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A defesa da vida é, atualmente, mais que um
valor: trata-se também de um desafio.
Enfrentar a pandemia do COVID-19, como
fazemos desde janeiro de 2021, vem exigindo
doses significativas de dedicação e
resiliência. Mas não apenas isso. O momento
exige de nós a capacidade de fazer mais, atuar
em diversas frentes, inovar nosso jeito de agir. 
Por tudo isso, a atuação da Guarda Municipal
de Juiz de Fora vem sendo absolutamente
exemplar. Se hoje temos orgulho em afirmar o
sucesso de nossa campanha de vacinação,
isso em muito se deve à dedicada contribuição
da Guarda, na proteção à vacina, no amparo
aos pontos de vacinação, na pacificação de
eventuais conflitos. 
Dedicação desdobrada em outras frentes. A
defesa da vida da mulher ganha ainda mais
força tendo a Guarda ao nosso lado. A
transformação de nosso centro em um espaço
pacífico para pedestres e automóveis não seria
possível sem nossa tropa. A promoção de
cultura de solidariedade e empatia para com
quem mais sofre, especialmente a população
em situação de rua, é mais uma prova de como
nossos guardas têm compromisso com nosso
povo. 
Em meio a tudo isso, ainda pudemos
responder ao desafio de nosso tempo, o de
organizar nossa gestão pela inteligência. O
Plano Municipal de Segurança Pública reserva
especial papel para a Guarda, inclusive em
ações calcadas na informação, na pesquisa e
no correto planejamento de políticas de
segurança e preservação da vida. 
Juiz de Fora tem todos os motivos para se
orgulhar de sua Guarda Municipal. Nosso
abraço a todas e todos da tropa, que
permitiram que tão bonita página da História
seja redigida, apesar de todos os desafios. 

"Se hoje temos orgulho 
em afirmar o sucesso 

de nossa campanha de 
vacinação, isso em 

muito se deve à 
dedicada contribuição 
da Guarda, na proteção 

à vacina, no amparo 
aos pontos de 
vacinação, na 
pacificação de 

eventuais conflitos"

Editorial - Prefeita
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Margarida Salomão
Prefeita de Juiz de Fora



A criação de uma política municipal de
segurança na cidade de JF caminha a passos
largos. Em um ano avançamos muito rumo à
construção de um modelo que alinhe
segurança, cidadania e promoção aos direitos
fundamentais de todas e todos. 
Fortalecemos do Conselho Municipal de
Segurança Urbana e Cidadania que completou
02 anos de existência. Órgão paritário e
consultivo o COMSUC/JF se consolidou como
uma instância democrática, transversal e
plural que fortalece a transparência e a
construção democrática das políticas
públicas de segurança. O COMSUC/JF,
incansável mesmo durante a pandemia,
conheceu e aprimorou todo o conteúdo do 1º
Plano Municipal de Segurança Urbana e
Cidadania, sancionado em 06 de outubro de
2021. 
O Plano Municipal de Segurança Urbana e
Cidadania foi construído tendo como base os
referenciais de segurança cidadã e cultura de
paz, integrando a cidade de Juiz de Fora ao
pilares da Agenda 2030, do Programa
Nacional das Nações Unidas – PNUD -.
Composto por 33 metas o plano referência em
nossa cidade a construção de uma política de
segurança pública alicerçado nos seguintes
eixos: pesquisa e produção de inteligência;
diálogo e participação popular, integração
entre o município e as forças de segurança
pública e fortalecimento da guarda municipal,
capacitação permanente, transversalidade e
intersetorialidade das políticas de prevenção
as violências.
Dentre os eixos do plano, destaca-se o
fortalecimento da guarda municipal que se
consolidou como uma instituição essencial
durante o ano de 2021. As várias ações
desenvolvidas ressaltaram o potencial das
ações preventivas, o reforço aos ideais
comunitários e cidadãos bem como a
importância das ações intersetoriais e
interinstitucionais. Um pouco do resultado
desse trabalho é o que pretendemos mostrar
nessa revista!
Em 2021, a Guarda Municipal de Juiz de Fora
completou 13 anos de atuação demonstrando,
a cada dia, seu verdadeiro propósito de Servir
e Proteger!

segurança, 

cidadania e

promoção aos 

direitos

fundamentais 

de todas 

e todos 
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Letícia Paiva Delgado
Secretária de Segurança Urbana e Cidadania

Editorial 
Secretária de Segurança 
Urbana e Cidadania



Editorial
Comandante da Guarda Municipal
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Ao longo de seus 13 anos de existência, a
Guarda Municipal tem contribuído, por meio
da dedicação e zelo de seus integrantes, com
a nobre missão de consolidar uma cultura de
paz em Juiz de Fora. A atuação preventiva, as
ações interativas com a comunidade, o
contato com o servidor público municipal, a
rotina das rondas nas feiras livres, as
frequentes intervenções na dinâmica social
nas vias públicas, bem como o patrulhamento
realizado diariamente nas praças e nos
próprios municipais, evidenciam a relevância
do serviço prestado pela corporação em prol
da segurança pública municipal.  
Em 2021, tivemos que lidar com os muitos
desafios gerados pela pandemia em curso e
direcionamos nossa força de trabalho para as
ações de preservação da vida, especialmente
àquelas relacionados ao apoio, proteção e
distribuição das vacinas.  
A trajetória da GMJF foi atravessada por esta
grave demanda epidemiológica, o que nos
levou a pensar e fazer a segurança pública
para além da lógica do conflito e do embate. 
 Apropriamo-nos, como nunca antes, da nossa
identidade preventiva e cidadã, pois
certamente 2021 foi o ano de maior interação
comunitária da Guarda nos territórios. Não
paramos sequer um dia! As mulheres e os
homens que compõem a GM saíram
diariamente de seus lares e possibilitaram
que esta corporação cumprisse com
excelência a missão de servir e proteger o
povo de nossa cidade. Sinto-me honrado e
orgulhoso por fazer parte deste time e neste
momento tão importante da nossa trajetória
comandar esta tropa, a qual reverencio e
dedico a minha gratidão. 
Sigamos firmes no cumprimento do nosso
propósito, com as expectativas e ânimos
renovados, nos dedicando ao fortalecimento
da Guarda Municipal e na prestação de um
serviço com maior excelência. 

"Apropriamo-nos, 
como nunca antes, da 

nossa identidade 
preventiva e cidadã, 

pois certamente 2021 
foi o ano de maior 

interação 
comunitária da 

Guarda nos 
territórios".

Leandro Lisboa Barros
Comandante da Guarda Municipal de JF



        ano de 2021 deu seus primeiros passos ainda sob os rastros de dúvidas deixados pela
pandemia. O trabalho da Guarda Municipal seguiu com sua atuação permanente,
promovendo medidas sanitárias, humanitárias, de prevenção e de fiscalização no
município voltadas ao controle do novo coronavírus.
  Se por um lado a crise expôs dificuldades, por outro evidenciou capacidades e
estabeleceu o papel da Guarda Municipal para a sociedade. Diante da pandemia, a
corporação colocou sua força de trabalho a serviço de diversas frentes. Por sua
característica de essencialidade, o órgão, vinculado à Secretaria de Segurança Urbana e
Cidadania (Sesuc), não parou um só dia. Suas atividades foram intensificadas, novos
projetos foram colocados em funcionamento e toda a equipe foi para as ruas, num
exercício diário de representar o poder público junto à população. Assim os seus 112
integrantes fizeram jus ao lema de “servir e proteger”. 
    Um trabalho marcado pelo comprometimento, seja na orientação acerca das medidas
de proteção, na descontaminação de ambientes, na participação em ações preventivas em
conjunto com servidores de outros setores, no encaminhamento de denúncias ou na
atuação sistemática com a fiscalização de posturas, quando as regras precisaram ser
mais restritivas. 
  Para além de todas as responsabilidades assumidas, a Guarda demonstrou
profissionalismo apurado e equilíbrio nos momentos mais críticos. Quando a situação
impunha restrições e os ânimos estavam propensos à precipitação, a Guarda colocou seu
trabalho à prova. 
    Mesmo nas atuações de fiscalização ao cumprimento de regras de enfrentamento à
pandemia, a Guarda agiu com serenidade, respeito e limite legal, entendendo o lugar da
sua obrigação profissional e o cenário de dificuldades para o comércio local. Apesar de
algumas reações acaloradas por parte dos setores afetados, não houve um episódio
sequer de perda do controle da situação ou de embate violento.
    Contra a crise, a Guarda soube responder com atitude e ponderação. Contra reações
exaltadas, ela agiu com cautela. Contra provocações, o autocontrole e a firmeza
inabaláveis, repercutiram em reforço de coesão da equipe. A sensatez de fazer o trabalho
que precisava ser feito, na medida da atenção e da prudência, conduziram ao sucesso das
ações realizadas durante todo o período. 
      Inúmeros foram os momentos em que a Guarda Municipal teve que se expor para fazer
valer a lei. Inúmeras foram as situações em que ela esteve presente à autuação de
estabelecimentos, integrada aos fiscais de posturas no encerramento de festas, fechando
quadras comerciais, notificando bares e restaurantes, finalizando eventos com grande
quantidade de público aglomerado. 
    Em todos os casos, o cumprimento do dever foi o norte, pautando uma execução
correta, tranquila em que a premissa do respeito ao cidadão e aos direitos humanos se fez
vista nos resultados sem incidentes. 

Preservação da Vida
Um exemplo de atuação durante a crise sanitária
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Apoio à Saúde
A Guarda Municipal teve significativo empenho no contexto do estado de emergência
sanitária decorrente da pandemia de coronavírus/Covid-19 na cidade. Durante esse
período, foi intensificado o sistema de rondas aos serviços de saúde, garantindo que os
profissionais da área pudessem se dedicar especificamente à missão de salvar vidas.

Com a chegada das vacinas, no início de
2021, a Guarda se envolveu também no
processo de entrega e de recolhimento dos
insumos. O apoio ao transporte do
imunizante permitiu à corporação
participar da nobre missão de levar
esperança para toda a cidade. A proteção à
vida foi o objetivo diário efetivado pelas
mãos dos agentes da corporação. 
Além do apoio logístico, as equipes
ofereceram apoio aos postos de vacinação
com presença e disposição para ajudar.
Frequentemente, os guardas foram vistos
engajados na orientação de filas, ouvindo,
explicando, informando sobre o processo de
imunização, encaminhando pessoas com
necessidades especiais e somando boa
vontade ao trabalho das equipes de
vacinação.
A Guarda Municipal é uma corporação de
segurança pública, cuja função
constitucional está voltada para a proteção
e o apoio às ações da administração
municipal. 

Vacinação - doses de entrega à missão
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  ‘‘A Guarda possui um perfil de

apoio comunitário muito forte. Sua

função é voltada para as questões

do dia a dia do ambiente urbano,

onde as pessoas desenvolvem suas

atividades, transitam, buscam

serviços. Com isso, o agente se

coloca ao lado da população,

auxiliando tanto pelo dever da

função mas, principalmente, pelo

sentido de ser útil à sociedade, à

qual ele pertence. É nesse ponto,

que a Guarda Municipal faz valer o

seu papel comunitário no cenário

de segurança pública local”. 

 Fernando Tadeu David 
(Secretário de Segurança nos primeiros seis meses do ano)



A corporação recebeu honraria concedida
pela Associação Brasileira das Forças
Internacionais de Paz (ABFIP) a
profissionais de diferentes áreas, que
estiveram na linha de frente do
enfrentamento à crise de saúde. 
A homenagem é o reconhecimento ao
trabalho de toda uma equipe, que sustentou,
a todo tempo, o dever de sair de casa e de se
arriscar para promover uma segurança
acolhedora à população, sobretudo nos
momentos de incertezas gerados pela
pandemia. 
Por ser órgão dos serviços essenciais, a
Guarda Municipal teve suas atividades de 

O empenho da pasta da segurança
conseguiu viabilizar junto à Secretaria de
Saúde e ao governo, a organização da
vacinação do grupo prioritário das forças de
segurança pública. 
Integrantes da Guarda Municipal, Polícias
Militar e Civil, Exército, Bombeiros, agentes
de transporte e trânsito, agentes
socioeducativos e policiais penais foram 
 imunizados, ainda no mês de abril,
seguindo critérios definidos pelo governo
federal.

Vacinação das forças de segurança

Medalha destaca atuação na pandemia
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rotina mantidas, sem qualquer interrupção.
A essas foram incluídas novas modalidades
de atuação criadas em reforço às condutas
de enfrentamento à Covid-19 no município.



Em 6 de outubro, a prefeita Margarida
Salomão sancionou a lei 14.242, criando o
primeiro Plano Municipal de Segurança
Urbana e Cidadania de Juiz de Fora. O
plano é um marco que coloca a cidade em
posição de destaque na formulação de
políticas públicas para o setor.
O documento traça as diretrizes da política
municipal de segurança pública para os
próximos 10 anos (2021/2031). Inédito
desde a sua concepção, ele nasce de uma
lógica participativa, que reuniu poder
público, forças de segurança, associações
comunitárias, organizações da sociedade
civil, entidades de defesas de direitos e
políticas sociais para apontarem os
caminhos a serem seguidos para uma
cidade mais segurança.
A proposta é resultado das demandas da
comunidade, apontadas, em 27
deliberações, durante a 1ª Conferência
Municipal de Segurança Urbana e
Cidadania, realizada em agosto de 2019.
O Plano Municipal de Segurança Urbana e
Cidadania está estruturado sobre cinco
eixos principais:  

Juiz de Fora tem Plano de Segurança
Urbana e Cidadania

09

Pesquisa e Produção de Inteligência,
Diálogo e Participação Popular, Integração
entre o Município e as Forças de Segurança
Pública e Fortalecimento da Guarda
Municipal, Capacitação Permanente e
Transversalidade e Intersetorialidade das
Políticas Públicas de Prevenção às
Violências.
 

 “A sanção do plano é um ato de
coragem desse governo, que

reconhece o que é bom. O plano é
extremamente democrático. Esse

é o caminho que Juiz de Fora
quer seguir, porque sua

construção se deu por um
processo coletivo e é por isso que
a cidade se alinha com a política

nacional de segurança, cujos
pilares são: a cultura de paz e a

segurança cidadã”.

Letícia Paiva Delgado 
secretária de Segurança Urbana e Cidadania



A responsabilidade sobre a segurança é
vista por um novo ângulo. Diferente da
noção tradicional que atribuía a
competência aos governos estaduais,
atualmente ela é compartilhada entre as
três esferas de governo: união, estados e
municípios. E sua gestão deve ser
participativa, integrando órgãos públicos,
forças de segurança e sociedade.

Órgão de participação
popular tem papel
fundamental na
conquista

Criado em 2020, o Conselho Municipal de Segurança Urbana e Cidadania (Comsuc) é
um órgão de controle social, com participação efetiva de diferentes setores da
sociedade. Graças ao escopo de representatividade de seus conselheiros e ao esforço
coletivo do grupo, a cidade pode ter, em apenas um ano, a materialização do seu
primeiro Plano de Segurança. O documento é expressão da pluralidade traduzida pelo
órgão, que promoveu intenso processo de discussão a fim de formatar uma proposta
que contemplasse as diversas visões, das demandas da comunidade. Assim, poder
público e sociedade civil organizada estabeleceram, de forma definitiva, a participação
popular nas decisões do setor de segurança.
O Comsuc é órgão colegiado permanente, de competência consultiva, sugestiva e
acompanhamento das atividades de segurança pública e defesa social no âmbito do
Município. Dentre suas funções, está a proposição de diretrizes para a implementação
das políticas públicas de segurança para a cidade.

Responsabilidade Compartilhada
A existência de um plano municipal de
segurança pública também é condição
imposta pela Lei Federal nº 13.675, de 11 de
junho de 2018, que cria a Política Nacional
de Segurança Pública e Defesa Social
(PNSPDS) e institui o Sistema Único de
Segurança Pública (SUSP), para que o
município possa se habilitar para a
captação de recursos junto aos demais
entes da federação. 

Determinação Legal

A elaboração do plano abordou questões relativas ao fenômeno da segurança pública na
cidade, levando em conta aspectos sociodemográficos, diagnóstico da situação atual, a
política nacional de segurança pública e a concepção moderna de segurança, na qual a
cidade tem papel central para a construção de políticas de redução da violência,
promoção da prevenção e exercício da cidadania. A mudança conceitual coloca a
prevenção como foco e estabelece metas e resultados dentro da perspectiva de uma
segurança cidadã
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Assistência Social e Segurança 

começam a compartilhar dados

As secretarias de Assistência Social (SAS) e
de Segurança assinaram protocolo de
intenções para o compartilhamento de
informações. A cooperação vai possibilitar o
cruzamento de dados sociais e de segurança,
favorecendo o desenvolvimento de estudos
específicos sobre os fenômenos das
violências e consequentes ações de
enfrentamento ao problema no município. A
Lei 13.675/2018, que instituiu o Sistema
Único de Segurança Pública (SUSP), reforça 

Durante a pandemia, a Guarda Municipal intensificou sua participação em ações de
fiscalização. As operações conjuntas de Fiscalização atuaram sobre aqueles que insistiram
em infringir a lei durante as faixas roxa e vermelha do Programa Juiz de Fora Pela Vida.
Para o sucesso dessas ações, o trabalho do setor de Inteligência da Guarda se mostrou
fundamental, apontando, com antecipação, locais para intervenção prévia do poder público.

Inteligência
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a necessidade da consolidação das políticas públicas de segurança acompanhadas de pesquisas,
estudos e diagnósticos em áreas de interesse da segurança pública e que visem ao atendimento
prioritário, qualificado e humanizado às pessoas em situação de vulnerabilidade.

 O acordo firmado entre as secretarias sinaliza tratativas para a
implantação do Observatório Municipal de Segurança em Juiz de Fora,
reafirmando uma das metas do Plano Municipal de Segurança Urbana e
Cidadania.   



Cursos e Capacitações

Atentas à necessidade de aperfeiçoamento permanente para uma melhor atuação das
forças de segurança, a Sesuc e a Guarda Municipal inovaram e desenvolveram, no ano de
2021, projeto de capacitação jurídica para o efetivo da GM. 
Foram três meses de estudos sobre legislação penal especial, direito penal e direito
processual penal, oferecidos em parceria a Rede de Ensino Doctum. O pioneirismo da
iniciativa foi reconhecido pela instituição de educação superior, que pretende levar a
experiência a outras Guardas Municipais do país.
A capacitação jurídica da Guarda aconteceu em formato on-line, com o objetivo de reforçar
conteúdos relativos à rotina de trabalho da corporação, propiciando maior compreensão
das demandas atendidas pelos guardas à luz do direito. Módulos sobre drogas, Lei Maria da
Penha, Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA-Lei 8.069/90), Lei de Tortura, Abuso de
Autoridade e Crimes em Espécie fizeram parte das discussões.

Pioneirismo em capacitação jurídica

Integrantes da Guarda Municipal
participaram de treinamento para atuarem
como brigadistas em combate a incêndios
florestais. O curso, oferecido pelo Corpo de
Bombeiros Militar, foi elaborado a fim de
habilitar voluntários para apoio em ações
de enfrentamento a focos de incêndio
comuns no período de estiagem.
Além da Guarda, servidores da Secretaria
de Sustentabilidade em Meio Ambiente e
Atividade Urbana (Sesmaur), colaboradores
da manutenção de serviços do Parque da
Lajinha e profissionais do Instituto
Brasileiro de Meio Ambiente (IBAMA) e do
Instituto Estadual de Florestas (IEF)
participaram do curso. 

Combate a Incêndio Florestal
O treinamento para atendimento a
tentativas de suicídio seguiu a Instrução
Técnica Operacional (ITO-30) do Corpo de
Bombeiros Militar de Minas Gerais
(CBMMG), instituição responsável pela
capacitação e visou à preparação para uma
abordagem mais efetiva e segura, tanto
para tentantes, quanto para equipes em
ação. 
A atuação da Guarda Municipal se estende
para além da proteção aos bens, serviços e
instalações da administração pública
municipal. É comum, no dia a dia de
trabalho, a corporação agir em socorro a
situações de emergência, incluindo
episódios de suicídio.

Salvando Vidas
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Secretar ia  de  Segurança Urbana e  Cidadania

A Guarda cumpre o papel de levar segurança ao cidadão e de assegurar esse direito a todos,
sem distinção. Integrar a Guarda ao processo de construção de políticas públicas para a
população em situação de rua confirma o compromisso do órgão com a promoção de
direitos. Razão que justifica manter seus integrantes conscientes do imperativo do
tratamento humanizado e do olhar de empatia para pessoas em vulnerabilidade.
Há 12 anos, a Guarda Municipal atua em apoio às ações de abordagem à população em
situação de rua, realizadas por equipes multidisciplinares da Prefeitura. O trabalho se
baseia na conversação, uma vez que o indivíduo é livre para aceitar ou não a ajuda. Neste
processo de contato, abordagem e definição de procedimentos, a Guarda se faz presente,
assegurando a aproximação dos profissionais, a razoabilidade entre as partes e a
integridade física para que toda a equipe possa desenvolver suas funções. 

Uma parceria com a 4ª Companhia de Meio Ambiente da Polícia Militar e o Instituto
Estadual de Floresta (IEF) viabilizou treinamento de guardas municipais para a contenção
de animais silvestres. 
Desde maio, quando foi realizada a primeira edição do treinamento, a GM vem atuando, em
cooperação aos demais órgãos ambientais, na captura de animais. São aves, gambás, micos,
cobras, entre outros que acabam acessando residências e comércios em busca de alimento
e abrigo.

Treinamento em contenção de animais silvestres

Capacitação sobre população de rua

Integrantes da Guarda Municipal de Juiz de Fora participaram de curso para a operação de
drones. O treinamento promovido pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar)
apresentou à corporação a possibilidade de inclusão da tecnologia nas atividades de
segurança locais. 

Operação de Drones
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Ação e Integração

Coordenada pela Guarda Municipal, em parceria com a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros,
Receita Estadual da Fazenda e Fiscalização de Posturas, a Operação Hefesto atuou para
combater o crime de receptação e inibir o furto de materiais elétricos como fios de cobre,
cabos de telefonia e internet, além de tampos de bueiro, gradis e placas de metal.
Simultaneamente, 15 ferros velhos da cidade foram vistoriados e 1720,50 quilos de material
irregular encontrados. 
A operação foi idealizada a partir de levantamento produzido pelo setor de inteligência da
Guarda, tendo em vista o aumento do furto de peças de ferro das áreas públicas e da
constatação de danos aos serviços públicos gerados pela queda de sistemas de energia e
comunicação, interrompidos pela supressão de cabeamentos. 
No total, 96 agentes públicos estiveram envolvidos na operação, batizada com o nome de
“Hefesto” em referência ao deus mitológico protetor das atividades relacionadas ao metal.

Guarda Municipal, Secretaria de Mobilidade 
 Urbana (SMU) e Polícia Militar de Minas
Gerais (PMMG) atuam em parceria para inibir
a ocorrência de acidentes de trânsito na
cidade. As instituições parceiras reforçam
medidas de prevenção e de segurança para
motoristas e passageiros em nossa cidade. 

Blitz em conjunto

Operação Inédita apreende quase 2 toneladas de
material irregular em ferros velhos
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A equipe de proteção ambiental da Guarda Municipal realiza monitoramento das áreas
verdes sob responsabilidade do município. O objetivo do trabalho é o patrulhamento
preventivo a fim de evitar ocorrências de incêndio, descarte irregular, entre outras práticas
proibidas em áreas de preservação ambiental. Morro do Imperador e margens do Rio
Paraibuna são alguns dos locais de rondas periódicas. 
Outras áreas de proteção permanente (APPs), florestas e locais de reflorestamento estão
entre as unidades onde são verificadas as condições de conservação e registradas eventuais
ocorrências de irregularidades. 
A proteção ao meio ambiente, em áreas verdes sob responsabilidade do município, é função
da Guarda Municipal, prevista em sua lei de criação (11.206/2006). Essa atribuição é 
 reafirmada pelo Estatuto Geral das Guardas Municipais (lei 13.022/2014), que em seu artigo
5º, inciso VII, estabelece ser competência específica das Guardas Municipais, respeitadas as
competências dos órgãos federais, estaduais, proteger o patrimônio ecológico, histórico,
cultural, arquitetônico e ambiental do Município, inclusive adotando medidas educativas e
preventivas.

O monitoramento das margens do Paraibuna é diário. As equipes orientam quem possa
estar fazendo uso indevido da área de preservação, coibindo práticas como o descarte
irregular de lixo e queima de materiais.  
As margens do Paraibuna são classificadas como Área de Preservação Permanente (APP).
De acordo com a legislação ambiental, a extensão de 50 metros da borda, a partir do seu
leito, deve ser protegida e nenhuma atividade que gere dano ambiental pode ser
desenvolvida nela.

Ronda Verde

Guarda protege margens do Rio Paraibuna

Guarda Municipal monitora áreas de 
preservação ambiental
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Em 2021, a Guarda Municipal 
 recolheu mais de 200 animais
silvestres na área urbana da
cidade. 
Todos os exemplares recolhidos
foram encaminhados para Centro
de Triagem de Animais Silvestres
(Cetas) do Instituto Brasileiro de
Meio Ambiente (Ibama).
Eles passaram por cuidados 
veterinários,  antes de
serem reinseridos 
ao meio ambiente
A população pode 
acionar a equipe 
de Proteção 
Ambiental da Guarda Municipal,
pelo telefone 153, no horário das 8h
às 17h. 
A atividade acontece
paralelamente às demais ações das
equipes, por esta razão o
atendimento segue critérios de
triagem.

Guarda Municipal recolhe animais durante  todo o ano
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Em 2021, a Guarda Municipal ampliou a atuação junto às feiras livres realizadas no
município pela Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa). Além da feira
noturna realizada na Praça Antônio Carlos, às quartas-feiras, que já contava com a
participação da GM, a corporação passou a apoiar as feiras realizadas nos bairros durante
toda a semana. O trabalho consiste em levar o patrulhamento preventivo comunitário para
esses locais, promovendo um ambiente de tranquilidade para feirantes e consumidores. A
equipe de motoapoio é a responsável pelo empenho nos bairros. 
Mais que presença, os integrantes da Guarda estabelecem contato com comerciantes e com
a comunidade, se colocando à disposição para os casos de necessidade. 

Guarda Municipal leva rondas preventivas às feiras livres

Todo fim de semana, enquanto a cidade ainda dorme, a Guarda Municipal se dedica ao
monitoramento das imediações da Avenida Brasil, na área das feiras livre e da pechincha.
A ação visa ao controle da montagem de barracas conforme planejamento em espaço
determinado para este fim.

Pela madrugada - presença na Avenida Brasil
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Preventiva e Comunitária
A Guarda Municipal é uma instituição de
segurança pública, cuja formação se deu
dentro da nova filosofia de abordagem
cidadã baseada, antes em ações
preventivas e no estabelecimento de
relacionamento comunitário, que em
procedimentos repressivos. A atuação
preventiva corrobora o propósito
comunitário da instituição, com um
trabalho de proximidade com a população
de forma atenta e humanitária. 

Consolidando uma atuação preventiva e comunitária

Guarda Municipal amplia 
rondas preventivas
A estratégia de patrulhamento preventivo
comunitário, modelo de trabalho da GM, foi
reformulada. Novos pontos entraram para a
cobertura, em reforço à proteção do
patrimônio público municipal. É mais
segurança para servidores e para a população
das áreas atendidas.
Equipes motorizadas realizam ponto base
nos locais definidos, monitorando as
condições de segurança dos espaços públicos
e mantendo prontidão para eventual
necessidade de prestar apoio a alguma
ocorrência. 
A presença das equipes ainda favorece um
ambiente mais ordeiro, inibindo a incidência
de delitos. 
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O perfil da Guarda Municipal está em total
conformidade com a lógica de uma Guarda
Comunitária, uma vez que busca construir
parceria com a população para a melhoria das
condições de segurança. A inserção de
equipes em locais de trânsito de pessoas
ajuda a aproximar o profissional da
comunidade, favorece o estabelecimento de
relações e promove a segurança, que é o
sentido essencial da presença da Guarda na
vida da cidade. 

A interação comunitária e a missão de fazer segurança se unem em benefício do cidadão.



Patrulhamento preventivo
Guarda Municipal intensifica atuação preventiva no 

espaço público

Atores da Remodelagem Urbana
A Guarda Municipal vem participando
ativamente do planejamento e da execução
da remodelagem da ocupação da região da
Avenida Getúlio Vargas, com monitoramento,
presença e acompanhamento das novas
medidas adotadas, inclusive na nova área de
comércio popular na Praça do Riachuelo.
A simples presença do agente uniformizado
indica para a comunidade que há atuação do
poder público naquele local. A estratégia se
complementa com a interação. As equipes
são orientadas a estabelecerem contato com
o comércio, com estabelecimentos,
moradores do entorno e frequentadores do
espaço. A dinâmica traz um novo olhar sobre
a área atendida, bem como ajuda a construir
uma nova imagem do agente de segurança
junto à comunidade. De um lado, as
características da região passam a ser
melhor compreendidas. De outro, a Guarda se
coloca à disposição para momento de
necessidade de intervenções de segurança. O
resultado é o fomento de melhores condições
para a comunidade.

Guarda Municipal recuperou aparelho deGuarda Municipal recuperou aparelho de
celular de uma vítima de atropelamento,celular de uma vítima de atropelamento,
que teve o telefone furtado diante doque teve o telefone furtado diante do
acidente.acidente.
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A Guarda Municipal vem ampliando a
presença de equipes na região daPraça do
Riachuelo nos últimos meses. O objetivo
da presença é assegurar melhores
condições para que a população tenha
direito a transitar com tranquilidade no
espaço público.
A atividade das equipes se estabelece pela
via do contato e da conversação para a
resolução de eventuais situações de
irregularidade constatadas.

“A Guarda Municipal é uma instituição de segurança moderna, que  já nasceu sob a orientação de
uma filosofia de segurança cidadã.  Sua atuação está pautada no respeito aos direitos humanos. A
inversão do modelo tradicional de segurança aposta na proximidade e na interação do agente
com a sociedade para o estabelecimento de um ambiente mais seguro".                                                      

(Elaine Silva - Subcomandante da Guarda Municipal)
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Projetos

A função da Guarda Municipal vai muito
além da sua presença no espaço público.
Passa pela relação com o cidadão, pela
percepção de situações de risco, pelo
acolhimento de solicitações, pelo
encaminhamento de soluções e pela
compreensão que sempre é possível
oferecer mais à cidade.  

Doação de Sangue inaugura o projeto Guarda Amiga
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Nesse sentido, a corporação lançou o projeto
Guarda Amiga, buscando sensibilizar os
guardas para o envolvimento em ações de
caráter social e humanitário fora da atividade
de trabalho.
A primeira ação proposta aconteceu no Dia
Mundial do Doador de Sangue, 14 de junho,
quando integrantes da Guarda compareceram
ao Hemominas para uma doação coletiva.
Eles marcaram a data, contribuindo para o
aumento dos estoques de sangue da unidade
e chamando atenção da comunidade para a
necessidade de mais pessoas se
disponibilizarem ao ato de doar sangue no
período da pandemia. 

Livros 
O projeto também tem estimulado a doação
de livros para disponibilização a crianças em
eventos realizados pela Prefeitura. A Guarda
leva estante de publicações ao acesso de
todos os interessados, como acontece em
edições da Rua de Brincar. A intenção é
estimular a prática da leitura entre o público
infantil.



Estabelecer relação com a comunidade está na função da Guarda Municipal. O trabalho da
instituição tem no relacionamento com o cidadão sua justificativa primordial. Trazer esse
espírito solidário para a concretização de ações, ainda que pequenas, tem importância
simbólica. Vai além do ato em si, toca cada um dos integrantes, uma vez que fazer o bem a
alguém é também um modo de se tornar, cada vez mais, uma pessoa mais comprometida em
fazer um mundo melhor.   

Conexões e solidariedade

Reforçando o caráter de humanização da
Guarda Municipal, o projeto Guarda Amiga
seguiu contribuindo em causas sensíveis.
Durante o período do inverno, a corporação
recolheu peças de vestuário e calçados para
pessoas em situação de rua atendidas pelos
serviços de assistência do município.

Vestuário para pessoas 
em situação de rua
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Doação de alimentos a instituição da cidade
A solidariedade e o perfil cidadão da Guarda se manifestaramao longo de 2021. Em agosto, o
foco foi a arrecadação de alimentos. Todo o material conseguido entre seus integrantes foi
encaminhado a uma instituição da cidade. O repasse foi feito por meio do Mesa Brasil, do
Serviço Social do Comércio (Sesc).

O trabalho da instituição tem 
no relacionamento com o cidadão 

sua justificativa primordial.



Respeito e Cidadania

Mais uma mostra do papel cidadão da Guarda Municipal foi dada com o apoio da
corporação em todo o processo de acolhimento, busca ativa e proteção à população em
situação de rua, junto à estratégia emergencial adotada pela Prefeitura no período mais frio
do ano.
A corporação, cujo lema é “servir e proteger”, esteve presente dia e noite, na tenda
emergencial montada na Praça do Riachuelo, garantindo condições de trabalho a
servidores e voluntários, bem como proporcionando um ambiente de tranquilidade aos
abrigados. As equipes também atenderam demandas no abrigo da zona norte, em Benfica e
na unidade da EMCASA. 

Proteção contra o frio intenso
Guarda Municipal serve ao Cidadão

Em noites de temperaturas mais rigorosas, quando os termômetros chegaram a marcar
5,6ºC, a Guarda Municipal chegou a fazer rondas em busca de pessoas que estivessem
dormindo em via pública, indo ponto a ponto, conversando, ouvindo, oferecendo ajuda. Uma
ação que, para além da função estrita da segurança pública, eleva a estatura da ação
humanitária do servidor da Guarda, numa clara evidência de que o trabalho da corporação
é, indistintamente, para todos os cidadãos.  
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Cada um contribuiu com o que dispunha, equipamentos, apoio logístico, doações, presença,
trabalho, atenção... e o somatório de forças se viu no sucesso da iniciativa. 
A Guarda Municipal se sente honrada em poder ajudar e fazer parte da nova história de
cuidado e dignificação da população em situação de rua em nossa cidade. Para o agente da
Guarda, mais que uma obrigação de serviço, uma oportunidade de contribuir para
mudanças, ter novas percepções, estreitar o relacionamento com outros setores da
administração e olhar com o respeito merecido para o indivíduo em vulnerabilidade. Que o
nosso uniforme nunca seja barreira para que o sentimento de justiça que carregamos no
peito possa tocar o próximo.

Portas abertas para pessoas em situação de rua
atendidas pelo Centro Pop
A Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania, numa manifestação de coerência de
propósitos, fazendo jus ao seu nome, abriu suas portas para pessoas atendidas pelo Centro
Pop. Na quadra da unidade, cidadãos assistidos pelo serviço estão praticando esportes e
marcando um gol no processo de socialização, na busca da integração e no resgate da
cidadania.
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Presença permanente no Abrigo Emergencial

Apoio no transporte de materiais Busca ativa de pessoas, dormindo ao relento



Valorização
O ano de 2021 deverá ser lembrado como um ano histórico para a valorização do servidor
da Guarda Municipal. Um novo olhar sobre a corporação deu a ela lugar de visibilidade e
vem permitindo que a população possa compreender melhor a função e o dia a dia do
trabalho dos agentes municipais de segurança.

Prefeitura reconhece Periculosidade para a Guarda
Em novembro, a prefeita Margarida assinou mensagem de projeto de lei, atribuindo aos
servidores da GM o direito à periculosidade pela função exercida.
Pleito antigo da categoria, a concessão da periculosidade reconhece o envolvimento do
guarda municipal em atividades, que impliquem risco acentuado à sua vida, em virtude de
exposição permanente gerada pela atividade exercida.
O ato da Administração Municipal foi recebido pelos profissionais da Guarda como um
passo decisivo rumo à isonomia funcional e à justiça administrativa. A conquista do
direito foi comemorada pelos profissionais da Guarda Municipal, que há 12 anos
esperavam pela mudança.
Corrigir a ausência de equiparação é a tônica da medida. “Estamos dando à Guarda direito
igual aos demais servidores da Prefeitura de Juiz de Fora. É o nosso reconhecimento a um
corpo profissional qualificado, que precisa ser prestigiado na dimensão da sua expressão
profissional. Receber periculosidade é uma coisa justa, porque, de fato, vocês se envolvem
em situações de perigo. Exercer a sua função com competência e dignidade é o que honra
o trabalhador, a trabalhadora”, pontuou a prefeita Margarida Salomão, referenciando a
atuação da Guarda durante os períodos mais restritivos da pandemia, quando situações
limites se impuseram, e a Guarda soube agir com firmeza e ponderação. “Estou honrada
por fazer a subscrição desse projeto de lei. Essa é a expressão de reconhecimento que faço
neste momento a trabalhadores que devem receber pelo o que fazem”, finalizou.
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De seu gabinete, a prefeita falou à tropa, que se encontrava em horário de troca de turno
na sede. Ela destacou o atendimento da Guarda às demandas da administração,
oferecendo respostas às mais diferentes situações apresentadas, no ordenamento
público ou nas medidas de enfrentamento à pandemia, como o apoio aos profissionais de
saúde, e à vacinação.  
“Nesse momento, vocês fizeram um trabalho extraordinário. Nós tivemos desafios de
todo tipo, mas a Guarda respondeu com bravura e com competência. Um trabalho que
nós queremos registrar o louvor do município”.

O dia em que a Prefeita entrou na rede
rádio da Guarda Municipal

Dia do Guarda Municipal
 

Preparação para contato com a Imprensa
Supervisores da Guarda Municipal, comando e subcomando, participaram “Media
Training”, com o secretário de Comunicação da Prefeitura de Juiz de Fora, Márcio de
Oliveira Guerra. O treinamento é direcionado ao preparo de pessoas para o melhor
atendimento às demandas da imprensa.
O ineditismo do processo pode ser medido pelo tempo de espera por sua realização. Em
12 anos de funcionamento da Guarda Municipal, esta foi a primeira vez que os
integrantes tiveram a oportunidade de serem orientados em condução específica para a
compreensão do relacionamento com os veículos de imprensa. A capacitação se deu por
solicitação do comando da Guarda à Secretaria de Comunicação (Secom), sendo também
uma das metas do Plano de Ação da Guarda e do Plano Municipal de Segurança Urbana e
Cidadania.
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Em 25 de junho, a equipe da Guarda Municipal foi surpreendida
com uma transmissão em rede de comunicação via rádio. O
chamado não era para atendimento a uma ocorrência ou
informação de rotina, mas uma mensagem de agradecimento da
prefeita Margarida Salomão à categoria pelos serviços prestados à
cidade. A mensagem era em referência ao Dia Municipal do
Guarda Municipal. 



A Guarda Municipal de Juiz de Fora, esteve presente ao encontro do Conselho de
Comandantes de Guardas Municipais de Minas Gerais, realizado em Inhaúma, no mês de
novembro. A reunião propiciou ambiente de integração e de troca de experiência entre as
corporações com incumbências iguais em cidades diferentes. Uma palestra trouxe à
discussão “A importância do orientador estratégico no processo decisório”. Além do
comandante Leandro Lisboa Barros, participam do evento dois supervisores e um guarda
municipal da equipe operacional. 

Intercâmbio
A secretária de Segurança Urbana e Cidadania, da Prefeitura de Juiz de Fora, Letícia Paiva
Delgado, juntamente com representantes da Guarda Municipal, visitou a Guarda Municipal
da cidade de Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte em julho, estreitando
relação com a instituição, conhecendo o modo de trabalho, projetos e tecnologias adotadas
naquela cidade.  
Em uma recepção com apresentação de banda de música, foi apresentado à comitiva de
Juiz de Fora o time feminino da segurança de Contagem. Por lá, a pasta também é
conduzida por uma mulher, a socióloga, advogada e especialista em segurança pública,
Paola Cristina Soares da Silva. As coincidências não param por aí. A subcomandante da
Guarda Municipal, Elaine Silva, foi surpreendida com a presença de uma mulher no mesmo
cargo da instituição coirmã, a guarda e subcomandante Anita Domingos. As subsecretarias
de Segurança e de Defesa Civil seguem o modelo, sendo geridas por mulheres. 

SESUC visita a Guarda Municipal de Contagem

Conselho de Comandantes reúne Guardas 
de várias cidades
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Atenção à Mulher
No dia 23 de agosto, Dia Estadual de Combate ao Feminicídio, profissionais da Delegacia
Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), policiais militares, civis, bombeiros e
guardas municipais participaram de homenagem feita à jovem morta, no Bairro Marumbi,
no último ano. O ato, realizado no endereço da vítima, ainda teve a função de lançar a
campanha “agosto lilás” de combate ao feminicídio.
A jovem homenageada foi morta, a facadas pelo companheiro em 11 de junho de 2020. O
fato teria ocorrido por ciúmes.

A Guarda Municipal se solidariza e trabalha
pela proteção à mulher, para que nenhuma
venha a sofrer com importunação sexual,
agressões ou até a perda da vida de forma
violenta. Neste propósito, a corporação
abraçou a campanha do sinal vermelho
como medida de acolhimento a possíveis
vítimas de violência doméstica e familiar
impossibilitadas de fazerem denúncia. Com
um “x” vermelho na mão a vítima sinaliza
que precisa de ajuda e a Guarda está apta a
encaminhar os casos recebidos desta forma.

Dia Estadual de Combate ao Feminicídio

Campanha do Sinal Vermelho

27

A Guarda Municipal atende casos de importunação sexual, orientando e dando apoio à
vítima para o registro de ocorrência. A mulher que se sentir constrangida e até alvo de
importunação pode procurar a Guarda Municipal de forma direta em abordagem aos
agentes na via pública, pelo telefone 153 ou pelo aplicativo Cidade Segura.

Importunação sexual

Desde 2018, a importunação passou a ser tratada como crime pela lei nº 13.718. 
É importunação sexual praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso

com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro. 
A penalidade prevista é de reclusão, de um a cinco anos.



Aplicativo Cidade Segura 
é canal de denúncia

Ouvidoria cria whatsapp para 
atendimento à população

Os balanços periódicos da Guarda apontam
para o crescimento do trabalho desenvolvido
pela corporação, bem como para o aumento
no número de denúncias recebidas. Além do
da central de atendimento 24 horas, telefone
153, o órgão conta com o reforço de um
aplicativo, criado pela própria Guarda, para
facilitar o contato da comunidade com o
setor. O aplicativo “Cidade Segura” é uma
opção rápida para acessar os serviços e pode
ser baixado na loja de aplicativos do celular.

Esclarecimentos, sugestões, reclamações, 
denúncias ou elogios referentes ao trabalho 
da Guarda Municipal já têm um caminho mais 
rápido até as estruturas de apuração e solução das 
questões. A Ouvidoria da Guarda, órgão responsável por 
receber essas demandas, abriu um novo canal de contato 
com a comunidade. 
O número de whatsapp (3690-7093) foi disponibilizado,
facilitando a vida de quem não pode comparecer presencialmente à sede da Secretaria
de Segurança e Cidadania (Sesuc), na Avenida Sete de Setembro, 768, no Bairro Costa
Carvalho. 
Além do número de whatsapp, a Ouvidoria da Guarda Municipal disponibiliza outros
canais de acesso ao cidadão. Entre eles o aplicativo Cidade Segura, na aba fale conosco,
o e-mail (ouvidoria-gm@pjf.mg.gov.br) e o site da PJF. 
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Pelo dispositivo é possível fazer contato de forma simplificada. No botão “denúncias” o
cidadão envia questões relativas à área de atuação da Guarda como dano ao patrimônio
público, pichação, crimes ambientais em áreas de responsabilidade do município, desacato
ao servidor e denúncias da COVID-19. O sistema apresenta ainda telefones úteis,
estatísticas e notícias da área de segurança para os usuários. 

WhatsApp: 3690-7093



153
Telefone da Guarda sempre aberto ao cidadão 

Com funcionamento 24 horas, a central de
atendimento recebe demandas relativas à
área de atuação do órgão municipal.
O setor é estratégico e faz a interlocução
entre a população e as equipes nas ruas.
Somente em 2021, a central registrou 3493
empenhos de atendimento realizados à
comunidade, além de receber e encaminhar
para averiguação 8001 denúncias de
descumprimento de decretos municipais.   

Conte com a Guarda Municipal
A Guarda Municipal trabalha para que todos possam viver a cidade de forma ordeira, livre e
segura. Onde a corporação é empregada, ela cumpre seu papel de proteção. Por isso, o cidadão
pode contar com o apoio das equipes quando precisar.   

Rondas em praças . Rodoviária Serviços de Saúde

Ações educativasProteção em feiras livres Parques Municipais

Orientação ao público Segurança preventiva



Um Mundo Melhor

A Sesuc entrou numa jornada pela cultura, em 2021, arrecadando livros infantis para
disponibilização ao público. 
A iniciativa está ampliando o acesso ao mundo da leitura, aproximando crianças que, por
vezes, não têm condições de adquirir livros, de uma nova experiência, de novas
oportunidades e perspectivas, a partir do contato com universo das letras. 
A iniciativa possui também um viés sustentável, dando reutilização e circulação a livros,
antes, parados na estante ou que teriam como destino o lixo.
Quem faz a interação com as crianças é a Guarda Municipal, proporcionando maior
envolvimento das equipes e contribuindo com a construção de uma cidade acessível a todos
e todas. 

SESUC promove coleta de livros infantis

Respeito ao Meio Ambiente
Reciclagem de placas balísticas vencidas

As placas de proteção balísticas dos coletes usados pela da Guarda Municipal são

totalmente recicladas quando vence a validade de cinco anos. As peças sofrem corte para

garantir que os equipamentos não sejam reutilizados, indevidamente, após o prazo,

cumprindo normas estabelecidas pelo Exército Brasileiro, órgão que regulamenta este tipo

de material. O procedimento de picotagem é feito por empresa especializada e é realizado

na presença de testemunhas, dentro da sede da Guarda Municipal.
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 Rua de Brincar - Avenida Brasil



A Guarda

Criada há 13 anos, a corporação desenvolve ações de prevenção e
de proteção em segurança pública, em parceria com outros setores
da administração municipal e do sistema de defesa social. O foco
principal da instituição é o trabalho comunitário, voltado para a
inserção do agente na área de atuação, promovendo a melhoria de
sensação de segurança naquele espaço e estabelecendo uma
relação de confiança com a sociedade. 
Cada procedimento dos guardas se baseia na legalidade e no
respeito aos princípios constitucionais e aos direitos humanos. 
Para ser guarda municipal é preciso passar por concurso público e
treinamento específico. O curso de formação inclui disciplinas
como Ética, Relações Humanas, Direitos Humanos, Espaço Público,
Técnicas e Procedimentos Operacionais, Combate a Incêndios,
Noções Básicas de Primeiros Socorros, Gestão Integrada da
Segurança Pública, Movimentos Sociais, Atividades Sócio-
pedagógicas entre outras.
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A atuação da Guarda Municipal
não se restringe apenas à proteção
dos bens, serviços e instalações
municipais. Segundo o art. 5º do
Estatuto Geral das Guardas
Municipais (Lei Federal nº
13.022/2014), a Instituição deve
tutelar também: 
      sistemicamente a população
(inciso III); 
      a paz social (inciso IV); 
      o patrimônio ecológico, históri-
co, cultural, arquitetônico e
ambiental (inciso VII); 
      as normatizações e o
ordenamento urbano (inciso XII); 
      o local do crime, diante de
flagrante delito (inciso XIV); 
      os grandes eventos e as
autoridades e dignatários (inciso
XVII); 
   a segurança nas escolas (inciso
XVIII), dentre outros

Conheça as atribuições da Guarda
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A GMJF é uma instituiçãoA GMJF é uma instituição  
de caráter civil, uniformizada ede caráter civil, uniformizada e
armada conforme previsto em leiarmada conforme previsto em lei
federal n° 13.022/2014 e tem a funçãofederal n° 13.022/2014 e tem a função
de proteção municipal preventiva.de proteção municipal preventiva.

A Guarda Municipal possui como princípio de atuação o patrulhamento preventivo e
exerce sua competência de prevenção, inibição e coibição de delitos por meio da
presença e vigilância de seus agentes, que realizam diariamente patrulhas
motorizadas e a pé nos logradouros públicos e nas instalações municipais.

O Estatuto Geral das Guardas Municipais definiu princípios mínimos de
atuação das guardas municipais que podem ser sintetizados da seguinte
forma: “I - proteção dos direitos humanos fundamentais, do exercício da
cidadania e das liberdades públicas; II - preservação da vida, redução do
sofrimento e diminuição das perdas; III - patrulhamento preventivo; IV -
compromisso com a evolução social da comunidade; e V - uso progressivo da
força.

Estatuto Geral das Guardas Municipais - lei 13022/2014



A GM é investida do 
poder de polícia 
administrativa 
estabelecido no art. 78 
do Código Tributário 
Nacional (Lei Federal nº 
5.172/1966). Portanto, 
como órgão de 
segurança pública 
municipal, 
cabe à Guarda Municipal 
tutelar direitos, assim 
como haver deveres.

Legislação Processual Penal
Conforme determinação do artigo 301 do Código de Processo Penal (Decreto-Lei nº 3.689/1941), a
Guarda Municipal deve prender e apreender pessoas e/ou coisas, bem como realizar abordagem e
busca pessoal, desde que observadas as condicionantes elencadas no artigo 244 da mesma
legislação.

Atuação no Trânsito
A Guarda Municipal também atua na orientação e fiscalização no trânsito nos termos da Lei
Federal nº 13.022/2014 e da Lei Federal nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito
Brasileiro). Essa competência, inclusive, é reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (RExt
658.570 de repercussão geral). Portanto, a Guarda Municipal possui poder de polícia de trânsito.

Controle Interno e Externo
A Guarda Municipal possui órgãos de controle interno (Corregedoria) e externo (Ouvidoria), que
fiscalizam e acompanham a execução de suas atividades diárias, recebendo e apurando eventuais
abusos e faltas praticadas por seus integrantes.

Sistema Único de Segurança Pública - SUSP
Em 2018, a lei 13.675 instituiu o Sistema Único de Segurança Pública, reconhecendo a GM como
um órgão de segurança pública e um integrante estratégico do SUSP. Essa lei reforça, ainda, a
vocação da GM para a proteção dos direitos humanos, defesa aos direitos fundamentais e
cidadania, proteção da vida, patrimônio e meio ambiente, ênfase nas ações de policiamento com
foco e resolução de problemas e em uma atuação mais próxima da comunidade, sempre com foco
na prevenção às violências.
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