atendidos por creches e escolas existentes no Rio Vermelho, as quais ficam a uma distância 

mínima de 900 metros a 2000 metros, as quais se seguem: a) Escola de Ensino 

Básico Muquem: oferta ensino médio e fundamental. Está localizada próximo ao trevo da 

entrada do Muquem a cerca de 800 metros da entrada do Travessão;/b) Escola básica 

municipal Antonio Paschoal Apóstolo, localizada na pracinha do Rio Vermelho, ao lado da 

igreja, oferta o ensino Fundamental;/c) Escola básica municipal Maria Conceição Nunes: 

localizada na rua da base PM do Rio Vermelho, oferta o ensino fundamental;/d) Núcleo 

Ensino Infantil Lauzimar Maria Laus - localizada na rua da base PM do Rio Vermelho, na 

esquina com a entrada do travessão;/ e) Núcleo Ensino Infantil São João Batista - localizado 

na Rua da Base PM do Rio Vermelho, entre a base e a escola Mª Conceição Nunes. O Posto 

de saúde está localizado na Rua João Gualberto Soares, ao lado da base PM do Rio Vermelho. 

Os moradores são da classe social ‘d’ e ‘e’ ou sequer possuem renda.  



 

 

  

  

 

125 

 

 
Favela do Siri - Vila arvoredo – Praia dos Ingleses (Foto: Capitão Fernandes, 2012) 

 

 A favela do “Siri” ou “Vila Arvoredo” está localizada nas dunas dos ingleses. É uma 

ocupação em área de preservação ambiental permanente. Não existe arruamento adequado. O 

traçado é irregular. A iluminação é precária e, em sua maioria, clandestina. Água, esgoto e 

saneamento básico são precários. Equipamentos do tipo creche, escolas e posto de saúde são 

inexistentes. Os moradores são atendidos por escolas situadas nos Ingleses, destacando-se: 

Escola Básica Gentil Matias (ensino fundamental) e Escola Intendente José Fernandes (ensino 

Médio). Existem dois Postos de saúde, mas distantes de 1000 m da localidade. A maioria dos 

moradores é da classe social ‘e’, ou sequer contam com renda. 

 

 

Papaquara – Vargem Grande (Foto: Capitão Fernandes, 2012). 
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 A favela Papaquara está localizada na Vargem Grande, às margens do rio Papaquara. 

É uma ocupação em área de mata ciliar. Não existe arruamento adequado. O traçado é 

irregular. Inexiste calçamento. A iluminação é precária e em, sua maioria, clandestina. Água, 

esgoto e saneamento básico são precários. As casas são precárias e estão presentes algumas 

construções que sugerem palafitas na margem do rio. Equipamentos do tipo creche, escolas e 

posto de saúde são inexistentes. Os moradores são atendidos pela Escola Jovem – E.E. M 

Prof. Jacó Anderle. O atendimento à saúde é realizado pela Unidade de Pronto Atendimento 

(UPA) e Posto de Saúde de Canasvieiras. A maioria dos moradores é da classe social ‘e’, ou 

sequer contam com renda. 

Nesse contexto, registra-se a opinião desse mestrando, que as zonas de descoesão 

social identificadas dentro do recorte da pesquisa necessitam de urgente intervenção na forma 

que se segue: a) Favela do Siri/Vila do Arvoredo, necessita de ação de “Periferização”, para 

isso se faz necessário a obtenção de uma área adequada para se realocar as famílias que lá se 

encontram instaladas;/ b) Vila União, necessita de atenção voltada para programas de 

assistência social e de geração de empregos;/ c) Morro do Mosquito, necessita de um programa 

de reurbanização, programas de assistência social e de geração de empregos; e, / e) Travessão, 

necessita de um programa de reurbanização e programas de assistência social de geração de 

empregos; e, / f) Comunidade Papaquara, vislumbra-se um processo duplo de reurbanização 

daqueles que se encontram mais afastado das áreas ribeirinhas, e de periferização para aqueles 

que estão próximos às áreas ribeiras, bem como a criação de programa de assistência social e 

de geração de empregos. 

Faz-se necessário destacar que membros dos conselhos de segurança (CONSEG), os 

quais foram entrevistados, deixaram transparecer que existe um relativo esvaziamento de 

colaboradores desses conselhos. Primeiramente, em função do próprio comportamento dos 

gestores públicos, marcado pela falta de respostas rápidas na busca de soluções às demandas 

existentes. Os membros dos conselhos reclamam de muito discurso e poucos resultados, se 

sentem usados e manipulados. Em um segundo momento, em função da pressão recebida por 

parte dos membros da comunidade da qual fazem parte. Por derradeiro, o medo de ser alvo de 

criminosos por serem identificados como membros dos Conselhos de Segurança. Alerta-se 

pela necessidade de respostas mais eficazes aos pleitos e demandas dos conselheiros sob pena 

do esvaziamento dos CONSEGs. 
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Concluindo o presente capítulo, percebe-se a existência de uma série de impasses 

urbanísticos que vão desde a falta de cultura urbanística em nossos gestores públicos e da 

própria segurança pública. O que se espera em resposta à presente dissertação é um despertar 

para o tema urbanização e planejamento Territorial Urbano conexo às questões de Segurança 

Pública, bem como para o papel das Polícias Militares como polícia ostensiva e administrativa 

no ordenamento das cidades e na organização dos espaços. Que diante deste novo despertar, 

as polícias militares assumam o seu principal papel e deixem de ser mera coadjuvante na 

liberação da expedição de alvarás de ordem pública. Igualmente, que as polícias militares 

passem a ocupar o assento, que é de seu direito, junto aos Conselhos das cidades por uma 

questão de justiça. 

Deve-se, ainda, incluir na grade curricular dos cursos de formação na PMSC 

disciplinas voltadas ao Direito Urbanístico, Direito Administrativo, Geoprocessamento, e 

disciplinas afins com o Planejamento Territorial Urbano e a sua gestão, bem como a 

implementação de disciplinas que contemplem ações de defesa social e o delineamento de 

áreas de interesse da segurança pública por via da gestão da atividade de inteligência policial. 

As universidades e faculdades de engenharia e arquitetura devem, também, criar 

disciplinas nestes cursos de direito urbanístico e administrativo, bem como disciplinas que 

tratem do traçado urbano, design e arquitetura contra o crime e os efeitos destes na segurança 

pública. 

Não menos importante, entende-se que as prefeituras e as secretarias de 

desenvolvimento regional devem criar em suas estruturas assessorias técnicas de segurança 

pública e de urbanismo.  

 Sugiro, ainda, a criação junto ao Mestrado de Planejamento Territorial Urbano e 

Desenvolvimento Socioambiental de um núcleo de estudos multidisciplinar e interdisciplinar 

em Segurança Pública e Urbanismo no âmbito interinstitucional. 

Por derradeiro, se espera igualmente que a presente dissertação sirva de subsídio para 

a propositura da criação de um Relatório de Impacto de Segurança Pública e da inserção deste 

na legislação para a liberação dos Alvarás. 

Neste contexto, para finalizar o presente capítulo atesto que planejar o 

desenvolvimento é antecipar-se aos problemas. Esta ferramenta na gestão da segurança 

pública contribui para facilitar os processos administrativos e a administração dos conflitos 

urbanos resolvendo os problemas. O planejamento urbano na gestão da segurança pública se 

torna uma ferramenta de tomada de decisão com competência técnica de geração de dados 
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estatísticos que podem em muito contribuir no estabelecimento de metas em cada uma das 

regiões da cidade quando do planejamento do policiamento ostensivo orientado e no emprego 

de operações visando diminuir ou resolver pressões sobre necessidades na segurança pública e 

potencializar a governança pública.   

 



 

 

  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

 

Reserva-se este espaço para reiterar e retratar as impressões decorrentes da presente 

dissertação. Para tanto, inicia-se estas considerações falando a respeito do engajamento da 

sociedade nas questões da segurança pública, pois se percebe que se trata de um engajamento, 

ainda, de poucos. Faz-se necessário uma maior participação da sociedade como um todo.  

Reitera-se a importância da criação de uma Diretoria de Polícia Administrativa e 

Ostensiva de Prevenção e Restauração da Ordem Pública e Proteção ao Meio Ambiente 

avocando e assumindo a sua competência Constitucional, com vistas à promover à prevenção 

a ordem pública por via da organização do espaço urbano, bem como no controle, difusão e 

na expansão desta atividade junto às diversas unidades policiais existentes no território 

Catarinense. 

Reafirma-se a importância da Instituição Polícia Militar ocupar uma cadeira junto ao 

Conselho das Cidades, com direito a voto. 

Destaca-se a importância dos Planos Diretores na organização das cidades e a 

participação da sociedade como um todo na elaboração desta ferramenta democrática de 

construção das cidades e dos espaços públicos, principalmente, na determinação do 

zoneamento urbano, criação de zonas especiais de interesse social – ZEIS, na escolha de 

modais de transporte e locomoção que, em muito, afetam a mobilidade urbana.  

Destaca-se a importância da gestão pública priorizar a alocação de equipamentos 

urbanos nos bairros, especialmente escolas, posto de saúde e assistência social, equipamentos 

de lazer e desportivos, bem como o calçamento das ruas, a rede de esgoto e de água encanada, 

e a iluminação pública, dentre muitos outros. Dentro, ainda, da gestão pública se faz 

necessário uma maior conscientização da necessidade de investimentos nos setores de 

fiscalização e do controle urbano, a fim de se evitar o surgimento de novas zonas de 

descoesão social. 

No que tange às zonas de descoesão social existentes são prementes ações de 

reurbanização ou periferização urgentes a fim de se conter a sua expansão. Mas para isso tem-

se que evitar ações eleitoreiras das quais vereadores e deputados, na busca de votos, tendem a 

legitimar essas zonas de descoesão social, por via de doação de areia, pedra, brita, vasos 
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sanitários, caixas de água e, ainda, intervindo para trazer a estes locais a água e a luz, situação 

esta citada por mais de um dos entrevistados no exercício que realizamos. 

Reitero pela inclusão na grade curricular dos cursos de formação na PMSC disciplinas 

voltadas ao Direito Urbanístico, Direito Administrativo, Geoprocessamento, e disciplinas 

afins com o Planejamento Territorial Urbano e a sua gestão, bem como a implementação de 

disciplinas que contemplem ações de defesa social e o delineamento de áreas de interesse da 

segurança pública por via da gestão da atividade de inteligência policial. 

Reitero, ainda, a necessidade das instituições de ensino superior e as escolas técnicas 

que possuam os cursos de engenharia, arquitetura e similares em criar disciplinas nesses 

cursos de direito urbanístico e administrativo, bem como disciplinas que tratem do traçado 

urbano, design e arquitetura contra o crime e os efeitos destes na segurança pública. 

Reitero, mais uma vez, a importância das prefeituras e as secretarias de 

desenvolvimento regional em criar em suas estruturas assessorias técnicas de segurança 

pública e de urbanismo.  

Por derradeiro, reitero pela criação junto ao Mestrado em Planejamento Territorial e 

Desenvolvimento Socioambiental de um núcleo de estudos multidisciplinar em Segurança 

Pública e Urbanismo no âmbito interinstitucional. 
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ANEXO N° 01 – QUESTIONÁRIO E TERMO DE CONFIDENCIALIDADE 

 

TITULO DA PESQUISA: “A Polícia Administrativa como Instrumento do 
Planejamento Territorial Urbano na Segurança Pública”. 
 
 
 
ENTREVISTADORES: 

  
1. Zelindro Ismael Farias – Mestrando  

 
RG: 913601- 0 PMSC;  
CPF: 459.048.049.20; 
Celular: (48) 99239981; 
Email: zelindro@hotmail.com 
Endereço: Desembargador Gil Costa n° 793 Bairro: Estreito - 
Florianópolis/SC;  
CEP: 88.070.450.  
UDESC – FAED – Mestrado em Planejamento Territorial e 
Desenvolvimento Socioambiental.  
 
 

2. Pedro Martins – Professor - Dr. Orientador (Favor Preencher)  
  
RG: 922.972 SSP/SC 
CPF: 375.798.359-91 
Celular: 9944.1448 
Email: pedro.martins@udesc.br 
Endereço: Servidão Batuel Cunha, 514 – Rio Tavares 
Florianópolis/SC 
CEP:  88048-310 
UDESC – FAED – Mestrado em Planejamento Territorial e 
Desenvolvimento Socioambiental.  
 
 

 DESCRIÇÃO DA ENTREVISTA: A “Entrevista” que se segue tem por 

objetivo servir de subsidio para a elaboração de dissertação para conclusão de 

Mestrado em Planejamento Territorial e Desenvolvimento Socioambiental do 

Programa de Pós-Graduação em Planejamento Territorial e Desenvolvimento 

Socioambiental (MPPT/FAED/UDESC) e assim trazer a lume uma 

contextualização sob o prisma doutrinário dos fundamentos do Planejamento 

Territorial em suas diversas ênfases de forma a aperfeiçoar o emprego 

operacional da Polícia Militar, conforme o proposto pelo mestrando autor da 

presente pesquisa. Os Referenciais teóricos trazem os conceitos norteadores da 

pesquisa que são os de ordem pública e de polícia administrativa, que 

compreendem as diversas atividades relacionadas ao emprego operacional da 

Policia Militar dando inclusive sustentação jurídica para o exercício de sua 

atividade fim com fundamentos no Direito Administrativo.  Em se tratando, 

ainda, de referencial teórico, outro conceito que norteia o trabalho é o de 
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“Desenvolvimento Territorial” com algumas diferentes abordagens, 

principalmente voltada aos conceitos do Direito Urbanístico, visando, assim, 

encontrar soluções de desenvolvimento social, econômico e espacial para reduzir 

a criminalidade diante da presença policial efetiva, bem como através de ações 

de polícia administrativa focadas no traçado urbano e ações de polícia 

administrativa. A metodologia empregada será o método dedutivo (pesquisa 

básica e estado da arte) somada às entrevistas semi-estruturadas de caratê 

qualitativo, as quais serão gravadas. Para tanto, serão entrevistados 05 Policiais 

Militares e 05 Membros dos Conselhos de Segurança, bem como será resgatada 

a percepção e conhecimento técnico profissional adquirido pelo autor da 

pesquisa em seus quase 28 anos de serviços prestados à Segurança Pública. O 

recorte do universo da pesquisa se estabeleceu o Norte da Ilha de Florianópolis, 

que corresponde a área de atuação e responsabilidade do 21° Batalhão de Policia 

Militar de Santa Catarina. 

 

 

 

 

TERMO DE COMPROMISSO DE MANUTENÇÃO DE SIGILO 

 

 

Eu, Zelindro Ismael Farias, portador da carteira de identidade funcional 

número 913601-0 expedida pela Polícia Militar de Santa Catarina, comprometo-me a 

guardar sigilo a respeito dos dados pessoais e não divulgar as respostas e 

manifestações realizadas pelos entrevistados de forma direta, impedindo assim a 

identificação dos mesmos, somente serão divulgados os resultados obtidos por via das 

analises conclusões, sob minha responsabilidade, em conformidade com o previsto 

nos Art. 153, 154, 314, 325 e 327 do Decreto-Lei nº 2.848, de 07 de dezembro de 

1940 (Código Penal Brasileiro); no Art. 207 do Decreto-Lei nº 3.689, de 03 de 

outubro de 1941 (Código de Processo Penal); nos Art. 4º, 6º, 23 e 25 da Lei nº 

8.159, de 08 de janeiro de 1991 (Lei de Arquivos). 

E por estar de acordo com o presente Termo, assino-o na presença da 

testemunha abaixo nomeada.  

 

                                                 Florianópolis, 21 de Maio de 2012.  

 

 

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

Zelindro Ismael Farias 

 

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

   Marzely Gorges Farias - Testemunha 
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TERMO DE COMPROMISSO DE MANUTENÇÃO DE SIGILO 

 

 

Eu, Pedro Martins, portador da carteira de identidade funcional número 

922.972 expedida pela Secretaria de Segurança Pública de Santa Catarina, 

comprometo-me a guardar sigilo a respeito dos dados pessoais e não divulgar as 

respostas e manifestações realizadas pelos entrevistados de forma direta, impedindo 

assim a identificação dos mesmos, somente serão divulgados apenas os resultados 

obtidos por via das analises conclusões, sob minha responsabilidade, em 

conformidade com o previsto nos Art. 153, 154, 314, 325 e 327 do Decreto-Lei nº 

2.848, de 07 de dezembro de 1940 (Código Penal Brasileiro); no Art. 207 do 

Decreto-Lei nº 3.689, de 03 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal); nos 

Art. 4º, 6º, 23 e 25 da Lei nº 8.159, de 08 de janeiro de 1991 (Lei de Arquivos). 

E por estar de acordo com o presente Termo, assino-o na presença da 

testemunha abaixo nomeada.  

 

                                                 Florianópolis, 21 de Maio de 2012.  

 

 

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

Pedro Martins 

 

 

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

   Marzely Gorges Farias - Testemunha 
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PRIMEIRO BLOCO DA ENTREVISTA: (Identificação e perfil do entrevistado) 

 

 

1. Nome do Entrevistado:  

 

 

2. Idade:  

 

 

3. Estado Civil:  

 

 

4. Ocupação/Atividade Profissional:  

 

                                       

5. Escolaridade: 

 

 

6. Possui Curso de Policia Comunitária?  

 

 

7. É membro do CONSEG? 

 

 

 

 

SEGUNDO BLOCO - levantamento da percepção sobre a polícia 

administrativa como instrumento de planejamento territorial urbano na 

segurança pública 

 

1.  No seu entender o norte da ilha é uma região onde existem criminalidade 

e violência urbana? Se Sim quais?  E quais as Causas? 

 

2. No seu entender o norte da ilha existe zonas de descoesão social (favelas, 

adensamento urbano)?  Se existente: Quais?  

 

3. No seu entender existe policiamento adequado no norte da ilha? 

 

4. Existe a necessidade de aumento de efetivo policial?  

 

5.  O uso de tecnologias supera a necessidade de efetivo policial? Se 

positivo, Quais?  Em que circunstâncias?  
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6. Qual a importância dos conselhos de segurança para a comunidade?  

 

7. É importante para a comunidade conhecer os seus policiais militares, 

aqueles que atuam em sua área? No que isto implica?  

 

8. É importante para os policiais conhecer a comunidade em que presta 

serviço? 

 

9. Qual a sua ideia sobre o policiamento ostensivo em relação à sensação de 

segurança para a sociedade?  

 

10.  O Policiamento Ostensivo contribui para prevenção e manutenção da 

ordem Pública?  

 

11.   O Departamento Técnico de Polícia Ostensiva (DETECPOS) leva em 

consideração o traçado urbano e o impacto na segurança pública para 

liberar alvarás de funcionamento?   

 

 

12. É importante o uso de geoprocessamento referenciado para identificar 

estabelecimentos no planejamento do policiamento ostensivo e ações 

policiais?  

13.  O traçado urbano interfere nas condições de segurança? 

 

14. A arquitetura das edificações interfere nas condições de segurança?  

 

15.  O traçado urbano das favelas e sua arquitetura deixam o policial 

vulnerável e impedem ações de policiamento ostensivo?  

 

16. É essencial ao policial militar conhecer o traçado urbano e os 

estabelecimentos existentes na sua área de trabalho?  

17.  O Alvará de Ordem Pública é essencial para o planejamento da 

segurança pública e policiamento ostensivo?  
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18. A Policia Militar é a instituição competente para a emissão de alvarás de 

Ordem Pública?  

 

19. Estabelecimentos comerciais do gênero bancário, casas de cambio, 

lotéricas, joalherias, farmácias, padarias, restaurantes, casas de shows, 

casas de eventos, cinemas, shopping, loteamentos e condomínios entre 

outros, interferem na segurança publica?  

 

20. Esses mesmos estabelecimentos deveriam ser vistoriados e liberados 

somente mediante alvará de Ordem Pública?  

 

21. Você considera importante a criação de um relatório de impacto de 

segurança pública para a liberação de alvarás de funcionamento?  Por 

quê? 

 

22. Você considera que seja importante a policia militar ocupar um assento 

junto ao conselho das cidades? E assim, interferir no planejamento 

urbano?  

23. Você percebe mudanças nos níveis de relacionamento entre as pessoas 

em sociedade? Em especial no que se refere ao norte da ilha.  

24. Você seria capaz de dizer quais os fenômenos produziram as mudanças 

no comportamento da sociedade?  E desde quando (um marco legal)?  

 

25. Você entende que o Estado deve interferir nas relações entre os 

particulares para trazer equilíbrio nas relações (Judicialização)?  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

ANEXO N° 02 – ORGANOGRAMA DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE 

SANTA CATARINA 

 

 

ORGANOGRAMA POLÍCIA MILITAR DE SANTA CATARINA Regiões de 

Polícia Militar: 

 

 1ª Região de Polícia Militar - Florianópolis, SC 

o 4º Batalhão de Polícia Militar - Florianópolis (Centro) 

o 21º Batalhão de Polícia Militar - Florianópolis (Norte da 

Ilha) 

o 22º Batalhão de Polícia Militar - Florianópolis 

(Continente) 

 2ª Região de Polícia Militar - Lages, SC 

o 6º Batalhão de Polícia Militar - Lages 

o Guarnição Especial de Curitibanos, SC 

o 3º Batalhão de Polícia Militar - Canoinhas, SC 

o Guarnição Especial de Mafra 

 

 

 3ª Região de Polícia Militar - Balneário Camboriú, SC 

o 1º Batalhão de Polícia Militar - Itajaí, SC 
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o 12º Batalhão de Polícia Militar - Balneário Camboriú 

o 18º Batalhão de Polícia Militar - Brusque, SC 

o 25º Batalhão de Polícia Militar - Navegantes, SC 

 4ª Região de Polícia Militar - Chapecó, SC 

o 2º Batalhão de Polícia Militar – Chapecó 

o 20° Batalhão de Polícia Militar – Concórdia 

o  

 5ª Região de Polícia Militar - Joinville, SC 

o 8º Batalhão de Polícia Militar - Joinville 

o 17º Batalhão de Polícia Militar - Joinville 

o 26º Batalhão de Polícia Militar - São Bento do Sul, SC 

o 27º Batalhão de Polícia Militar - São Francisco do Sul, SC 

 6ª Região de Polícia Militar - Criciúma, SC 

o 9º Batalhão de Polícia Militar - Criciúma 

o 19º Batalhão de Polícia Militar - Araranguá, SC 

o Guarnição Especial de Içara, SC 

 7ª Região de Polícia Militar - Blumenau, SC 

o 10º Batalhão de Polícia Militar - Blumenau 

o 13º Batalhão de Polícia Militar - Rio do Sul 

o 14º Batalhão de Polícia Militar - Jaraguá do Sul, SC 

 8ª Região de Polícia Militar - Tubarão, SC 

o 5º Batalhão de Polícia Militar - Tubarão 

o Guarnição Especial de Braço do Norte, SC 

o Guarnição Especial de Imbituba, SC 

o Guarnição Especial de Laguna, SC 

 9ª Região de Polícia Militar - São Miguel do Oeste, SC 

o 11º Batalhão de Polícia Militar - São Miguel do Oeste 

 10ª Região de Polícia Militar - Joaçaba, SC 

o 15º Batalhão de Polícia Militar - Caçador, SC 

o 20º Batalhão de Polícia Militar - Concórdia, SC 

o 26º Batalhão de Polícia Militar - Herval d'Oeste, SC 

 11ª Região de Polícia Militar - São José, SC 

o 7º Batalhão de Polícia Militar - São José 
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o 16º Batalhão de Polícia Militar - Palhoça, SC 

o 24º Batalhão de Polícia Militar - Biguaçu, SC 

o Guarnição Especial de Santo Amaro da Imperatriz, SC 

Unidades Especializadas 

 Academia de Polícia Militar da Trindade - APMT 

 Batalhão de Operações Policiais Especiais - BOPE 

 Batalhão de Aviação da Polícia Militar - BAPM 

 Batalhão de Comando e Serviço - BCSv 

 Batalhão de Polícia Militar Ambiental - BPMA 

 Batalhão de Polícia Militar Rodoviária - BPMRv 

 Companhia de Polícia Militar de Policiamento com Cães 

 Companhia de Policiamento de Guarda - CPGd 

 Esquadrão Polícia Montada - EPMon 

 Guarnição Especial de Choque - GEChq 

 Guarnição Especial de Polícia Militar Ambiental - GEPMA 

 Guarnição Especial de Polícia Militar Montada - GEPMon 

 Hospital da Polícia Militar – HPM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

ANEXO N° 03 – TERMO DE CONVÊNIO N° 221/2006 

 
ESTADO DE SANTA CATARINA 

 
 
 
 

                                       CONVÊNIO Nº 221/06 

 
 
 

Termo de convênio que entre si 

celebram a Secretaria de Estado da 

Segurança Pública e Defesa do 

Cidadão, com a interveniência da 

Policia Militar do Estado de Santa 

Catarina, a Prefeitura Municipal de 

Florianópolis, com a interveniência da 

Secretária de Urbanismo e Serviços 

Públicos, e a Associação Comercial e 

Industrial de Florianópolis, objetivando 

cooperação de esforços na 

preservação da ordem pública no 

Município de Florianópolis, 

particularmente na fiscalização de 

vendedores ambulantes e vistoria em 

bares, boates, danceterias e similares 

que possam de alguma forma infringir a 

ordem pública. 
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  Aos 23 dias do mês de Fevereiro de 2006, o Estado de Santa Catarina, 

através da Secretária de Estado da Segurança Pública e Defesa do Cidadão, 

doravante denominada - SSP, situada à Rua Esteves Junior, nº 80, Centro, 

Florianópolis - SC, inscrita no CNPJ sob nº 82.951.294/0001-00, neste ato 

representada pelo seu Secretário Excelentíssimo Senhor Dejair Vicente Pinto, 

com interveniência da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, doravante 

denominada - PMSC, situada à Rua Visconde de Ouro Preto, nº 549, inscrita 

no CNPJ sob  nº 83.931.550/0001-51, neste ato representada pelo seu 

Comandante-Geral, Coronel PM Edson Souza, e a Prefeitura Municipal de 

Florianópolis, doravante denominada - PMF, situada à Rua Tenente Silveira nº 

60, 5° andar, Centro, Florianópolis - SC, inscrita no CNPJ sob  nº 

82.892.282/0001-43, representada neste ato pelo Prefeito Municipal, Senhor 

Dário Elias Berger, com interveniência da Secretaria de Urbanismo e Serviços 

Públicos, doravante denominada - SUSP, situada à Rua Felipe Schmidt, nº 

881, fundos, inscrita no CNPJ sob  nº 82.892.282.0001/43, neste ato 

representada pelo seu Secretário, Renato Joceli de Sousa, e Associação 

Comercial e Industrial de Florianópolis, doravante denominada ACIF, situada a 

Rua Emílio Blum nº 121, Centro, Florianópolis, SC, inscrita no CNPJ sob n º  

83.594.788/0001-39, neste ato representada por seu Presidente, Dilvo Vicente 

Tirloni,  amparados pelo disposto no artigo 144, § 5° da Constituição Federal 

c/c o artigo 3º do Decerto-lei n° 667, de 02 de julho de 1967, artigo 7°, IV da Lei 

Complementar nº 284, de 28 de fevereiro de 2005 e no artigo 74, XXII da Lei 

Orgânica do Município de Florianópolis e artigo 104 da Lei Municipal n° 1.224, 

de 02 de setembro de 1974, resolvem, por mútuo acordo, celebrar o presente 

convênio, nos termos das seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E FINALIDADE 

  O presente convênio tem por objeto a fiscalização do cumprimento das 

disposições do Código de Posturas do Município de Florianópolis, Lei Municipal 

n° 1.224, de 02 de setembro de 1974, por parte da PMSC, com a finalidade de 

preservar a ordem pública no Município de Florianópolis.  

 CLÁUSULA SEGUNDA - DAS ATRIBUIÇÕES DOS ÓRGÃOS 

SIGNATÁRIOS 
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Para a consecução das obrigações deste convênio compete: 

1. AO MUNICÍPIO: 

1.1 A SUSP 

Além das atribuições que lhe são inerentes, competirá à SUSP: 

I – Orientar e assessorar o pessoal da Polícia Militar nas atividades objeto 

do presente convênio; 

II – Fornecer todo o material necessário para a execução das atividades 

de fiscalização e apreensão de mercadorias e equipamentos; 

III – Manter local e pessoal para o recebimento e guarda das mercadorias 

e equipamentos apreendidos; 

IV – Proceder a liberação das mercadorias e equipamentos apreendidos 

na conformidade da Lei. 

V – Expedir a liberação para funcionamento de bares, boates, 

danceterias, eventos públicos, particulares e similares que possam de alguma 

forma infringir a ordem pública, somente após liberação do laudo técnico 

emitido pela Polícia Militar, sem prejuízo dos demais já exigidos na forma da 

Lei. 

2-  A SSP: 

2.1 - POLÍCIA MILITAR 

Além das atribuições que lhe são inerentes, competirá à Polícia Militar: 

I – Fiscalizar, em concorrência com a SUSP, o comércio de ambulantes 

instalados no Município de Florianópolis, nos termos da legislação municipal; 

II – Quando da ausência do “Alvará de Licença para Funcionamento” 

proceder a apreensão da mercadoria e equipamentos, fornecendo ao infrator o 

respectivo “Termo de Apreensão”; 

III – Proceder ao encaminhamento do material apreendido ao depósito da 

SUSP até o término do expediente do dia seguinte; 

IV – Proceder a vistoria, emitindo laudos, referente ao funcionamento de 

bares, boates, danceterias, eventos públicos, particulares e similares que 

possam de alguma forma infringir a ordem pública; 
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V – Embargar a instalação e/ou funcionamento de eventos não liberados 

pelos órgãos competentes, comunicando o fato a SUSP. 

3.2 - DA ACIF 

I – Divulgação do presente convênio e seus termos entre seus 

associados; 

II -  Promover campanhas educativas com a utilização de banners, 

placas de sinalização, folders e demais meios de comunicação sobre o objeto 

do presente convênio; 

III – Apoiar as ações desenvolvidas pela SUSP e PMSC.    

 CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZO E VIGÊNCIA 

          O presente convênio terá validade pelo prazo de cinco (5) anos, 

contados da data de sua publicação no Diário Oficial do Estado, podendo ser 

denunciado, a qualquer época, por mútuo acordo ou pelo não cumprimento das 

obrigações nele estabelecidas, independente de interpelação judicial, através 

de uma solicitação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, por qualquer 

um dos convenentes. 

 CLÁUSULA QUARTA - DO FORO 

 Fica eleito o Foro da Comarca da Capital, para dirimir quaisquer dúvidas 

ou controvérsias resultantes do presente convênio. 

 E assim, por estarem justos e acordes, assinam o presente termo em 

seis (6) vias de igual teor, junto com duas testemunhas. A minuta do presente 

convênio foi analisada pela Assessoria Jurídica nos termos da Lei. 

 
 Florianópolis - SC, 
 
 
        

DEJAIR VICENTE PINTO 
Secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa do Cidadão 

 
 

 DÁRIO ELIAS BERGER 
 Prefeito Municipal 

 
 

EDSON SOUZA 
Cel PM Comandante Geral da Polícia Militar de Santa Catarina 
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RENATO JOCELI DE SOUSA 

Secretário de Urbanismo e Serviços Públicos 

 
 DILVO VICENTE TIRLONI 

Presidente da Associação Comercial e Industrial de Florianópolis 



 

 

  

 

ANEXO N° 04 – TABELA DE HORÁRIOS MÁXIMOS DE FUNCIONAMENTO 

ÁREA RESIDENCIAIS 

 

 
 

BELA DE HORÁRIOS MÁXIMOS DE FUNCIONAMENTO 

ÁREA RESIDÊNCIAL (CONFORME PLANO DIRETOR)  

ATIVIDADE 

HORÁRIO MÁXIMO DE 

FUNCIONAMENTO 

BAIXA 

TEMPORADA 

ALTA 

TEMPORADA 

BARES, LANCHONETES E SIMILARES 

 
ATÉ ÀS 24:00H ATÉ ÀS 24:00H 

BOATES, EVENTOS E SIMILARES 

 
ATÉ ÀS 24:00H ATÉ ÀS 24:00H 

LAN HOUSES E SIMILARES 

 
ATÉ ÀS 22:00H ATÉ ÀS 24:00H 

LOJA CONVENIÊNCIA POSTOS 

COMBUSTÍVEIS E SIMILARES 

 

SEM 

RESTRIÇÕES 

SEM 

RESTRIÇÕES 

AMBULANTES 

 
ATÉ ÀS 22:00H ATÉ ÀS 24:00H 

 

 

 

1 - BAIXA TEMPORADA: Compreende o período de 01 de Abril a 30 de Novembro. 

2 - ALTA TEMPORADA: Compreende o período de 01 de Dezembro a 31 de Março. 
 



 

 

  

ANEXO N° 05 – TABELA DE HORÁRIOS MÁXIMO DE FUNCIONAMENTO 

ÁREA NÃO RESIDENCIAL 

 

TABELA DE HORÁRIOS MÁXIMOS DE FUNCIONAMENTO 
 

ÁREA NÃO RESIDÊNCIAL (CONFORME PLANO DIRETOR)  

 

ATIVIDADE 

HORÁRIO MÁXIMO DE 

FUNCIONAMENTO 

BAIXA 

TEMPORADA 

ALTA 

TEMPORADA 

BARES, LANCHONETES E SIMILARES 

 
ATÉ ÀS 04:00H ATÉ ÀS 05:00H 

BOATES, EVENTOS E SIMILARES 

 
ATÉ ÀS 04:00H ATÉ ÀS 05:00H 

LAN HOUSES E SIMILARES 

 
ATÉ ÀS 24:00H ATÉ ÀS 02:00H 

LOJA CONVENIÊNCIA POSTOS 

COMBUSTÍVEIS E SIMILARES 

 

SEM 

RESTRIÇÕES 

SEM 

RESTRIÇÕES 

AMBULANTES 

 
ATÉ ÀS 22:00H ATÉ ÀS 24:00H 

 

1 - BAIXA TEMPORADA: Compreende o período de 01 de Abril a 30 de Novembro. 

2 - ALTA TEMPORADA: Compreende o período de 01 de Dezembro a 31 de Março. 
 

 

 



 

 

  

ANEXO N° 06 – LAUDO DE VISTORIA DE ORDEM PÚBLICA 

 

LAUDO DE VISTORIA DE ORDEM PÚBLICA  

Nº. XX-XXXX/2XXX 
 

 

VISTORIA EXECUTADA NO ESTABELECIMENTO/ATIVIDADE/EVENTO:   

DE PROPRIEDADE/RESPONSABILIDADE DO SENHOR: 

 

 O presente “Laudo de vistoria de Ordem Pública”, é decorrente de vistoria prévia 

para fins de concessão de autorização de funcionamento de estabelecimento ou atividade, a 

que se refere o Convênio Municipal nº. 221/2006, em prol da preservação da ordem 

pública em Florianópolis. 

 
Documentos apresentados:    [   ] Alvará Vigilância Sanitária              [   ] 
CNPJ 
     [   ] Alvará Órgão Ambiental                [   ] Alvará 
Finanças 
     [   ] Atestado Corpo de Bombeiros       [   ] Contrato 
Empresa Seg. Privada 
     [   ] Alvará Infância e Juventude           [   ] Contrato 
Empresa Médica 
     [   ] Contrato Social                               [   ] DUT do 
Veículo (Transportes) 
     [   ] CPF ou CNH do Responsável        [   ] ART 
     [   ] Habite-se Municipal             [   ] Seguro 
Responsabilidade Civil  
      
Obs:___________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
 
 
O Estabelecimento/Atividade enquadra-se dentro da atividade declarada? 
SIM ______     NÃO ______ 
 
Obs:___________________________________________________________
_______________________________________________________________  

 

                               POLÍCIA MILITAR DE SANTA CATARINA 

          21º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR - NORTE DA ILHA  

DEPARTAMENTO TÉCNICO DE POLÍCIA OSTENSIVA - DETECPOS 
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O Estabelecimento/Atividade esta de acordo com o código de posturas 
municipais (zoneamento)?   
SIM _____       NÃO _____ 
 
Obs:___________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
__________________________________ 
 
 
O Estabelecimento/Atividade apresenta condições internas e externas de 
segurança física?  
SIM ______  NÃO ______ 
 
Obs:___________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
 
O Estabelecimento/Atividade enquadra-se dentro dos critérios de 
tratamento acústico analisados pelo órgão municipal competente?   SIM 
______               NÃO ______ 
 
Obs:___________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
 
O Estabelecimento/Atividade comporta a quantidade de pessoas 
declaradas nos documentos oficiais e com a expectativa de público 
quando de seu funcionamento e espaço físico condizente com sua 
finalidade de exploração?        SIM ______               NÃO ______ 
 
Obs:___________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
__________________________ 
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O Estabelecimento/Atividade possui estacionamento de veículos seguro e 
compatível com sua capacidade de público de modo a não influir 
negativamente no trânsito local?SIM ______  NÃO ______ 
 
Obs:___________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
 
O Estabelecimento/Atividade necessita contratar serviços de segurança 
privada?  
SIM ______    NÃO ______ 
 
Obs:___________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
 
O Estabelecimento/Atividade necessita contratar serviços de emergências 
médicas?  
SIM ______    NÃO ______ 
 
Obs:___________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
__________________________________ 
 
 
O Estabelecimento/Atividade está inserido em área urbana de grande 
incidência criminal, oferecendo grande risco de quebra da ordem pública, 
conforme análise dos dados estatísticos de ocorrências da Polícia Militar 
e dos órgãos de Segurança Pública?        SIM ______               NÃO ______ 
 
Obs:___________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_________________________________________________________ 
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O Estabelecimento/Atividade possui jogos e diversões públicas em 
consonância com a legislação vigente e com os critérios de ordem 
pública?        SIM ______               NÃO ______ 
 
Obs:___________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
 
O Estabelecimento/Atividade encontra-se distante de instituições de 
ensino fundamental e médio conforme a presente portaria?        SIM 
______               NÃO ______ 
 
Obs:___________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
__________________________________ 
 
    
INSFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:  
(Iluminação, Câmeras de segurança, Detectores de metais, Cofre, Forma 
de servir bebidas, anuência dos moradores locais, etc) 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

___________________________________________ 
 

Em conformidade com o que preceitua os seguintes ditames legais: § 5º, do Art. 

144, da CF/1988; Art. 107, inciso I, letras “a” e “h” e inciso III, da Constituição Estadual; 

Art. 10, da Lei Complementar nº. 454/2009, do Estado de Santa Catarina; Convenio 

Município de Florianópolis nº. 221/2006. O Comandante do 21º BPM do Norte da Ilha, 

ATESTA que o local acima indicado, encontra-se em condições de funcionalidade para o 

atendimento ao público entre os dias                         de junho de 2010, das            H             
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H; uma vez que esta de acordo com os alvarás específicos do Município, do Corpo de 

Bombeiros Militar e com as condições de Ordem Pública analisadas pela Polícia Militar. 

 

 
Florianópolis, XX de XXXXXXXXXX de XXXX. 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

OFICIAL PM RESPONSÁVEL PELO 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA 
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RESPONSÁVEL PELA 

FISCALIZAÇÃO 
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ANEXO n° 07 – Selo de Ordem Pública. 

 

 

 

 

 



 

 

  

ANEXO N° 08 – ALVARÁ DE ORDEM PÚBLICA 

 

 



 

 

  

 

                      ANEXO N° 09– TERMO DE INTERDIÇÃO 

                                                                                                                          Nº.__________ 

                                  POLÍCIA MILITAR DE SANTA CATARINA 

                  21º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR - NORTE DA ILHA  

      DEPARTAMENTO TÉCNICO DE POLÍCIA OSTENSIVA - DETECPOS 

TERMO DE INTERDIÇÃO 
1- NATUREZA DO ESTABELECIMENTO:               
       BAR              RESTAURANTE                 CLUBE                OUTROS   QUAL__________________________________                     

NOME/ CNPJ DO ESTABELECIMENTO: 

 

ENDEREÇO: 

 

 

TELEFONES: 

 

2 -TERMO LAVRADO EM ___/___/___ às __:__ Hs POR INFRAÇÃO DE NÃO POSSUIR OU 

DESRRESPEITAR OS  ITENS ASSINALADOS ABAIXO: 

 

          CERTIDÃO DE TRATAMENTO ACÚSTICO  (Convênio Municipal nº 221/06)   

 

          ALVARÁ  DE FUNCIONAMENTO  (Convênio Municipal nº 221/06) 

                                  

          ALVARÁ SANITÁRIO  (Convênio Municipal nº 221/06) 

 

          ATESTADO DE FUNCIONAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR (Decreto Estadual nº. 4.909/94) 

 

          ALVARÁ OU LICENÇA DE ORDEM PÚBLICA DA POLÍCIA MILITAR (Lei  Complementar nº. 454/09 e Portaria nº. XXX/10/21º BPM) 

                   

3 - RESPONSÁVEL PELO ESTABELECIMENTO:          

        PROPRIETÁRIO             GERENTE            RESPONSÁVEL  -  QUAL FUNÇÃO _____________________________________________    
NOME COMPLETO: 

 
CPF/RG: 

ENDEREÇO: 

 

 

4 - LAVREI O PRESENTE TERMO DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO SUCINTA ABAIXO: 
 

5 - TESTEMUNHAS: 
01 – NOME:  ASSINATURA 

 

ENDEREÇO: 

 

 

TELEFONE: 

 

02 – NOME:   

 

ASSINATURA 

ENDEREÇO:  
 

 

TELEFONE: 

 

FICA O PROPRIETÁRIO/GERENTE/RESPONSÁVEL CIENTE DE QUE O DESCUMPRIMENTO DESTE TERMO IMPORTARÁ NA PRÁTICA DO CRIME 

DE DESOBEDIÊNCIA, ART.330. DO DECRETO-LEI N.2.848/40 (CÓDIGO PENAL BRASILEIRO). 
NOME ( PROPRIETÁRIO/GERENTE/RESPONSÁVEL): 

  

CPF 

 

ASSINATURA 
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1ªVia-OPM – 2ª via– Órgão Competente– 3ªVia– Interditado  

 

 

 

O PROPRIETÁRIO/GERENTE/RESPONSÁVEL PELO ESTABELECIMENTO FICA, CONFORME CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 221/06, INTIMADO A 

COMPARECER, APÓS O DIA ___/___/___, NA:  

   

           FLORAM                VIGILÂNCIA SANITÁRIA                    CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

 

            SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS               21º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR – NORTE DA 

ILHA 
            
NOME DA AUTORIDADE POLICIAL MILITAR: 

 

 

MATRÍCULA:                                                                                ASSINATURA 

 

 



 

 

  

ANEXO N° 10 – AUTO DE VISTORIA PREVENTIVA – 

ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS 
ESTADO DE SANTA CATARINA                         AVP Nº  

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA   -  POLÍCIA MILITAR 

 DEPARTAMENTO DE PREVENÇÃO E RESTAURAÇÃO DA ORDEM 

PÚBLICA - DPROP 

AUTO DE VISTORIA PREVENTIVA – ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS 

DADOS GERAIS DA VISTORIA 

Natureza 

Econômica 

 Data  

Estabeleciment

o Comercial 

Nome  

Razão Social  CNPJ  

Proprietário  

Preposto  Função  

Local   Nº  

Ponto de 

Referência 

 Bairr

o 

 

QUALIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO/PREPOSTO (Responsável) 

Nome  

CPF  RG   

Estad

o 

 

Endereç

o 

 Nº  

Cidade  Telefone  

ALVARÁS  

Alvará de Funcionamento – Sec.Municipal de 

Finanças 
SIM  

NÃ

O 
 

Validad

e 
 

Alvará Sanitário- Sec.Saúde e Desenvolvimento 

Social 
SIM  

NÃ

O 
 

Validad

e 
 

Alvará do Corpo de Bombeiros SIM  
NÃ

O 
 

Validad

e 
 

Alvará da Delegacia de Jogos e Diversões - Polícia 

Civil 
SIM  

NÃ

O 
 

Validad

e 
 

Certidão de Tratamento Acústico – FLORAM SIM  
NÃ

O 
 

Validad

e 
 

VITIMIZAÇÃO/HISTÓRICO 

 

 

 

 

ILUMINAÇÃO 

Via 

Pública 

Inexisten

te 
 

Existent

e 

Adequada (Sem ponto cego, tipo fluorescente ou 

halógena,...) 
 

Mal Iluminada  

Observaçã

o: 

 

 

 



 

 

  

  

 

2 

 

Quando fechado o estabelecimento, há sensor para acionar a iluminação interna do 

estabelecimento? 
SIM  NÃO  

Observaçã

o 

 

 

 

CONTROLE DE ACESSO 

Bens/Objeto

s 

Mecanismos/Barrei

ras 

de acesso ao Objeto 

SIM  
NÃ

O 
 

Facilidade de 

Transporte do 

Objeto 

SIM  
NÃ

O 
 

Portas Inexistentes  
Existent

e 

Trancas Adequadas SIM  
NÃ

O 
 

Porta Resistente SIM  
NÃ

O 
 

Porta Dupla (Vidro/Grade) SIM  
NÃ

O 
 

Dispositiv

os de 

Segurança 

Inexistentes  
Existent

es 

Pega-Ladrão nos objetos de 

valor 
SIM  

NÃ

O 
 

Alarme SIM  
NÃ

O 
 

Câmeras de Monitoramento SIM  
NÃ

O 
 

Segurança/Vigilante SIM  
NÃ

O 
 

Acesso Limitado de 

Clientes 
SIM  NÃO  Janela

s 

Vitrin

es 

Há grade ou esteira? SIM  
NÃ

O 
 

Há película? SIM  
NÃ

O 
 

Paredes externas são de 

vidro? 
SIM  NÃO  

Trancas SIM  
NÃ

O 
 

Objetos de valor 

expostos com a loja 

fechada? 

SIM  NÃO  

É possível acessar os objetos 

expostos a partir da área 

externa? 

SIM  
NÃ

O 
 

Observações: 

 

 

 

 

VISIBILIDADE 

Exter

na 

Portas 

fechadas 

permitem 

visibilidade 

interior 

SIM  As paredes laterais 

são extremidades 

das edificações 

vizinhas 

SIM  Se NÃO, as paredes 

laterais  permitem 

visibilidade externa 

adequada 

SIM  

NÃ

O 
 

NÃ

O 
 

NÃ

O 
 

 

A edificação é recuada 

no terreno ou possui 

limitação do campo de 

visão? 

SIM  NÃO  
Há uma única abertura 

frontal? 

SI

M 
 

NÃ

O 
 

 Poluição Visual SIM  NÃO  Há toldo na porta de SI  NÃ  
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Intern

a 

limitando a visão entrada limitando a 

visão? 

M O 

Altura das Prateleiras 

Adequadas 
SIM  NÃO  

O caixa está levemente 

mais alto que a superfície 

da loja? 

SI

M 
 

NÃ

O 
 

Qual o posicionamento do 

caixa? 

 

Observações: 

 

 

TRANQUILIDADE PÚBLICA 

Estabelecimen

to funciona 

com música? 

SIM  Há concentração de 

veículos em razão do 

estabelecimento? 

SIM  Se SIM,  o 

estabelecimento 

disponibiliza sistema 

de estacionamento?   

SIM  

NÃO  NÃO  NÃO  

Observações 

 

 

REFORÇO TERRITORIAL/VIGILÂNCIA NATURAL 

Localização do 

Estabelecimento 

Área com grande Fluxo de 

Pedestres? 

DIA SIM  NÃO  

NOITE SIM  NÃO  

Áreas com aspecto de 

desordem e abandono? 

Acúmulo de Lixos e 

Resíduos 
SIM  NÃO  

Existência de marquises? SIM  NÃO  

Má conservação das 

estruturas 
SIM  NÃO  

Comércio/Consumo de 

Drogas no local? 
SIM  NÃO  

Prostituição no local? SIM  NÃO  

Observações: 

 

 

ARBORIZAÇÃO/PAISAGISMO 

Arbustos/Arvore

s 

Inexistent

es 
 

Existente

s 

Porte/Altura adequada SIM  NÃO  

Prejudicam a Visibilidade SIM  NÃO  

Conservação (Podados) SIM  NÃO  

Observações: 

 

 
OUTRAS OBSERVAÇÕES  

Há recolhimento dos valores do caixa 

(“sangria”) 

SIM  O recolhimento dos valores do 

caixa ocorre em período pré-

determinado 

SIM  

NÃO  NÃO  

 

 



 

 

  

  

 

4 

 

CONCLUSÃO 

Diante dos aspectos acima observados , concluo que o estabelecimento comercial: 

 
Encontra-se interditado, por não possuir 

ALVARÁ (Termo de Interdição) 
 

Encontra-se notificado a retirar Parecer Técnico da Policia Militar 

sobre a presente vistoria preventiva (DPROP). 

INFORMAÇÕES GERAIS 

O estabelecimento é área tombada ou 

patrimônio histórico? 

SI

M 
 NÃO  

Lavrado Termo de 

Interdição? 

SIM  

NÃO  

Policial Militar 

Vistoriador 

Nome  
 

Assinatura 
Matrícul

a 

 BPM  CI

A 

 

Nome do Proprietário/Preposto  

     Assinatura do 

Proprietário/Preposto 

 

 



 

 

  

ANEXO N° 11 – AUTO DE INSPEÇÃO – ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS 

 

 

ESTADO DE SANTA CATARINA                         AI Nº  

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DO CIDADÃO 

POLÍCIA MILITAR 

 DEPARTAMENTO DE PREVENÇÃO E RESTAURAÇÃO DA ORDEM 

PÚBLICA - DPROP 

AUTO DE INSPEÇÃO – ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS 

 

DADOS GERAIS DA INSPEÇÃO 

Natureza Econômica  Data  

Estabeleciment

o Comercial 

Nome  

Razão Social  CNPJ  

Proprietário  

Preposto  Função  

Local   Nº  

Ponto de 

Referência 

 Bairr

o 

 

AVP Nº  Data da 

Vistoria 

 Vistoriad

or 

 

QUALIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO/PREPOSTO (Responsável) 

Nome  

CPF  RG   

Estad

o 

 

Endereço  Nº  

Cidade  Telefone  

DADOS GERAIS DA OCORRÊNCIA 

COPOM Nº  
Natureza/Descri

ção 
 

Data do 

Fato 
 

Data de 

Comunicação 
 

Horário do 

Fato 
 

O estabelecimento estava 

aberto? 
SIM  

NÃ

O 
 

Existiam pessoas no 

local? 
SIM  

NÃ

O 
 

Objetos foram levados? SIM  
NÃ

O 
 Quais?: 

 

VESTÍGIOS/PROVAS 

Há filmagens do(s) 

autor(es)? 
SIM  NÃO  

É possível identificar nas imagens o(s) 

autor(es)? 
SIM  NÃO  

Há testemunhas? SIM  NÃO  
Existem documentos ou objetos 

abandonados pelo(s) autor(es) no local? 
SIM  NÃO  

Observações: 

 

Testemunha 

1 

Nom

e 

 Data de 

Nascimento 
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CPF  RG  Naturalida

de 

 

Filiaçã

o 

 

Endereç

o 

 Bairro  

 Municípi

o 

 UF  CEP  Telefone  

Testemunha 

2 

Nom

e 

 Data de 

Nascimento 

 

CPF  RG  Naturalida

de 

 

Filiaçã

o 

 

Endereç

o 

 Bairro  

Municípi

o 

 UF  CEP  Telefone  

AUTOR(ES) 

Quantidade de 

autor(es) ? 
 Raça 

Autor 1 Autor 2 Autor 3 Autor 4 

Altura 
Autor 1 Autor 2 Autor 3 Autor 4 

Cabelo 
Autor 1 Autor 2 Autor 3 Autor 4 

Tatuage

m 

Autor 1 Autor 2 Autor 3 Autor 4 
Idade 

Autor 1 Autor 2 Autor 3 Autor 4 

Vestuári

o 

Autor 1 Autor 2 Autor 3 Autor 4 

Sexo 
Autor 1 Autor 2 Autor 3 Autor 4 

Masc  Fem  Masc  Fem  Masc  Fem  Masc  Fem  

Observações: 

 

 

MODUS OPERANDIS 

Houve 

emprego de 

arma? 

Arma Fogo  
Qual

? 
 

Houve 

Arrombamento   

Portas  

Janelas  

Arma Branca  
Qual

? 
 

Telhado  

Paredes/Vitrine  

A chegada 

do(s) autor(es) 

foi de 

Carro  

A fuga do(s) 

autor(es) deu-se 

de 

Carro  

Alarme

s 

Acionados  

Motocicleta  Motocicleta  Desligados  

A pé  A pé  
Sem 

funcionar 
 

Outra forma  Outra forma  
Inexistente

s 
 

OUTRAS OBSERVAÇÕES  
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INFORMAÇÕES GERAIS 

Policial Militar 

Vistoriador 

Matrícula   

Assinatura BPM  CIA  
Nome do Responsável  

Assinatura do Propritário/Preposto  

 



 

 

  

ANEXO N° 12 – PARECER TÉCNICO. 

POLÍCIA MILITAR 

1ª REGIÃO DE POLÍCIA MILITAR 
4º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR 

DEPARTAMENTO DE PREVENÇÃO E RESTAURAÇÃO DA ORDEM 
PÚBLICA-DPROP 

PARECER TÉCNICO Nº 001/DPROP/PMSC/2010 

DADOS GERAIS DA VISTORIA 

Data da Vistoria 25/05/2010 Vistoriador 1º Ten PM Thiago Augusto Vieira 

Estabelecimento 
Comercial 

Nome SEBOS IVETE I 

Razão Social IVETE BERRI ME. CNPJ 85377943/0001-90 

Proprietário IVETE BERRI 

Local Rua João Pinto  Nº 207 

Ponto de Referência Em frente ao Curso e Colégio Energia Bairro Centro 

Natureza Econômica Comércio de Livros Usados 

INFORMAÇÕES:  
1.Estabelecimento não é patrimônio histórico ou tombado. 
2. Vitimização: Proprietária relata alguns furtos com o estabelecimento aberto, não sabendo precisá-
los. Sem arrombamentos. 

ALVARÁS 

Possui todos os alvarás necessários e em vigência para a atividade econômica que exerce. 

ILUMINAÇÃO 

1. Há iluminação em via pública, existindo postes de iluminação com altura e localização adequadas, 
porém sem eficácia, provavelmente pelo tipo de lâmpada e direcionamento da luz.  
2. Não há sensor para acionar a iluminação interna do estabelecimento quando este estiver fechado.  

Providências: 1. Efetuar contato com a Prefeitura a fim de verificar soluções para o problema, como 
utilização de outro tipo de lâmpada (a citar, fluorescente). 
2. Colocação de sensor para acionar a iluminação interna do estabelecimento quando este estiver 
fechado 

CONTROLE DE ACESSO 

1. Não há mecanismos ou barreiras de acesso aos objetos (livros) expostos, os quais são facilmente 
transportados. 
2. Existe uma única porta frontal, cujas trancas são inadequadas. Tem-se contato com as trancas pelo 
lado externo. 
3. Existe porta dupla (vidro e esteira metálica). 
4. Não se observou a existência de dispositivos de segurança, a citar alarme, câmeras de 
monitoramento e vigilante. 
5. Não há qualquer sistema para limitar a quantidade de clientes, conforme a capacidade da loja. 
6. Não há objetos de valor expostos com a loja fechada e a esteira metálica (“por inteiro”) não permite 
acesso a estes a partir da área externa.  

Providências: 1. Sugere-se que as portas sejam de grade em gomos articuláveis de ferro ao invés de 
esteira metálica (“por inteiro”), tendo trancas pelo lado interno ou fechadura tetra de boa marca. 
2. Colocação de dispositivos de segurança, a citar alarme, vidros convexos e câmeras de 
monitoramento 
3. Inversão da porta dupla, sendo a interna de vidro e a externa de grade em gomos articuláveis de 
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      Quartel em Florianópolis, 07 de Junho de 2010. 
            THIAGO AUGUSTO VIEIRA/  1º TEN PM CMT da 1ªCIA/4ºBPM 

CHEFE DO DPROP 

ferro. 
4. Expor os objetos de modo que não permita acessá-los da área externa, estando o estabelecimento 
aberto ou não. 
5. Em casos de necessidade, em que haja grande quantidade de clientes (períodos próprios de 
comércio), adotar procedimentos para que ocorra acesso limitado dos clientes ao estabelecimento, a 
fim de manter o controle e evitar furtos.     

VISIBILIDADE 

1. As portas (incluindo a vitrine) fechadas não permitem visibilidade do interior do estabelecimento.  
2. O estabelecimento faz extremo com outros dois estabelecimentos, não possuindo janelas laterais e 
apenas um lanço de vitrine inteira sem trancas e película. 
3. O único campo de visão possível é o frontal, não existindo limitação deste por outra edificação. 
4. Há poluição visual pelos objetos expostos na vitrine, limitando a visibilidade.  
5. A altura, o layout de distribuição e o tipo de prateleiras/estantes não são adequados.  
6. A posição do caixa tem sua visibilidade limitada pela posição das prateleiras/estantes.  

Providências: 1. Alteração do layout de distribuição das prateleiras/estantes, dispondo-as em 
diagonal, convergindo para a posição do caixa. 
2. Alterar a localização ou diminuir as prateleiras altas que estão a limitar a visibilidade. 
3. Colocação de espelhos convexos nas extremidades do estabelecimento.  
4. Dispor os objetos na vitrine de maneira a não limitar a visão do interior da loja, bem como da área 
externa; utilizando prateleiras/estantes horizontalizadas ou sem fundo e dispondo os livros em pilhas. 
5. Utilizar porta dupla, sendo a interna de vidro e a externa de grade em gomos articuláveis de ferro, 
que permita a visibilidade interior.  
6. Adotar estantes sem fundo, a fim de permitir a visibilidade transversal. 

TRANQUILIDADE PÚBLICA 

1. Trata-se de comércio de livros usados, sendo utilização de recursos sonoros.  
2. Não há transtornos nas vias públicas em razão do comércio. 

Providências: Adequado. 

REFORÇO TERRITORIAL/VIGILÂNCIA NATURAL 

1. Localização do estabelecimento em área com fluxo de pedestres somente durante o dia, porém a 
noite o local é ermo.   
2. O local não possui acúmulo de lixos e resíduos, porém há marquises, uso de drogas no local e má 
conservação dos prédios vizinhos, com prostituição nas proximidades da Av. Hercílio Luz.   
3. Há soleiras no estabelecimento. 
4. Inexistem arbustos, árvores ou outros recursos paisagísticos no local. 
5. Existe vigilância organizada da Polícia Militar. 

Providências: 1. Colocação de porta de vidro externa de forma a acabar com a soleira existente. 
2. Revitalização do ambiente urbano. 
3. Iluminar região abaixo da marquise. 

CONCLUSÃO 

Com base no artigo 144, § 5º, da Constituição Federal, em que se estabelece que cumpre à Polícia 
Militar a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública; bem como no art. 10 da Lei 
Complementar Estadual nº 454/09, que estatui que os Oficiais da Polícia Militar são autoridades 
policiais militares para o exercício das missões de Polícia Ostensiva e de Preservação da Ordem 
Pública, RECOMENDA-SE ao estabelecimento SEBOS IVETE I a adotar as providências 
elencadas no presente parecer. 
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               ANEXO – N° 13

CÂMARA DOS DEPUTADOS 

DEPUTADO FEDERAL MENDONÇA PRADO (DEM/SE) 

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E COMBATE AO CRIME 

ORGANIZADO 

PROJETO DE LEI Nº 2.292, DE 2011 

Regula as ações de Polícia Administrativa 
exercida pelas Polícias Militares no exercício 
da Polícia Ostensiva e da Preservação da 
Ordem Pública, e dá outras providências. 

Autor: Deputado GEAN LOUREIRO 

Relator: Deputado MENDONÇA PRADO 

I – RELATÓRIO 

Encontra-se nesta Comissão o Projeto de Lei nº 2.292, de 

2011, de autoria do Ilustre Deputado Gean Loureiro, que visa a regulamentação 

das ações de Polícia Administrativa exercida pelas Polícias Militares no exercício 

da Polícia Ostensiva e da Preservação da Ordem Pública, e dá outras 

providências. 

Por despacho da Presidência desta Câmara dos Deputados, 

em 7 de outubro de 2011, a matéria foi distribuída para análise das Comissões de 

Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado; de Relações Exteriores e de 

Defesa Nacional e de Constituição e Justiça e de Cidadania nos termos do que 

dispõe o art. 24, inciso II, do Regimento Interno. 

20120324082814SILEGPDF_974303_PDF_.1 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS 

DEPUTADO FEDERAL MENDONÇA PRADO (DEM/SE)                                                                2 

No prazo regimental, nesta Comissão, não foram 

apresentadas emendas à proposição. 

É o relatório. 

II - VOTO DO RELATOR 

O Projeto de Lei nº 2.292, de 2011, pretende regulamentar 

as ações de polícia administrativa realizadas pelas Polícias Militares no exercício 

da polícia ostensiva e da polícia de preservação da ordem pública consoante com 

o § 5º, do artigo 144, da Constituição Federal. 

Segundo o autor do Projeto de Lei nº 2.292, de 2011, as 

ações administrativas serão a edição de norma, o planejamento, a fiscalização e a 

aplicação de penalidades para o exercício da polícia ostensiva e da polícia de 

preservação da ordem pública. Além disso, a atuação da polícia militar nas áreas 

ostensiva e de preservação da ordem pública deve ser integrada com os demais 

órgãos do sistema de segurança pública, conforme previsto no art. 4º do Projeto 

de lei em questão. 

A Autoridade de Polícia Ostensiva e de Preservação da 

Ordem Pública editará instruções específicas 

Por fim, prevê o Projeto de Lei nº 2.292, de 201, que caberá 

aos Estados e ao Distrito Federal estabelecer regulamentação complementar, 

incluindo as sanções a serem aplicadas quando não forem observados os atos 

20120324082814SILEGPDF_974303_PDF_.1 



 

 

  

CÂMARA DOS DEPUTADOS                                                

DEPUTADO FEDERAL MENDONÇA PRADO (DEM/SE)                                                                3 

administrativos legalmente baixados pelas autoridades de polícia administrativa e 

de polícia de preservação da ordem pública. 

As devidas correções da técnica legislativa serão feitas na 

Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Assim, diante do exposto, 

VOTO pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 2.292, de 2011. 

Sala da Comissão, em de março de 2012. 

Deputado MENDONÇA PRADO 

Relator 
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