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RESUMO 

 

A eficiência dos Conselhos Comunitários de Segurança Pública na área do 31.º Batalhão 

de Polícia Militar de Minas Gerais constitui o tema desta pesquisa. Esta monografia 

procurou realizar um diagnóstico destes conselhos no âmbito do aludido Batalhão, 

no período compreendido entre janeiro de 2010 e maio de 2011, com vistas a avaliar 

a eficiência deles, bem como verificar se seu funcionamento segue as orientações 

expedidas pela Polícia Militar de Minas Gerais. A pesquisa é de natureza qualitativa 

e quantitativa. A técnica utilizada foi a de documentação indireta, dos tipos 

bibliográfica e documental e a de documentação direta, com a aplicação de 

questionários com questões mistas. Foram obtidas informações para a avaliação 

dos Conselhos Comunitários de Segurança Pública, identificadas as suas principais 

carências e confirmados alguns aspectos de sua eficiência. Para isso, foram ouvidos 

militares estadual-policiais, autoridades públicas e integrantes de suas próprias 

diretorias. Neste trabalho apresentaram-se dados sobre a missão da Polícia Militar; 

o 31.º Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais; a filosofia da polícia comunitária, 

com ênfase na participação das pessoas para a resolução dos problemas; os 

conselhos comunitários de segurança pública; e a eficiência nas organizações. 

Conclui-se que há fatores de eficiência nos Conselhos Comunitários de Segurança 

Pública sediados na área de responsabilidade do 31.º Batalhão de Polícia Militar de 

Minas Gerais, porém urgem medidas para se alcançar a completude dessa 

eficiência. A necessária participação comunitária na discussão e solução dos 

problemas de segurança pública por meio desses conselhos não ocorre de forma 

plena. É imprescindível capacitarem-se os integrantes dos Conselhos Comunitários 

de Segurança Pública com o desenvolvimento de treinamentos, na modalidade mais 

adequada, e realizarem-se encontros entre os membros de todos eles, para que se 

permita a troca de informações e conhecimentos, alcance-se sua eficiência e 

melhore-se a participação deles na promoção da segurança pública.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Conselhos Comunitários de Segurança Pública. Segurança 

pública. Participação. Polícia Comunitária. Eficiência. 

 



ABSTRATCT 

 

The  efficiency  of the  Community  Councils of Public Security in the area of the 31st 

Military Police Battalion of Minas Gerais constitutes the topic of this research. This 

monograph was intended to perform a diagnosis of these Councils in the scope of 

the mentioned Battalion, during the period between January, 2010 and May, 2011, so 

as to assess  their efficiency and also verify operation follows the guidelines issued 

by the Military Police of Minas Gerais. The research is qualitative and quantitative. 

The technique used was the indirect documentation, like the bibliographic and 

documentary, and the direct documentation with the application of questionnaires  

with mixed questions. A great deal of information was obtained to assess the 

Community Councils of Public Security, identifying the main deficiencies and 

confirming some aspects of the  efficiency. For this, some military policemen, public 

authorities and members of their own boards have been heard. In this research we 

presented some data about the mission of the Military Police; the 31st Military Police 

Battalion of Minas Gerais; the philosophy of the Community Policing, emphasizing 

the participation of the population to solve the problems; the Community Councils of 

Public Security; and the efficiency in the organizations. It was concluded that there 

are factors proving the efficiency of the Community Councils of Public Security 

located in the area of the 31st Military Police Battalion of Minas Gerais, however, 

some measures are extremely necessary so as to accomplish total efficiency. The 

necessary community participation in the discussion and solution for the public 

security problems by means of these councils does not happen completely. It is 

indispensable that the members of the Community Councils of Public Security 

develop training in the most adequate way, and get together so that they can 

exchange information and knowledge, achieve efficiency and improve their 

participation to promote public security. 

 

KEY WORDS: Community Councils of Public Security. Public Security. Participation.  

Community Policing. Efficiency. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O presente trabalho monográfico constitui num dos requisitos exigidos 

para a aprovação no CESP do ano de 2011 da Polícia Militar de Minas Gerais 

(PMMG), em nível de pós-graduação, lato sensu, ministrado pelo Centro de Pesquisa 

e Pós-graduação da PMMG, em parceria com a Fundação João Pinheiro, necessário 

para habilitar o Oficial Intermediário da PMMG a acessar o posto de Major da Polícia 

Militar (PM). 

 

O estudo proposto neste trabalho possui como tema central a avaliação 

da eficiência dos Conselhos Comunitários de Segurança Pública instalados na 

área do 31.º Batalhão de Polícia Militar para viabilizar sua colaboração à 

preservação da segurança pública. 

 

O Conselho Comunitário de Segurança Pública (CONSEP) é uma entidade 

independente da PMMG, ou de  outro órgão público, sem fins lucrativos, formada por 

pessoas de diferentes segmentos de uma comunidade e de um representante da Polícia 

Militar. 

 

Existe o apoio da PMMG para a criação dos CONSEP e, também, o auxílio 

para seu funcionamento. Quando não há mobilização de pessoas para a sua criação, a 

Polícia Militar procura incentivá-la na tentava de compor tais Conselhos. 

 

O CONSEP nasce com a mobilização das pessoas de uma comunidade e, 

após a sua criação, discutem-se assuntos referentes à segurança pública da localidade 

onde elas residem. Cabe, também, às pessoas buscarem alternativas para auxiliar a 

Polícia Militar na resolução dos problemas sobre segurança pública, tanto nas questões 

repressivas, quanto no foco principal, que são as preventivas. Outrossim, as principais 

necessidades de uma comunidade devem ser repassadas ao CONSEP, para uma 

melhor atuação da Polícia Militar. 

 

Com o passar do tempo e a evolução da sociedade, a Polícia Militar procurou 

alternativas no sentido de melhorar a qualidade de seus serviços. No ano dois mil, o 
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Comando do 8.º Comando Regional de Policiamento, atual 1.ª Região da Polícia Militar, 

por meio da Instrução n.º 01, de 07 de junho de 2000 definiu a forma de implantação de 

24 CONSEP. na cidade de Belo Horizonte-MG. 

 

A partir dessa experiência, no final do ano  2 003, procurou-se envolver, ainda 

mais, os cidadãos como atores importantes para a promoção da segurança pública, com 

o incentivo da Corporação, para que os CONSEP fossem criados nas demais cidades do 

Estado de Minas Gerais, onde a Polícia Militar se fazia presente, conforme previu o Plano 

Estratégicio da corporação n.º 2 004-2 007. 

 

Para que um CONSEP atue, são necessários interesse e vontade das 

pessoas na busca de melhorias para a comunidade, a fim de que haja benefícios 

para a coletividade. Sua participação é fundamental. 

 

Para o bom funcionamento do CONSEP faz-se necessário que suas 

atividades sejam eficientes, a fim de que realmente possa auxiliar a Polícia Militar 

nas questões afetas à segurança pública. 

 

Existe a necessidade da Polícia Militar dialogar com as pessoas da 

comunidade, participar das discussões comunitárias para inteirar-se de suas 

principais necessidades e executar o policiamento de acordo com as demandas da 

localidade.  

 

Para proporcionar benefícios à população, faz-se necessário que os 

CONSEP exerçam suas atividades de forma correta e com qualidade. Implantados 

os CONSEP, deverá ocorrer a participação das pessoas da sociedade e o 

desenvolvimento de programas de prevenção à criminalidade, devendo a Polícia 

Militar permitir que a comunidade auxilie-a no planejamento para uma melhor 

execução do policiamento, aproveitando dos conhecimentos dos cidadãos sobre as 

suas principais necessidades. 

 

Em razão disso, definiu-se como objetivo geral deste trabalho avaliar a 

eficiência dos CONSEP sediados na área do 31.º Batalhão da Polícia Militar (31.º 

BPM) para a promoção da segurança pública, e como objetivos específicos, 
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verificar se o funcionamento dos CONSEP sediados na área do 31.º BPM segue as 

orientações expedidas pela PMMG; identificar as necessidades em talentos 

humanos, recursos logísticos e financeiros pelas quais passam os CONSEP para o 

cumprimento da finalidade a que se propõe; bem como subsidiar o comando do 31.º 

BPM com informações sobre as necessidades dos CONSEP em talentos humanos, 

recursos logísticos e financeiros com vistas a fornecer o apoio que for possível para 

o seu efetivo funcionamento. 

 

Com a publicação da Constituição da República Federativa do Brasil (CF), 

o constituinte fez constar que a segurança pública é direito e responsabilidade de 

todos, sendo convocada a sociedade para a participação. A participação da 

comunidade com a Polícia Militar para a promoção da segurança pública é uma 

filosofia do policiamento comunitário. O ente ideal para organizar essa participação é 

o CONSEP. Para tanto, os CONSEP devem funcionar de forma judiciosa e 

produtiva. 

 

A Polícia Militar vem procurando estreitar seus contatos com os cidadãos, 

para melhorar a segurança pública. Existe a necessidade de realizar ações 

preventivas. Dessa forma, o bom funcionamento do CONSEP, com seus integrantes 

cientes de suas atividades, pode auxiliar a Polícia Militar na sua missão de 

preservação da segurança pública. 

 

Por esse motivo, definiu-se o seguinte problema para o qual este 

trabalho objetivou encontrar a resposta: Há eficiência no funcionamento dos CONSEP 

sediados na área do 31.º BPM que viabilize sua colaboração para a promoção da 

segurança pública? 

 

A partir dessa questão, fomulou-se a seguinte hipótese básica: Há 

ineficiência no funcionamento dos CONSEP sediados na área do 31.º BPM que 

inviabiliza sua colaboração para a promoção da segurança pública. 

 

A PMMG fomentou a criação dos CONSEP nos municípios do Estado e 

editou documento normativo para orientar seus militares sobre as atividades 
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relacionadas aos conselhos, bem como as que se referem à criação, estruturação e 

funcionamento dos CONSEP com a sensibilização e a mobilização comunitárias. 

 

Por esse motivo, formularam-se as seguintes hipóteses secundárias:  

a)  os CONSEP sediados na área do 31.º BPM são ineficientes por 

desacatarem as orientações expedidas pela PMMG;   

b)  a inobservância das orientações expedidas pela PMMG por parte dos 

CONSEP sediados na área do 31.º BPM deve-se ao distanciamento 

existente entre eles e o Comandante (Cmt.) da Fração local. 

 

Para a realização desta pesquisa, delimitou-se temporalmente seu tema 

no período de janeiro de 2010 a maio de 2011, uma vez que, após junho de 2010, 

foram instalados vários CONSEP na área do 31.º BPM; também se delimitou-se  

geograficamente nos limites da área do 31.º BPM, uma vez que essa é a única 

Unidade Operacional da PMMG na qual trabalhou seu autor. 

 

Justifica-se esta pesquisa o fato de que inexiste trabalho que verifique a 

eficiência do funcionamento dos CONSEP instalados na área do 31.º BPM para 

colaborar na promoção da segurança pública. É impossível manter-se a idéia de que 

a Polícia Militar trabalhe sozinha, sem a participação das pessoas. São necessárias 

a transparência das ações da PMMG e satisfação à comunidade, e, por parte das 

pessoas, a apresentação de sugestões para a resolução dos problemas da 

localidade. 

 

O trabalho poderá incentivar os CONSEP para o desenvolvimento de 

suas atividades e possibilitar-lhes maior autonomia.  A participação da comunidade 

com a Polícia Militar, para a resolução de problemas, está presente nos trabalhos da 

polícia cidadã. 

 

O tema a ser estudado é atual e necessário. O presente trabalho 

contribuirá para a promoção do bem social, porque, após avaliar a eficiência dos 

CONSEP na área do 31º. BPM, pode propor medidas que incrementem a 

produtividade deles e, por conseguinte, melhorem a segurança da comunidade onde 

estão instalados. 
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Para alcançar o que se propõe, este trabalho apresenta: 

a) na seção 2, informações sobre a missão da Polícia Militar de Minas 

Gerais, baseado nas Constituições Federal e na Estadual, bem como 

os conceitos de ordem e de segurança públicas; 

b) na seção 3, a caracterização do 31.º BPM, com sua posição no 

organograma da PMMG, e as cidades localizadas na área territorial de 

sua responsabilidade; 

c) na seção 4, aspectos sobre a filosofia da polícia comunitária; 

d) na seção 5, considerações sobre os CONSEP, seu conceito e sua 

origem, bem como a relação desses conselhos com a Polícia Militar, 

sobretudo com o 31.º BPM; 

e) na seção 6, discurso sobre a eficiência, no qual se encontra a teoria do 

de Chiavenato, que embasou a interpretação dos dados empíricos 

colhidos na pesquisa; 

f) na seção 7, a metodologia que viabilizará a verificação da pesquisa; 

g) na seção 8, os dados da pesquisa sobre a eficiência dos CONSEP 

instalados na área do 31.º BPM, com sua análise e interpretação; 

h) a conclusão, na seção 9, com as análises de alcance dos objetivos da 

pesquisa e de confirmação das hipóteses; 

i) as recomendações e sugestões na seção 10; 

j) as referências e os apêndices que completam sua estrutura. 
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2 A MISSÃO DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS 

 

 

Nesta seção, apresentam-se considerações sobre a missão institucional 

da PMMG e definições de ordem e segurança públicas. 

 

A PMMG tem como missão exercer em todos os municípios do Estado 

de Minas Gerais as suas atividades de polícia ostensiva e de preservação da ordem 

pública, com vistas principalmente à prevenção de crimes. 

 

O Estado de Minas Gerais, a partir do ano de 2003, incrementou um novo 

modelo gerencial de administração pública, ao dar início a uma gestão gerencial 

com foco em resultados, com a existência de indicadores e avaliação de 

desempenho das instituições e dos servidores. 

 

A partir de então, as ações de Governo voltadas para a segurança 

pública, com a exeqüibilidade da idéia de Defesa Social, constituíram um marco para 

as questões da segurança pública, com um modelo mais adequado com vistas a 

prevenção da criminalidade e da violência (MINAS GERAIS, 2010a). 

 

À PMMG cabe proteger a vida e a dignidade das pessoas, ao promover a 

sensação de segurança de forma a garantir os direitos dos cidadãos, e executar 

suas atividades no sentido de melhorar a qualidade de vida das pessoas (MINAS 

GERAIS, 2010a). 

 

Com a publicação da Diretriz n.º 3.01.01, de 15 de setembro de 2010a1 foi 

definida a missão da PMMG baseada no novo cenário do Estado: 

 

A missão é a declaração da razão da existência da organização e 
fornece uma indicação sucinta e clara daquilo a que ela se propõe. 
Cabe à PMMG promover e assegurar a dignidade da pessoa 
humana, as liberdades e os direitos fundamentais, contribuindo 
para a paz social e para tornar Minas o melhor Estado para se 
viver.  

                                                           
1
 Documento normativo expedido pelo Comandante-Geral da PMMG que regula o emprego 

operacional da Polícia Militar de Minas Gerais. 
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Assim, a missão da Polícia Militar consiste em executar em todo o 
território do Estado de Minas Gerais a polícia ostensiva de 
preservação da ordem pública e de prevenção criminal, conforme 
os preceitos constitucionais, atuando de forma articulada com o 
Sistema de Defesa Social, visando assegurar o livre exercício da 
cidadania, a garantia das liberdades e dos direitos fundamentais, 
promover a dignidade da pessoa humana, a proteção das pessoas e 
do patrimônio, a preservação do meio ambiente, contribuindo para a 
promoção da paz social. (MINAS GERAIS, 2010a, p.17, destaque 
meu). 

 

Essa perspectiva difere da que permite uma leitura imediata da CF, 

porquanto a Carta Magna, ao prescrever a missão das Polícias Militares, adiciona 

duas ações. Como se verá na seção 2.1, a Lei Maior, ao atribuir duas competências 

às Polícias Militares – a preservação da ordem pública e a polícia ostensiva –, não 

faz alusão à expressão que contenha o produto híbrido “polícia ostensiva de 

preservação da ordem pública e de prevenção criminal”. 

 

Uma reflexão a respeito dessa perspectiva faz-se necessária, uma vez 

que sua ênfase pode provocar o risco de uma interpretação reducionista da missão 

da PM ao ponto de levar o policiamento velado2 ou a atividade de Inteligência de 

Segurança Pública3 desenvolvidos pela PMMG às raias da ilegalidade, já que ambos 

os exercícios são, no contra-ponto à ostensividade, disfarçados e, em alguns casos, 

podem ser implementados para atividades diferentes da prevenção criminal.  

 

A legalidade dessas duas atividades, consolidadas na PMMG, encontra 

supedâneo na expressão “preservação da ordem pública”, conforme será discorrido 

na seção 2.1. 

 

Na seção 2.2, demonstrar-se-á que o registro mais próximo da expressão 

retrocitada encontra-se prescrita na Constituição do Estado (CE) de Minas Gerais, 

ou seja, a atribuição de “polícia ostensiva de prevenção criminal” para a PM. 

 

                                                           
2
 Cf. Assuntos... (2010): Técnica utilizada para a busca e avaliação de Informações Operacionais, 

como a localização de focos de risco a que estão sujeitas as comunidades para o emprego racional 
do policiamento ostensivo. Informação Operacional é tudo aquilo que interesse ou possa vir 
interessar para a preservação da Ordem Pública. 
3
 Cf. Assuntos... (2010): Prática permanente e sistemática de ações especializadas destinadas a 

processar e proteger conhecimentos demandados pela previsão, prevenção e repressão de atos 
delituosos ou pertinentes a outros temas de interesse da defesa social. 
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2.1 Constituição da República Federativa do Brasil 

 

 

Conforme registrado na seção 2., a PMMG expediu a Diretriz 

3.01.01/2010a, calcada no artigo 144 da CF, para normalizar a sua missão. 

 

A expressão Polícia Militar não foi empregada em todas as Constituições 

brasileiras, mas, somente, nas últimas Cartas Magnas: 

 

A expressão polícia militar é empregada, nas quatro últimas 
Constituições, na de 1946, art. 5º, XV, f, na de 1967, art. 8º, XVII, v, 
na de 1969, art. 8º, XVII v, na de 1988, art. 144, ao passo que, na de 
1934, art. 5º, XVIII, l e na de 1937, art. 16, XXVI, o legislador prefere 
a expressão forças militares dos Estado (CRETELLA Jr., 1993, v. 6, 
p. 3 422).  

 

No caput artigo 144 da CF do ano de 1988, o constituinte afirmou que 

competem às polícias militares a polícia ostensiva e a preservação da ordem 

pública. No entanto, ao se fazer uma análise mais detalhada do citado dispositivo, 

tem-se que a sociedade também é responsável pela segurança pública, pois na sua 

definição pelo texto constitucional está expresso que ela é dever do Estado, direito e 

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

da incolumidade das pessoas e do patrimônio. 

 

É importante ressaltar que mesmo ao estabelecer ser a segurança pública 

uma responsabilidade do Estado, a sociedade também foi convocada a participar, 

pois lhe foram atribuído direitos e responsabilidades. 

 

É o § 5º do art. 144 a prescrição que impede a usurpação de função 

pública entre os órgãos responsáveis pela preservação da segurança pública e a 

PMMG, pois nele se encontra o que é de competência desta Corporação, onde o 

legislador definiu que cabem às polícias militares a polícia ostensiva e a preservação 

da ordem pública.  

 

Foi usado, no texto constitucional, o adjetivo “ostensivo”, que refere à 

ação de presença, característica inerente do militar-estadual-policial fardado, com 
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uso de uniformes, equipamentos e distintivos próprios, a representar a corporação 

policial. Outrossim houve uma  extensão da missão institucional das polícias 

militares com a Carta Magna vigente para além do policiamento ostensivo, devendo 

ser garantido os direitos fundamentais das pessoas e ter como foco a atenção ao 

bem estar das pessoas (MINAS GERAIS, 2010a). 

 

A PMMG integra a Administração Pública. Segundo Meirelles (1996), o 

Poder Administrativo é o instrumento de trabalho da Administração Pública para 

melhor atender o interesse do público, sendo adequado a cada tarefa administrativa.  

 

Constitui-se uma das classes do Poder Administrativo o Poder de Polícia, 

o qual, segundo Assunção (2002, p. 84), “é aquele com o qual, o Administrador 

Público condiciona e limita o uso e gozo de direitos, bens e atividades individuais, 

em prol da coletividade ou do Estado.” 

 

Em prol da didática para o entendimento do significado de poder de 

polícia, prossegue Assunção (2002, p.84): 

 

Para que se entenda melhor o que venha ser Poder de Polícia, nada 
mais didático que começar pela definição de Polícia.  
„Segundo Lazzarini (1998, p.12) tem-se: 
Polícia é vocábulo derivado do latim, ou seja, de politia, que, por sua 
vez, procede do grego, isto é, de politeia, trazendo, originalmente, o 
sentido de organização política, sistema de governo e, mesmo, 
governo. Polícia, no entanto, exprime a própria ordem pública, 
enquanto que o governo indica a instituição que tem a missão de 
mantê-la sempre íntegra [...].‟ 

 

Para a PMMG é importante a substituição da palavra “manutenção”, 

usada em todos os textos constitucionais que aludiram às PM, pela palavra 

“preservação” empregada na CF vigente. 

 

A palavra “preservação”, complementada pelo termo “ordem pública” 

garantem, legalmente, conforme exposto na seção 2, o exercício das atividades do 

policiamento velado e de Inteligência de Segurança Pública. Afirma Assunção (2002, 

p.16) que  
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O termo “preservação” é utilizado em substituição ao termo 
“manutenção”, em razão da inovação feita pela Constituição 
Federal, no seu art. 144, que deu u‟a maior dimensão à missão da 
PM, uma vez que ampliou sua capacidade de ação ao recomendar 
que ela se antecipe de forma eficiente, à alteração da ordem pública. 

 

Ainda assim, o mesmo autor relata que  

 

Tendo o termo “preservar” a significação de “observar com 
antecedência”, recebeu a PMMG o dever de agir com “antecipação”, 
para evitar a alteração da ordem pública, aumentando o seu 
potencial preventivo pela utilização, não só do policiamento 
ostensivo, mas de outras técnicas e métodos legais, eficientes no 
campo de sua atuação, capazes de garantir a segurança e a ordem, 
como, por exemplo, o Policiamento Velado (ASSUNÇÃO, 2002, 
p.18). 

 

A segurança pública, além de estar afeta às polícias militares, cabe, 

também, à comunidade, a qual deve adotar medidas a ela pertinentes, pois, 

segundo o caput do art. 144 da CF, todos são por ela responsáveis. 

 

 

2.1.1 A Ordem Pública 

 

 

Em tese, sob a perspectiva do referencial hierárquico no ordenamento 

jurídico brasileiro, o termo ordem pública foi registrado, pela primeira vez, na CF, ao 

definir-se, principalmente, a missão das polícias militares. 

 

Ordem Pública é um termo que não possui fácil definição. Silva4 (1963 

apud LAZZARINI, 1986, p. 8-9) relata ser o entendimento de ordem pública 

 

[...] a situação e o estado de legalidade normal, em que as 
autoridades exercem suas precípuas atribuições e os cidadãos as 
respeitam e acatam, sem constrangimento ou protesto. Não se 
confunde com ordem jurídica, embora seja uma conseqüência desta 
e tenha sua existência formal justamente dela derivada. 

 

Para Cretella Júnior5 (1963 apud LAZZARINI, 1986, p. 10)  

                                                           
4
 SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico. [S.l.]: Forense, 1963, v. III. 

5
 CRETELLA JÚNIOR, José. Dicionário de Direito Administrativo. 3. Ed. [S.l.]: Forense: 1978. 
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[...] a noção de ordem pública é extremamente vaga e ampla. Não se 
trata, apenas, da manutenção material da ordem na rua, mas 
também da manutenção de uma certa ordem moral 

 

Rolland6 (1947 apud LAZZARINI, 1986, p. 10-11) afirma que a ordem 

pública tem uma noção vaga. No entanto, ressalta: 

 

[...] partindo de textos legais, diz ter a polícia por objeto assegurar a 
boa ordem, isto é, a tranqüilidade pública, a segurança pública, a 
salubridade pública, concluindo então por asseverar que assegurar a 
ordem pública é, em suma, assegurar essas três coisas, pois a 
ordem pública é tudo aquilo, nada mais do que aquilo. 

 

Lazzarini (1986) afirma que ordem pública não é fácil de definir, sendo 

mais fácil de ser sentida. Afirma o autor que  

 

[...]. A ordem pública, em outras palavras, existirá onde estiver 
ausente a desordem, isto é, os atos de violência, de que espécie for, 
contra as pessoas, bens ou o próprio Estado. A ordem pública não é 
figura jurídica, embora dela se origine e tenha a sua existência 
formal. (LAZZARINI, 1986, p. 13-14).  

 

Pelos conceitos apresentados, verifica-se que ordem pública é um 

conceito bastante abrangente. Lazzarini (1986) conclui que, se cabe às polícias 

militares a manutenção da ordem pública, também lhes cabe zelar pela segurança 

pública. 

 

A Escola Superior de Guerra (ESG) apresenta uma definição de Ordem 

Pública de mais fácil percepção e mais objetiva, ao ponto de deixá-la ser 

compreendida como o estado de vida social conveniente: 

 

Ordem Pública é a situação de tranqüilidade e normalidade cuja 
preservação cabe ao Estado, às Instituições e aos membros da 
Sociedade, consoante as normas jurídicas legalmente estabelecidas. 
(ESG, 2006, v. 1, p. 61) 

  

Na doutrina da ESG, a Ordem Pública é o objeto da Segurança Pública, a 

qual será discorrida na seção 2.1.2. 

 

                                                           
6
 ROLLAND, Louis. Précis de droit administratif. 9 ed. Paris: Librairie Dalloz: 1947. 
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2.1.2 A Segurança Pública  

 

 

O caput do artigo 144 da CF envolveu a sociedade nas questões afetas à 

segurança pública, pois, embora ressaltasse a segurança pública como dever do 

Estado, houve a convocação da sociedade para dela participar, pois ela é direito e 

responsabilidade de todos. 

 

Afirma Moraes (2007, p. 783-784) que o citado dispositivo constitucional 

previu  

 

[...] que a segurança pública, dever do Estado, é exercida para a 
preservação da ordem pública e a incolumidade das pessoas e do 
patrimônio, por meio da polícia federal, polícia rodoviária federal, 
polícia ferroviária federal, polícias civis, polícias militares e corpos de 
bombeiros.  

 

Ferraz Jr7. (1990 apud MORAES, 2007, p. 784) afirma que “faz mister 

uma política nacional de segurança pública, para além da transitoriedade dos 

governos e arrecada de toda a instrumentalização clientelística”. Nesse sentido: 

 

devemos conscientizar-no (sic) de que os temas da segurança 
pública não pertencem apenas às polícias, mas dizem respeito a 
todos os órgãos governamentais que se integram, por via de 
medidas sociais de prevenção ao delito. A comunidade não deve ser 
afastada, mas convidada a participar do planejamento e da solução 
das controvérsias que respeitem a paz pública. (FERRAZ JR., apud 
MORAES, 2007, p. 784). 

 

Já para Silva8 (1963 apud LAZZARINI, 1986, p. 16) diz ser  

 

[...] Segurança Pública o afastamento, 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 do cidadão. A segurança pública, assim, limita às 
liberdades individuais, estabelecendo que a liberdade de cada 
cidadão, mesmo em fazer aquilo que a lei não lhe veda, não pode ir 
além da liberdade assegurada aos demais, ofendendo-a. 

                                                           
7
 FERRAZ JR., Tercio Sampaio. Interpretação e estudos da constituição de 1988. São Paulo: Atlas, 

1990. 
8
 SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico. [S.l.]: Forense, 1963, v. IV. 
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A PMMG dentro da filosofia da polícia comunitária busca realizar os seus 

serviços de forma a melhorar a qualidade de vida das pessoas. Neste sentido 

 

entende-se por segurança pública a preocupação por qualidade de 
vida e dignidade humana em termos de liberdade, acesso ao 
mercado e oportunidades sociais para os indivíduos que 
compartilham um entorno social delimitado pelo território de um país, 
estado ou município. Desse modo, esse estado antidelitual configura 
o marco conceitual de segurança pública, que permitirá ao povo 
proteger-se contra os riscos da vida societária. (MINAS GERAIS, 
2010a, p. 40). 

 

A segurança pública deve ser garantida pelo Estado e contar com a 

participação de todas as pessoas. Assunção (2002, p.50) concluiu que “se à PMMG 

cabe a preservação da ordem pública, como missão global, caber-lhe-á, também, 

zelar pela segurança pública. 

 

Para a ESG, a segurança pública abrange os níveis de segurança 

individual e comunitária. Individual, uma vez que ao homem deve ser garantidos 

direitos de locomoção, de liberdade, de proteção contra o crime e também o 

encaminhamento da solução de problemas de saúde, educação, subsistência e 

justiça; e comunitária, como forma de garantir-lhe níveis de estabilidade às relações 

políticas, sociais e econômicas, que regulem e preservem a propriedade, o trabalho 

e o capital, assegurando-lhe uma convivência harmônica entre os indivíduos (ESG, 

2006, v.1). 

 

No entendimento da ESG, Segurança Pública, cujo objeto é preservar a 

ordem pública, é uma garantia proporcionada pelo Estado, por meio dos 

instrumentos de defesa pública: “Segurança Pública é a garantia da manutenção da 

Ordem Pública, mediante a aplicação do Poder de Polícia, prerrogativa do Estado” 

(ESG, 2006, v.1, p.61). 

 

Infere-se, com o exposto nesta seção 2.1.2 que alguns administrativistas 

coadunam com a definição de segurança pública defendida pela ESG, e outros não. 

Sendo assim, o significado de segurança pública pode transcender à garantia de 

bem estar social proporcionado pela ausência de delitos, uma vez que pode ser 
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promovida também pela ausência de ameaças à saúde, à educação e aos direitos 

individuais do cidadão.  

 

 

2.2 Constituição do Estado de Minas Gerais 

 

 

Na seção 2.1, verificou-se que a missão da PMMG ficou bem definida na 

CF, na qual despontaram conceitos como ordem e segurança públicas, que foram 

abordados, também, pela CE de Minas Gerais, conforme se verificará na presente 

seção. 

 

A CE de Minas Gerais, ao tratar da segurança dos cidadãos e da 

sociedade, atribuiu responsabilidade, de forma genérica, para todos que integram o 

sistema de defesa social9. 

 

Art. 133 – A defesa social, dever do Estado e direito e 
responsabilidade de todos, organiza-se de forma sistêmica visando 
a: 
I – garantir a segurança pública, mediante a manutenção da ordem 
pública, com a finalidade de proteger o cidadão, a sociedade e os 
bens públicos e privados, coibindo os ilícitos penais e as infrações 
administrativas; 
II – prestar a defesa civil, por meio de atividades de socorro e 
assistência, em casos de calamidade pública, sinistros e outros 
flagelos; 
III – promover a integração social, com a finalidade de prevenir a 
violência e a criminalidade. (MINAS GERAIS, 2011a, p. 75). 

 

O legislador também definiu quem deve participar do Conselho de Defesa 

Social. Assim tem-se no Art. 13410 que: 

 

Art. 134 – O Conselho de Defesa Social é órgão consultivo do 
Governador na definição da política de defesa social do Estado e tem 
assegurada, em sua composição, a participação: 
I – do Vice-Governador do Estado, que o presidirá; 
II – do Secretário de Estado da Justiça e de Direitos Humanos; 

                                                           
9
 Defesa Social “é o conjunto de ações desenvolvidas por agentes públicos, órgãos e autoridades, 

cuja finalidade exclusiva ou parcial seja a proteção e o socorro públicos, por intermédio de prevenção, 
ou repressão de ilícitos penais ou infrações administrativas” (MINAS GERAIS, 2010a, p.96).  
10

 Caput do Artigo com redação dada pelo art. 1º da Emenda à Constituição n.º 43, de 14 de 
novembro de 2000. 



24 

III – do Secretário de Estado da Educação; 
IV – de um membro do Poder Legislativo Estadual; 
V – do Comandante-Geral da Polícia Militar; 
VI – do Chefe da Polícia Civil; 
VII – de um representante da Defensoria Pública; 
VIII – de um representante do Ministério Público; 
IX – de três representantes da sociedade civil, sendo um da Ordem 
dos Advogados do Brasil, Seção do Estado de Minas Gerais, um da 
imprensa e um indicado na forma da lei. (MINAS GERAIS, 2011a, p. 
75). 

 

Consta na mesma CE, no artigo 14211, ser a Polícia Militar uma força 

pública estadual, organizada com base na hierarquia e disciplina e um órgão 

permanente. Outrossim, há o desdobramento da missão da PMMG imposta pela CF:  

 

[...] polícia ostensiva de prevenção criminal, de segurança, de 
trânsito urbano e rodoviário, de florestas e de mananciais e as 
atividades relacionadas com a preservação e restauração da ordem 
pública, além da garantia do exercício do poder de polícia dos órgãos 
e entidades públicos, especialmente das áreas fazendária, sanitária, 
de proteção ambiental, de uso e ocupação do solo e de patrimônio 
cultural. (MINAS GERAIS, 2011a, p.77, destaque meu).  

 

Confirma-se a assertiva registrada na seção 2, onde se discorreu que a 

expressão em destaque nessa última citação é a mais próxima da adotada na 

Diretriz n.° 3.01.01/2010a – “polícia ostensiva de preservação da ordem pública e de 

prevenção criminal”. 

 

Pelo texto constitucional, cabe a Polícia Militar a polícia ostensiva de 

prevenção criminal e as atividades para preservar a ordem pública. No entanto, sua 

atuação deve ser articulada com todo o Sistema de Defesa Social, a fim de garantir 

o exercício da cidadania e dos direitos dos cidadãos, uma vez que todos os 

integrantes desse sistema são responsáveis pela segurança pública (MINAS 

GERAIS, 2010a).  

 

A segurança pública é responsabilidade do Estado, de Instituições 

especificamente criadas para sua preservação e por todos os integrantes da 

sociedade. Esse enfoque será mantido na seção 3, onde se discorrerá sobre o 31.º 

                                                           
11

 Art. com redação dada pela Emenda à Constituição n.º 39, de 02 de junho de 1999. 
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BPM, sua posição na estrutura organizacional da PMMG, sua área territorial de 

responsabilidade de policiamento e sua articulação operacional. 
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3 O 31.º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS 

 

 

Na seção 2, apresentaram-se considerações sobre a missão institucional 

da PMMG e definições de ordem e segurança públicas. Nesta seção, se apresentará 

o 31.º BPM como ator da execução da missão institucional da corporação militar-

estadual-policial. 

 

Na área de responsabilidade territorial do 31.º BPM, instalam-se 

CONSEP, em cidades das quais as Frações da PMMG são dos seguintes níveis: 

Companhia12 da Policia Militar (Cia. PM), Pelotão13 da Polícia Militar (Pel. PM) e 

Destacamento14 da Policia Militar (Dst. PM). 

 

Como registrado na seção 1, o objetivo da pesquisa é avaliar a eficiência 

dos CONSEP sediados na área do 31.º BPM, para a promoção da segurança pública.  

 

Dentro da estrutura organizacional da PMMG, o 31.º BPM encontra-se no 

nível de execução operacional, e está diretamente subordinado à 13.ª Região da 

Polícia Militar (13.ª RPM), conforme será discorrido na seção 3.1. 

 

Na seção 3.2, será demonstrada a articulação do 31.º BPM e os 

municípios sob a sua responsabilidade territorial, e a população das cidades que 

compõem à Unidade será descrita na seção 3.3. 

 

 

 

                                                           
12

 Fração da Polícia Militar com responsabilidade territorial pela preservação da ordem pública e 
polícia ostensiva de um determinado espaço geográfico (subárea), cujo comando é de Capitão PM 
(MINAS GERAIS, 2010a). 
13

 Fração da Polícia Militar com responsabilidade territorial pela preservação da ordem pública e 
polícia ostensiva de um determinado espaço geográfico (setor), cujo comando é de Tenente PM 
(MINAS GERAIS, 2010a). 
14

 Fração da Polícia Militar com responsabilidade territorial pela preservação da ordem pública e 
polícia ostensiva de um determinado espaço geográfico (subsetor), cujo comando é de Sargento PM 
(MINAS GERAIS, 2010a). 
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3.1 O 31.º Batalhão de Polícia Militar no Organograma da Corporação Militar- 

Estadual-Policial 

 

 

O 31.º BPM é composto, como retroexposto, por frações em níveis de 

Cia. PM, Pel. PM e Dst. PM.  

 

A PMMG possui níveis para a tomada de decisões inerentes as suas 

atividades. Existem as decisões tomadas de forma estratégica, táticas e 

operacionais. Por isso, a PMMG se estrutura em três níveis: o de direção geral, o de 

direção intermediária e o de execução. Quanto à natureza das suas atividades, 

estrutura-se em atividade-meio15 e atividade-fim16 (MINAS GERAIS, 2010a). 

 

A estrutura organizacional da PMMG pode ser visualizada na FIG. 1. 

 

FIGURA 1 - Estrutura organizacional da Polícia Militar- Belo Horizonte/MG – 2011 

Fonte: Minas Gerais (2010a, p.56).  

                                                           
15

 Cf. (MINAS GERAIS, 2010, p. 41): “É o conjunto de esforços de planejamento e de apoio, que 
permitam ou facilitem a realização da atividade-fim da corporação.” 
16

 Cf. (MINAS GERAIS, 2010): É o conjunto de esforços executados, em razão da missão da 
instituição, que objetivam atingir os objetivos da Corporação. 
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No nível de direção intermediária estão as Unidades compostas pelas 

Regiões da Polícia Militar (RPMs), Comando de Policiamento Especializado (CPE), 

Corregedoria de Polícia Militar (CPM), Academia de Polícia Militar (APM), as 

Diretorias e a Auditoria Setorial. 

 

A PMMG possui toda uma estrutura operacional, sendo que as RPM 

possuem as suas respectivas Unidades de Execução Operacional (UEOp) 

subordinadas. Toda a estrutura operacional da Corporação é mostrada na FIG. 2.  

 

FIGURA 2 – Organograma Operacional da PMMG – Belo Horizonte/MG - 2011 

Fonte: Minas Gerais (2010b, p. 129).  

 

As RPM estão distribuídas geograficamente, de forma a cobrir todo o 

Estado de Minas Gerais, para a coordenação das atividades das UEOp, as quais 

são responsáveis pela execução da atividade-fim da Corporação. 

 

As RPM, num total de dezoito, podem ser visualizadas na Fig. 3.  
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FIGURA 3 – Regiões da Polícia Militar de Minas Gerais- Belo Horizonte/MG – 2011 

  Fonte: 3.ª Seção do Estado Maior da PMMG. 

 

As RPM possuem UEOp sob sua responsabilidade. A 13.ª RPM, com 

sede na cidade de Barbacena-MG, constitui-se em Unidade de Direção Intermediária 

(UDI) responsável pela coordenação, controle e emprego operacional das seguintes 

Unidades: 9.º Batalhão de Polícia Militar (sediado em Barbacena), 31.º BPM (com 

sede em Conselheiro Lafaiete), 38.º Batalhão de Polícia Militar (sediado em São 

João Del Rei), e pela 13.ª Cia PM Independente de Meio Ambiente e Trânsito 

(sediada em Barbacena).  

 

A articulação operacional da 13.ª RPM é representada pela FIG. 4. 
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FIGURA 4 – Articulação Operacional da 13.ª RPM – Barbacena/MG– 2011 

Fonte: 3.ª Seção do Estado Maior da 13.ª RPM. 

 

A localização geográfica das Unidades que compõem a 13.ª RPM pode 

ser visualizada pela FIG 5. 

 

 

38º BPM

São João Del Rei

31º BPM

Conselheiro Lafaiete

9º BPM

Barbacena

13ª Cia Ind 

MAT

38º BPM

São João Del Rei

31º BPM

Conselheiro Lafaiete

9º BPM

Barbacena

13ª Cia Ind 

MAT

 

FIGURA 5 – Localização geográfica das UEOp da 13.ª RPM – Barbacena/MG - 

2011 

Fonte: 3.ª Seção do Estado Maior da 13.ª RPM. 

 

Neste contexto, o 31.º BPM é uma UEOp do nível de execução da 

PMMG, e está diretamente subordinado à 13.ª RPM. Nele, são tomadas decisões 

operacionais para a realização dos serviços voltados para a atividade-fim da Polícia 

Militar.  

 

13ª RPM   
Barbacena   

9º BPM 
  Barbacena 

  
31º BPM 

  Conselheiro Lafaiete 
  

38º BPM 
  São João Del Rei 

  13ª Cia Ind MAT 
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Há de se mencionar que a terminologia área aplica-se em duas situações: 

uma, para designar, na articulação operacional da PMMG, o espaço geográfico de 

responsabilidade de uma UEOp; outra, para definir os limites geográficos para 

integração das organizações da PMMG e da Polícia Civil. Isso porque, no Estado de 

Minas Gerais, estão sendo implantadas as Áreas Integradas de Segurança Pública 

(AISP) com estabelecimento de circunscrições de atuação únicas para as polícias 

civil e militar.  

 

Em decorrência, foi editada a Resolução Conjunta n.º 85, de 4 de maio de 

200917, a qual criou as Áreas de Coordenação Integrada de Segurança Pública 

(ACISP), que compõem a 13.ª Região Integrada de Segurança Pública (13.ª RISP) 

com sede em Barbacena/MG.  

 

Segundo tal documento, um dos objetivos do Sistema Integrado de 

Defesa Social é harmonizar, padronizar e agilizar a integração das ações 

operacionais entre a Polícia Civil e a Polícia Militar, numa mesma área territorial, a 

fim de garantir apoio e unidade de propósitos mútuos entre as instituições policiais 

(MINAS GERAIS, 2009c). 

 

A integração geográfica na 13.ª RISP estruturou-se em três ACISP, em 

nível de Batalhões e Delegacias Regionais de Polícia, quais sejam: ACISP 28 – 9.º 

Batalhão de Polícia Militar, em Barbacena, e a 1.ª Delegacia Regional de Polícia 

Civil, em Barbacena/MG –, ACISP 60 – 31.º BPM, em Conselheiro Lafaiete, e 2.ª 

Delegacia Regional de Polícia Civil, em Conselheiro Lafaiete /MG –, e ACISP 61 – 

38.º Batalhão de Polícia Militar, em São João Del Rei e 3.ª Delegacia Regional de 

Polícia Civil, em São João Del Rei/MG (MINAS GERAIS, 2009c). 

 

No total, a 13.ª RISP é composta por 61 municípios, os quais se 

encontram localizados nas respectivas ACISP com as mesmas responsabilidades 

das UEOp da Polícia Militar e das Delegacias da Polícia Civil.  

 

Todos os municípios da 13.ª RISP podem ser visualizados na FIG. 6. 

                                                           
17

 Cf. (MINAS GERAIS, 2009c): Resolução conjunta da Secretaria de Estado de Defesa Social, da 
Polícia Civil e da Polícia Militar de Minas Gerais. 
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FIGURA 6 – Municípios que compõem a 13.ª RISP – Barbacena/MG – 2011 

Fonte: Disponível em <http://www.sids.mg.gov.br/download/mapas.pdf>18.  

 

Com implantação das áreas integradas de segurança pública, buscou-se 

a qualidade de atendimento da sociedade mineira de forma a harmonizar o 

atendimento das polícias militar e civil. 

                                                           
18

 Acesso em: 09 ago. 2011. 

 

http://www.sids.mg.gov.br/download/mapas.pdf
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Após as informações referentes à articulação da 13.ª RPM e da estrutura 

da 13.ª RISP com as ACISP, a seção 3.2 tratará do organograma e da articulação do 

31.º BPM, o qual é responsável pela missão constitucional da PMMG em 24 

municípios. 

 

 

3.2 O Organograma e Articulação do 31.º Batalhão de Polícia Militar 

 

 

Na área de responsabilidade do 31.º BPM, existem várias indústrias, das 

quais destacam-se: Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), Gerdau Açominas, 

Vallourec & Sumitomo Tubos do Brasil, Cimento Tupi, Sociedade Mineira de 

Mineração Ltda., Tetramir, Nacional Minérios S/A, Ferro Mais Mineração, Ferrous, 

Vale do Rio Doce, além de indústrias vinculadas a manufaturados e agropecuárias. 

 

Outrossim, o setor turístico ressalta-se em face da presença de vários 

patrimônios histórico-culturais tombados em níveis municipal, estadual, federal e, até 

mesmo, mundial, como o conjunto escultural de Aleijadinho em Congonhas.  

 

Encontra-se, o 31.º BPM, na dimensão de sua área de responsabilidade, 

localizado na microrregião do Alto Paraopeba e Vale do Piranga.  

 

Atualmente, a siderurgia vem modificando a microrregião do Alto 

Paraopeba. Os investimentos, no ano de 2011, das empresas Ferrous Resources, 

em Congonhas, Vallourec & Sumitomo, em Jeceaba, e Gerdau Açominas, em Ouro 

Branco aproximar-se-ão a R$ 20 bilhões19.  

 

Estes investimentos gerarão empregos diretos e indiretos para as 

pessoas que residem nas localidades e proximidades, e outras deverão se deslocar 

para a região em busca de serviços. Com isso, os municípios deverão receber 

benefícios e, também, problemas em razão desses investimentos. 

 

                                                           
19

 Disponível em: < http://www.abcem.com.br/noticias-ver.php?cod=2509>. Acesso em: 25 jul. 2011. 

http://www.abcem.com.br/noticias-ver.php?cod=2509
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Este crescimento requer do Estado u‟a maior atenção nas questões 

afetas à segurança pública. 

 

O 31.º BPM, sediado em Conselheiro Lafaiete – MG, criado por meio do 

decreto estadual n.º 39 65220, de 16 de junho de 1998, é responsável pelo 

policiamento ostensivo e preservação da ordem pública em 24 municípios. O 

Batalhão articula-se em quatro Cia. PM, todas comandadas por Capitães PM: a 61.ª 

Cia. PM (com sede em Conselheiro Lafaiete), a 65.ª Cia. PM (sediada em Ouro 

Branco), a 120.ª Cia. PM (com sede em Carandaí), e a 122.ª Cia. PM (sediada em 

Congonhas). 

 

Essa articulação é representada pela FIG. 7. 

 

 

FIGURA 7 – Articulação operacional do 31.º BPM – Conselheiro Lafaiete/MG – 2011 

Fonte: 3.ª Seção do Estado Maior do 31.º BPM. 

 

Para melhor entendimento, dentro da articulação, cada Cia. PM possui 

seus pelotões (cujo comando, originalmente, é específico de Tenentes PM), os quais 

                                                           
20

 Cf: Minas Gerais (1998): o Decreto Estadual 39652 aprovou o Quadro de Organização e 
Distribuição da PMMG, sendo que no Art. 4º, II há a criação do 31º BPM. 
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são articulados em Grupos PM (chamados de Dst. PM, cujo comando, originalmente, 

é específico de Sargentos – Sgt. PM) e em subgrupo (Subdestacamento21 PM).  

 

Assim, o 31.º BPM é composto operacionalmente por quatro Cias. PM, 

treze pelotões PM, dezessete Dst. PM e um Subdestacamento PM. Toda essa 

articulação é mostrada no QUADRO 1. 

 

QUADRO 1 

Articulação operacional do 31.º BPM – Conselheiro Lafaiete/MG – 2011 

continua 

RPM UEOp COMPANHIA PM PELOTÃO PM GRUPO PM 

13ª RPM 

Barbacena 

31.º BPM 

Conselheiro  

Lafaiete 

61.ª Cia PM, 

Conselheiro  

Lafaiete 

Conselheiro 

Lafaiete 

(01 Pel. PCHq22) 

Gp Tran23 

Conselheiro 

Lafaiete 

(03 Pel PM) 

 

65.ª Cia PM 

Ouro Branco 

Ouro Branco 

(1.º Pel PM) 
 

Ouro Branco 

(2.º Pel. PM) 

Ouro Branco 

Catas Altas da Noruega 

Itaverava 

Piranga 

(3.º Pel. PM) 

Piranga 

Lamim 

Porto Firme 

Presidente Bernardes 

Senhora de Oliveira 

 

 

                                                           
21

 Fração da Polícia Militar com responsabilidade territorial pela preservação da ordem pública e 
polícia ostensiva de um determinado espaço geográfico (subsetor), cujo comando é de Cabo PM 
(MINAS GERAIS, 2010a). 
22

 Equipe de policiais que empregam táticas de formação de tropa de forma coletiva em ações 
operações, tais como controle de distúrbio civil, eventos com grandes públicos e rebeliões em 
presídios (MINAS GERAIS, 2010c). 
23

 Equipe de policiais que executam o policiamento ostensivo de trânsito nas vias urbanas, com o fim 
de disciplinar as pessoas no cumprimento e no respeito às normas e regras do trânsito, conforme o 
Código de Trânsito Brasileiro (MINAS GERAIS, 2010a). 
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QUADRO 1 

Articulação operacional do 31.º BPM – Conselheiro Lafaiete/MG – 2011 

conclusão 

RPM UEOp COMPANHIA PM PELOTÃO PM GRUPO PM 

13ª RPM 

Barbacena 

31.º BPM 

Conselheiro  

Lafaiete 

120.ª Cia. PM 

Carandaí 

Carandaí 

(1.º Pel. PM) 

 

Carandaí 

(2º Pel PM) 

Carandaí 

Pedra do Sino 

Capela Nova  

Caranaíba 

Casa Grande 

Cristiano Otoni  

Queluzito 

Rio Espera 

Santana dos Montes 

122.ª Cia. PM 

Congonhas 

Congonhas 

(1.º Pel. PM) 

 

Congonhas 

(2.º Pel. PM) 

Congonhas 

Belo Vale 

Moeda 

Entre Rios de 

Minas 

(3.º Pel PM) 

Entre Rios de Minas 

Desterro de Entre Rios 

Jeceaba 

(4.º Pel PM) 

Jeceaba 

São Brás do Suacuí 

Fonte: Minas Gerais ( 2010b, p.93). 

 

Após a descrição da articulação operacional do 31.º BPM, na seção 3.3 

haverá informações sobre a área de responsabilidade da Unidade, e sobre a 

população dos municípios que a integram. 
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3.3 A área de responsabilidade do 31.º Batalhão de Polícia Militar 

 

 

O 31.º BPM atua em uma área de 6.165,688 km², na qual fixa-se uma 

população de 344.651 habitantes24. 

 

A Unidade é responsável pelo planejamento e execução operacionais da 

missão constitucional da PMMG em 24 municípios. A TAB. 1 demonstra, de forma 

individualizada, a população e a área de cada município pertencente ao 31.º BPM. 

 

TABELA 1 

População e área dos municípios pertencentes ao 31.º BPM – Conselheiro 

Lafaiete/MG – 2011 

Continua 

Cidades Número de Habitantes Área (KM²) 

Belo Vale 7.536 365,923 

Capela Nova 4.755 111,073 

Caranaíba 3.288 159,957 

Carandaí 23.346 485,723 

Casa Grande 2.244 157,727 

Catas Altas da Noruega 3.462 141,622 

Congonhas 48.519 304,066 

Conselheiro Lafaiete 116.512 370,245 

Cristiano Otoni 5.007 132,872 

Desterro de Entre Rios 7.002 377,164 

Entre Rios de Minas 14.242 456,796 

Itaverava 5.799 284,220 

Jeceaba 5.395 236,250 

Lamim 3.452 118,602 

Moeda 4.689 155,112 

Ouro Branco 35.268 258,726 

Piranga 17.232 658,811 

                                                           
24

 Disponível em < http://www.ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.htm?1>. Acesso em 27 jul. 2011.  

http://www.ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.htm?1
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TABELA 1 

População e área dos municípios pertencentes ao 31.º BPM – Conselheiro 

Lafaiete/MG – 2011 

conclusão 

Cidades Número de Habitantes Área (KM²) 

Porto Firme 10.417 284,777 

Presidente Bernardes 5.537 236,798 

Queluzito 1.861 153,560 

Rio Espera 6.070 238,602 

Santana dos Montes 3.822 196,565 

São Braz do Suaçuí 3.513 110,018 

Senhora de Oliveira 5.683 170,479 

TOTAL 344.651 6165,688 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – Censo 2010. 

 

O Censo 2010 do IBGE registra que o Estado de Minas Gerais possui 

uma população total de 19.597.330 habitantes e uma área territorial de 586.520,368 

Km². Sendo assim, na área de responsabilidade do 31.º BPM encontra-se 1,76% da 

população mineira. 

 

No âmbito do 31.º BPM, há sete sedes de comarcas localizadas nas 

cidades de Conselheiro Lafaiete, Ouro Branco, Carandaí, Congonhas, Piranga, 

Entre Rios de Minas e Belo Vale, sendo que somente nesta última inexiste juiz de 

direito e promotor de justiça. Outrossim, lá inexiste a presença diária do delegado da 

polícia civil. Em todas as demais cidades sedes de comarca, há a presença diária 

dessas três autoridades. 

 

No que tange aos estabelecimentos prisionais, as cadeias públicas 

situam-se nas cidades de Conselheiro Lafaiete, Carandaí, Congonhas, Piranga, e 

Entre Rios de Minas, sendo que, nas três primeiras, há presença de agentes da 

Subsecretaria de Administração Penitenciária, onde a polícia militar deixa de realizar 

a vigilância interna nas cadeias públicas. Já a cadeia pública da cidade de Piranga 

está desativada no momento. 
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A maioria das cidades que compõem o 31.º BPM possui uma população 

inferior a 10.000 habitantes. Embora residam nessas localidades, pessoas que 

procuram levar uma vida tranqüila, garantida pelos preceitos legais, registros de 

ocorrências de diversas naturezas são feitos pelas Frações que compõem o 31.º 

BPM. 

 

No período temporal delimitado para a realização da pesquisa, houve o 

registro de diversas ocorrências na área do 31.º BPM. No APÊNDICE A – DADOS 

SOBRE REGISTRO DE OCORRÊNCIAS NA ÁREA DO 31.º BATALHÃO DE 

POLÍCIA MILITAR, que contém as TAB. 2, 3 e 4, está discriminada a quantidade de 

ocorrências registradas, por grupo25, mês a mês, em toda a área do aludido 

batalhão, desde o ano de 2009 até o mês de maio do ano de 2011, de acordo com o 

ano do registro.  

 

Ao serem comparados os dados da TAB. 2 com a TAB. 3, verifica-se que 

no grupo “A” – ações de polícia comunitária -, com exceção dos meses de janeiro e 

maio, em todos os demais, no ano de 2010, houve mais registros de ocorrências de 

ações de polícia comunitária que no ano de 2009, o que representa um incremento 

dessas ações no âmbito do 31.º BPM. 

 

No que se refere ao grupo “B” – contra a pessoa –, houve um maior 

número de registros em quatro meses de 2010 em relação a 2009 (jan., mar., set. e 

out.). Porém, na maioria dos meses de 2010, o número de registros foi inferior, o que 

mostra uma diminuição desses crimes ao compararem-se os dados com os de 2009. 

 

Nos crimes contra o patrimônio (grupo “C”), nos meses de férias escolares 

(jan., jul. e dez) houve uma maior quantidade de registros de 2010 em relação a 

2009. Nos demais meses, houve redução dessa modalidade criminosa. Esse fato 

pode demandar o planejamento e a execução de ações concretas dos órgãos 

                                                           
25

 O sistema de classificação e codificação das ocorrências na PMMG se processa por categoria, 
grupos, classes e subclasses. O grupo é a primeira divisão dessa categoria com representação de 
uma letra do alfabeto, as classes são definidas por dois dígitos numéricos e as subclasses por três 
dígitos numéricos, separados das classes por ponto (informações disponíveis em: 
https://diao.sids.mg.gov.br). 
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responsáveis pela segurança pública, principalmente PMMG, em conjunto com a 

comunidade, em face de sua tendência sazonal. 

 

As ocorrências referentes a substâncias entorpecentes – “grupo M” – 

apresentaram, em 2010, um número maior de registros em oito meses, o que mostra 

a necessidade de adotar medidas repressivas e preventivas para coibir tanto o 

tráfico como o uso de drogas. Esse maior número de registros pode ter sido 

influenciado pelo maior número de operações policiais de 2010, em relação a 2009, 

pois em apenas três meses do ano de 2010 (maio, ago. e dez.) houve menos 

operações que no ano anterior, o que representa um incremento delas em 2010. 

 

Ao considerar-se a totalidade das ocorrências registradas em 2009, 

75,70% delas referem-se aos grupos “Y” (operações), “T” (diversas de polícia), “B” 

(contra a pessoa) e “C” (contra o patrimônio), as quais perfazem um total de 40.927 

registros. No ano de 2010, as ocorrências desses mesmos grupos representam 

75,96%, num total de 42.885 registros. Em termos percentuais, há semelhança na 

incidência desses quatro grupos nos dois anos. Todos os registros podem ser 

visualizados nas TAB. 2 e TAB. 3, no APÊNDICE A – DADOS SOBRE REGISTRO 

DE OCORRÊNCIAS NA ÁREA DO 31.º BPM. 

 

Em 2011, houve mudanças na descrição dos grupos de ocorrências. Na 

TAB. 4, que contém dados sobre o registro de ocorrências nos diversos grupos de 

jan. a maio de 2011, vê-se que 69,82% deles referem-se aos grupos “Y” (Operações 

de defesa social), “C” (contra o patrimônio e propriedade material), “T” (infrações 

referente ao trânsito) e “B” (infrações contra a pessoa), o que, ao todo, perfazem 

15.303 registros, sendo esses quatro grupos os que têm maior freqüência de 

ocorrências registradas.  

 

Em cidades cuja responsabilidade pela preservação da ordem pública e 

pela polícia ostensiva é do 31.º BPM, ocorrem vários investimentos, principalmente 

no ramo de siderurgia, o que vem acarretando o aumento da imigração regional. 

Sendo assim, há necessidade de adotar ações que visem à prevenção da 

criminalidade. Por isso, urge que a polícia trabalhe cada vez mais próxima aos 
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cidadãos, com vistas a prestar um serviço de qualidade, que possa promover o bem 

estar social nas comunidades.  

 

Na seção 4, discorrer-se-á sobre a filosofia da policia comunitária e o 

policiamento comunitário instituído para melhor atender às necessidades dos 

cidadãos. Essa filosofia sustenta-se no princípio de que tanto a polícia quanto a 

comunidade precisam atuar em conjunto, oportunidade em que se dá maior ênfase 

nas ações que possam prevenir os crimes, pois, ao agir-se na prevenção, objetiva-

se evitar ou diminuir a criminalidade e a violência.  
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4 A FILOSOFIA DA POLÍCIA COMUNITÁRIA  

 

 

O 31.º BPM, subordinado diretamente à 13.ª RPM, e sediado em 

Conselheiro Lafaiete-MG, é o responsável pelo cumprimento da missão 

constitucional da PMMG numa área geográfica que abrange municípios da 

microrregião do Alto Paraopeba e o Vale do Piranga, graças à sua articulação em 

Cia. PM, Pel. PM, Dst. PM e Subdestacamento PM, conforme exposto na seção 3. 

Dessa forma desconcentrada, coloca-se próximo à população da parte do Estado de 

Minas Gerais que lhe coube a preservação da ordem pública e a polícia ostensiva. 

Para incrementar essa aproximação, ele se engaja à filosofia da polícia comunitária. 

 

Esta seção apresenta a filosofia da polícia comunitária, que coloca a 

polícia e a comunidade como atores de grande importância para resolver as 

questões afetas à segurança pública, a qual, conforme se tratou na seção 2, é direito 

e responsabilidade de todos. 

 

A questão da segurança pública no Brasil está exigindo a integração dos 

órgãos do sistema de defesa social para a realização de projetos preventivos e, 

principalmente, a integração desses órgãos com a comunidade. 

 

A Polícia Militar sozinha será incapaz de prestar um serviço que atenda, 

na íntegra, aos anseios das pessoas. Dessarte, surge à necessidade de que haja a 

participação da comunidade nesse mister. Assim, emerge a polícia cidadã, ou polícia 

comunitária, como filosofia e estratégia organizacionais de parceria entre a 

população e as polícias, a qual deve convergir para a identificação e resolução dos 

problemas contemporâneos que afligem a comunidade. 

 

Atualmente, na PMMG está em vigor a diretriz n.º 3.01.01/2010, segundo 

a qual a filosofia da polícia comunitária estimula as pessoas a participarem em 

questões sobre prevenção de crimes e sobre o policiamento, e, também, a 

integração de agências de serviços para um maior impacto nos problemas de 

segurança. Trata-se de uma estratégia que aborda o policiamento pela solução de 
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problemas, com a participação da comunidade com vistas a diminuir o medo do 

crime e as taxas de ocorrências (MINAS GERAIS, 2010a). 

 

A partir do ano 2011, em revogação a outra norma interna que tratava da 

filosofia da Polícia Comunitária, a PMMG fez editar a diretriz n.º 3.01.06, de 18 de 

março de 2011b26, como forma de traçar as orientações da Corporação dentro da 

realidade atual.  

 

Esta filosofia, de forma institucionalizada, teve início na década de 90, 

com a elaboração da Diretriz de Planejamento de Operações n.º 3008, de 14 de 

junho de 199327. É um novo enfoque, ao considerarem-se os 236 anos de existência 

da Corporação (MINAS GERAIS, 2011b). 

 

A premissa da polícia comunitária é que a polícia sozinha não tem 

condições de lidar com os problemas do crime. Neste sentido, tem-se que  

 

[...] para a construção de uma estratégia de polícia comunitária 
devem ser buscados como objetivos: parceria, fortalecimento, 
solução de problemas, prestação de contas e orientação para o 
cliente. (MINAS GERAIS, 2011b, p. 17).  

 

Para sua plenitude, a filosofia da polícia comunitária reveste-se de 

princípios, dos quais destacam-se: 

a) filosofia e estratégia organizacionais, no sentido de que toda a 

corporação aja e pense com base na comunidade; 

b) comprometimento da organização em conceder poder à comunidade, 

devendo os cidadãos, como parceiros da PMMG, participarem na 

identificação, priorização e solução dos problemas afetos à 

comunidade; 

c) policiamento desconcentrado e personalizado, de forma a possibilitar a 

interação entre os policiais e a comunidade, com emprego do processo 

                                                           
26

 Documento normativo do Comandante-Geral da PMMG que regula a aplicação da filosofia de 
Polícia Comunitária. 
27

 Documento normativo do Comandante-Geral da PMMG que regulava a atuação da instituição 
sobre polícia comunitária. Tal norma encontra-se revogada. 
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a pé para o policiamento, em contato mais próximo e estreito com as 

pessoas; 

d) resolução preventiva de problemas a curto e longo prazos, com vistas à 

antecipação do militar estadual-policial às ocorrências; 

e) ajuda às pessoas, mormente as mais vulneráveis, como idosos, jovens, 

pobres, portadores de necessidades especiais e mulheres vítimas da 

violência doméstica; 

f) construção de futuro, em que as pessoas sejam encorajadas a pensar 

que o serviço policial irá ajudá-las a resolver os problemas atuais da 

comunidade. 

 

Observa-se que o principal aspecto para o desenvolvimento da filosofia 

da polícia comunitária é a participação das pessoas. 

 

Para a PMMG, as principais diferenças entre a polícia tradicional e a 

comunitária apresentam-se no QUADRO 2. 

 

QUADRO 2 

Diferenças entre polícia tradicional e comunitária – Minas Gerais – 2011 

continua 

Polícia Tradicional Polícia Comunitária 

a) a polícia é uma agência do governo 

com vistas ao cumprimento da lei; 

a) a polícia é o público e este é a polícia, 

devendo os policiais dar atenção aos 

cidadãos o tempo todo; 

b) a preocupação da polícia é a 

resolução do crime; 

b) a preocupação da polícia é resolver 

os problemas, principalmente por meio 

de ações preventivas; 

c) o trabalho policial é voltado, 

principalmente, para combater os 

marginais, o que corresponde a 2% da 

população; 

c) o trabalho policial é voltado para 98% 

da população, os quais são pessoas 

ordeiras e trabalhadoras; 
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QUADRO 2 

Diferenças entre polícia tradicional e comunitária – Minas Gerais – 2011 

conclusão 

Polícia Tradicional Polícia Comunitária 

d) o policial somente presta contas do 

seu trabalho a seu superior; 

d) a prestação de contas das atividades 

do policial é feita ao superior e à 

comunidade; 

e) a distribuição das viaturas para 

atuação no terreno baseia-se no pico de 

ocorrências. 

e) as viaturas são distribuídas conforme 

as estatísticas, para atender as 

demandas da comunidade. 

Fonte: Minas Gerais (2011b). 

 

Assim, a polícia passa a focar sua prestação de serviços na comunidade. 

A PMMG entende que participação das pessoas é de suma importância para a 

melhoria do policiamento. Por isso, instituiu-se o policiamento que busca interagir a 

polícia à comunidade – o policiamento comunitário – sobre o qual será discorrido na 

seção 4.1. 

 

 

4.1 O policiamento comunitário 

 

 

Conforme registrou-se na seção 4, com a necessidade de atualizar e 

orientar seus integrantes, a PMMG editou a diretriz n.º 3.01.06/2011b, a fim de traçar 

as prescrições atinentes à aplicação da filosofia da polícia comunitária na 

corporação.  

 

O público deve participar! A idéia principal para o exercício do 

policiamento comunitário é que as pessoas exerçam um papel mais ativo, 

coordenado, de forma a serem co-produtoras para a obtenção da segurança, em 

parceria com a polícia, pois esta, sozinha, não consegue arcar com a 

responsabilidade de manter todos seguros (SKOLNICK e BAYLEY, 2002).  
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Segundo os autores, o policiamento para a comunidade tem como 

objetivo central a prevenção do crime baseada nela própria. Quando as instituições 

policiais procuram agir em vez de ficarem apenas a falar sobre o policiamento 

comunitário, há tendência de quatro normas serem seguidas: 

 

[...] 1. Organizar a prevenção do crime tendo como base a 
comunidade; 2. Reorientar as atividades de patrulhamento para 
enfatizar os serviços não-emergenciais; 3. Aumentar a 
responsabilização das comunidades locais; e 4. Descentralizar o 
comando. (SKOLNICK e BAYLEY, 2002, p.19). 

 

O conceito de policiamento comunitário não é simples, pois requer uma 

maior participação das pessoas. Trojanowick e Bucqueroux (1994, p. 4-5) o define 

de forma ampla e afirmam:  

 

Policiamento comunitário é uma filosofia e uma estratégia 
organizacional que proporciona uma nova parceria entre a população 
e a polícia. Baseia-se na premissa de 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 na área. 

 

A PMMG, dentro do pensamento do policiamento comunitário, utiliza o 

conceito retrocitado para definir policia comunitária, baseada nos autores 

Trojanowick e Bucqueroux. A corporação diferencia a polícia comunitária de 

policiamento comunitário ao afirmar que este é a ação de policiar, com o 

desenvolvimento de ações efetivas junto à comunidade, enquanto aquela é a 

filosofia de trabalho indistinta aos órgãos com função de polícia (MINAS GERAIS, 

2011b). 

 

Conforme Trojanowick e Bucqueroux (1994), a sociedade precisa exercer 

um papel de suma importância para auxiliar a polícia na resolução de problemas. Ao 

trabalhar em conjunto, agir de forma a prevenir a ocorrência de crimes, e outros 

problemas básicos, e a melhorar a situação de seu bairro, a comunidade terá mais 

tranqüilidade para viver, morar e trabalhar, o que trará melhoria das condições de 

vida para aquelas pessoas. 
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Para essa melhoria da qualidade de vida, há necessidade de um 

comprometimento em longo prazo, no qual deverão envolver-se tanto o governo 

quanto os cidadãos, os quais devem dar opiniões sobre os serviços que lhes são 

fornecidos. 

 

Trabalhar da forma como pressupõe o policiamento comunitário não é 

tarefa simples. Para o seu êxito, é essencial que haja o apoio de seis grandes 

grupos, que devem ser observados e levados em consideração, quais sejam: o das 

instituições policiais, da comunidade, das autoridades cívicas eleitas, dos 

comerciantes, das instituições (públicas e sem fins lucrativos) e o da mídia. Todos os 

integrantes das instituições policiais devem exercer uma interação com os 

representantes destes seis grandes grupos. 

 

Destaca ainda os autores que existem princípios do policiamento 

comunitário. Dentre os princípios, é importante mencionar o que se refere à 

construção do futuro, uma vez que policiamento comunitário não é uma ação 

eventual: 

 

[...] não é uma tática a ser aplicada e depois abandonada, e sim uma 
nova filosofia e uma estratégia organizacional que fornece a 
flexibilidade capaz de atender as necessidades e prioridades locais, 
à medida que elas mudam através do tempo. (TROJANOWICK e 
BUCQUEROUX, 1994, p. 15).  

 

Necessário faz comentar-se que este princípio é atribuído pela PMMG à 

Polícia Comunitária e não ao policiamento comunitário, conforme se verifica em 

Minas Gerais (2011b). 

 

Os resultados podem demorar a aparecer. Trojanowick e Bucqueroux 

(1994) ressaltam que não se podem esperar resultados imediatos do policiamento 

comunitário, uma vez que este dá ênfase em estratégias de longo prazo, sendo que 

pode levar um tempo para ser devidamente avaliado. Mas, independente de 

resultados imediatos, esse modelo de policiamento deve continuar, uma vez que 

somente as ações repressivas não conseguem diminuir a ocorrência de crimes. 
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Skolnick e Bayley (2002) identificaram várias dificuldades para a 

implantação do policiamento comunitário, dentre as quais se destacam: a cultura 

tradicional da polícia (por haver resistência dentro das próprias forças policiais, para 

iniciar este policiamento), a pressão da sociedade pela pronta resposta ao crime (o 

que inviabilizaria o emprego de talentos humano-policiais para programas 

inovadores), e a limitação dos recursos policiais. 

 

Para o êxito do policiamento comunitário, há necessidade de quebrar 

resistências. A polícia precisa abrir espaço para o diálogo com as pessoas, a fim de 

encontrar alternativas e soluções para as dificuldades da comunidade, devendo 

haver uma cooperação mútua. 

 

Lado outro, continuam os autores, em locais onde o policiamento 

comunitário traduziu-se em novos programas, elementos tenderam a ele serem 

associados, como: a prevenção do crime com a comunidade a servir de base, 

prestação mais eficiente e preventiva de serviços de radiopatrulhamento em 

oposição à resposta aos casos emergenciais, e a participação do público no 

planejamento e fiscalização das operações policiais.  

 

O policiamento comunitário é uma forma de policiamento democrático e, 

mesmo se ele não proporcionar a diminuição da criminalidade, sua execução terá 

sido válida se fortalecer a confiança entre a polícia e a sociedade. 

 

Os policiais devem trabalhar com os preceitos do policiamento 

comunitário em mente. Ressaltam Trojanowick e Bucqueroux (1994), que deverá 

haver treinamento para todos os trabalhadores da polícia, com enfoque tanto na 

resolução de problemas quanto na filosofia do policiamento comunitário. O 

policiamento comunitário modifica o papel dos chefes, os quais passam de 

controladores a colaboradores. 

 

A parceria e a confiança das pessoas são primordiais para o policiamento 

comunitário, pois desses conceitos depende seu funcionamento correto.  
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Cerqueira (2001, p. 126) relata que no Brasil, em 2001, existiam diversas 

experiências de policiamento comunitário nas polícias militares, citando os seguintes 

Estados: “Espírito Santo, Pará, Paraná, Sergipe, Rio Grande do Norte, Rio Grande 

do Sul, Distrito Federal (sic), Ceará, Pernambuco, Paraíba, Minas Gerais, Santa 

Catarina e Bahia e São Paulo.”  

 

Atualmente, a PMMG tem planejado e executado serviços preconizados 

pela filosofia da polícia comunitária por intermédio de suas unidades. Dentre eles, 

citam-se a base comunitária, base comunitária móvel, programa educacional de 

resistência às drogas e a violência (Proerd) e a patrulha rural (MINAS GERAIS, 

2011b). 

 

Para avaliar a qualidade do policiamento comunitário, a PMMG definiu 

alguns indicadores: o de serviço de prevenção ativa, de ações preventivas nas 

escolas, de mobilização social, no qual é computada a presença da PMMG nas 

reuniões dos CONSEP (MINAS GERAIS, 2011b). 

 

Pelo retroexposto, a polícia comunitária não é o exercício exclusivo do 

poder das autoridades militar-estadual-policiais. Detêm-no outras autoridades 

policiais, já que todos podem trabalhar para a solução dos problemas básicos e 

imediatos de uma comunidade, o que ratifica o conceito de segurança pública 

exposto na seção 2.1.2, cuja garantia abrange as seguranças individual e 

comunitária. A PMMG tem o policiamento comunitário como ferramenta de 

implementação da polícia comunitária, e caracterizam-no várias atividades por ela 

planejadas e executadas, como, por exemplo, o Proerd.  

 

Na seção 4.2, enfocar-se-á a necessidade do envolvimento dos cidadãos 

para o êxito da solução dos principais problemas de segurança na sua comunidade, 

e da execução do policiamento comunitário. 
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4.2 O policiamento comunitário e o envolvimento dos cidadãos  

 

 

A polícia comunitária, conforme retroesclarecido, é uma filosofia, um 

modo de pensar, enquanto o policiamento comunitário é um conjunto de ações 

investidas dessa filosofia, de difícil implementação, e que, para efetivação, carece da 

observância dos princípios da polícia comunitária, sobretudo do da construção para 

o futuro, porquanto tal policiamento não pode se  manifestar de forma eventual, mas 

de forma perene, a acompanhar as nuances da comunidade, nos espaços temporal 

e geográfico. 

 

A polícia não deve ficar distante de quem deve ser protegido. As forças 

policiais precisam estar próximas dos cidadãos e realizar ações com vistas a 

prevenir a ocorrência de crimes.  

 

Skolnick e Bayley (2002) afirmam que o policiamento motorizado e a pé, 

executados de formas aleatórias, e a resposta rápida da polícia são incapazes para 

evitar ou resolver os crimes. Aumentar o número de policiais não reduz as taxas de 

criminalidade e não aumenta a quantidade de crimes resolvidos. Cabe à polícia 

buscar novas alternativas com vistas a preveni-los, sendo o policiamento 

comunitário, com envolvimento da polícia e comunidade, uma alternativa viável. 

 

Cerqueira (2001, p. 55) assinala que há necessidade de todos estarem 

envolvidos para a solução dos problemas: 

 

[...] o que se quer é ordenar os esforços, buscando-se as habilidades 
e os recursos comunitários que possam ajudar o trabalho policial. 
Neste contexto, todos, polícia e os diversos setores e membros da 
comunidade, terão responsabilidades compartilhadas para a 
resolução dos diferentes problemas que afetam a segurança e a 
qualidade de vida dos cidadãos. 

 

A participação das pessoas é de fundamental importância para o êxito 

das atividades do policiamento. Além de identificar os problemas, precisam ser 

encontradas maneiras para solucioná-los. Ao buscarem-se alternativas para os 

problemas de crimes, os resultados alcançados têm sido bem melhores do que os 
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conseguidos pelo sistema de justiça criminal (TROJANOWICK e BUCQUEROUX, 

1994). 

 

Há formas de executar policiamento, com a preocupação de envolver as 

pessoas e com contatos estritos com a comunidade. Para Cerqueira (2001), o 

policiamento a pé, os destacamentos policiais e os conselhos de segurança são 

procedimentos recomendados para o policiamento comunitário. 

 

O CONSEP é um ente propício para ocorrer essa participação, uma vez 

que os membros da comunidade, ou seus representantes, reúnem-se 

periodicamente com os gestores de segurança pública local. Espera-se que, nesses 

encontros, os assuntos atinentes à defesa social sejam debatidos, e as políticas da 

segurança pública planejadas e adequadas, conforme demandas e participação 

comunitárias. 

 

Com a presença mais próxima dos cidadãos à Polícia Militar, e a real 

participação das pessoas, haverá a probabilidade de existir um policiamento com a 

participação da comunidade. Para tanto, a boa execução das atividades requer que 

os envolvidos tenham bons conhecimentos e que os Conselhos exerçam bem suas 

atividades. 

 

Em países da Europa, as forças policiais criaram conselhos de 

assessoramento com o intuito de mobilizar a participação das pessoas, avaliar os 

serviços da polícia e fornecer informações que ajudem os policiais executarem suas 

atividades com eficácia (SKOLNICK e BAYLEY 2002). 

 

Existe a necessidade da presença e participação da sociedade civil 

organizada, com o conseqüente envolvimento da comunidade, para auxiliar a Polícia 

Militar na tomada de medidas para a prevenção de crimes. Assim, os assuntos 

atinentes à segurança pública não devem ser tratados apenas pela Polícia, havendo 

necessidade do envolvimento de outros órgãos do Estado e, principalmente, da 

comunidade. 
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Asseveram Skolnick e Bayley (2002) que, na ótica do policiamento 

comunitário, as pessoas podem falar sobre enfoques táticos, prioridades 

estratégicas e, até, sobre o comportamento dos policiais como indivíduos, bem como 

serem informados sobre isso tudo. 

 

As pessoas da comunidade sabem quais são suas principais 

necessidades, tanto para a localidade quanto para eles mesmos. Dessa forma, 

todos os cidadãos têm grande importância para a participação dos serviços de 

segurança pública.  

 

Afirmam Trojanowick e Bucqueroux (1994, p. 132) que “[...] a polícia 

normalmente sabe muito bem o que deve ser feito, mas é „diferente‟ quando os 

cidadãos dizem à polícia o que eles precisam, em vez do contrário [...]”.   

 

O policiamento comunitário busca o aumento da participação das pessoas 

nas questões afetas ao policiamento. Ele parte da afirmação de que as pessoas e as 

comunidades possuem problemas e prioridades diferentes de policiamento, o qual 

deve adaptar-se a cada realidade. Outrossim, cria oportunidades para que as 

pessoas sejam ouvidas. No entanto, os policiais precisam estar preparados para 

ouvir a população, independente de elogios ou críticas, se desejarem ter o apoio e a 

cooperação do público (SKOLNICK e BAYLEY 2002). 

 

Ressaltam, ainda, os autores que, para a resolução de um crime, a polícia 

precisa obter informações das pessoas das comunidades onde eles ocorreram. Para 

isso acontecer, se fazem necessárias a cooperação das pessoas para com a polícia, 

bem como sua confiança nela: 

 

[...] se as forças policiais encorajarem a prevenção do crime baseada 
na comunidade, enfatizarem a interação com o público fora das 
situações de emergência, aumentarem a contribuição do público na 
definição de políticas e descentralizarem o comando, poderão ser 
creditados benefícios substanciais, tanto para a comunidade como 
para a polícia (SKOLNICK e BAYLEY, 2002, p.93). 

 

A Polícia Militar deve realizar seus trabalhos e focalizar, principalmente, 

o bem-estar dos cidadãos. No entanto, existe necessidade de que as pessoas 
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participem das discussões públicas para a melhoria da qualidade de vida da sua 

localidade. Para uma segurança pública eficiente, o cidadão precisa ser levado em 

consideração e participar coletivamente, pois ele também é responsável por ela.  

 

Para a implementação do policiamento comunitário, há necessidade de 

ações de outros órgãos para depois ele ser implementado, pois as pessoas 

normalmente têm dúvidas, tais como a forma de aproximação da comunidade com a 

polícia militar, ou se os criminosos estão ou moram nas respectivas localidades.  

 

Precisa existir uma organização comunitária para que haja o 

fortalecimento da comunidade. O policiamento comunitário é importante, mas os 

problemas de segurança pública não serão resolvidos somente por meio dele. A 

estratégia do policiamento comunitário deve envolver todos os órgãos do sistema de 

defesa social. 

 

Para este modelo de policiamento prosperar e ter resultados positivos, 

todos precisam envolver-se em prevenir os crimes: 

 

 [...] se encaramos o crime, e portanto os criminosos, exclusivamente 
como um mal a ser eliminado ou trancafiado, e não como problemas 
que devemos constantemente prevenir e com os quais temos sempre 
que lidar, então os cínicos que há entre nós conseguirão matar o 
policiamento comunitário [...] (TROJANOWICK e BUCQUEROUX, 
1994, p. 312). 

 

Nos dias atuais a polícia precisa realizar novas ações. Agir somente na 

repressão não é suficiente. A polícia precisa funcionar em harmonia com o público, 

pois é parte integrante da comunidade, e enfatizar as ações preventivas.  

 

A seção 5 discorrerá sobre os CONSEP, os quais são compostos por 

pessoas que representam a comunidade e podem auxiliar as forças policiais no 

sentido de que os serviços de segurança pública sejam feitos para melhor atender 

às necessidades dos cidadãos.  
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5 O CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA  

 

 

A polícia comunitária, por intermédio do policiamento comunitário 

executado pela PMMG, busca o envolvimento das pessoas para encontrar 

alternativas e soluções dos problemas de segurança pública da comunidade. Para 

esse mister, institucionalizou-se o CONSEP, conforme será apresentado nesta 

seção. 

 

O CONSEP é uma entidade independente da Polícia Militar ou de outro 

órgão público, sem fins lucrativos, formada por pessoas de diferentes seguimentos 

de uma comunidade e por um representante da Polícia Militar.  

 

Existe o apoio da PMMG para a criação dos CONSEP e, também, o auxílio 

para o seu funcionamento. Quando não há mobilização de pessoas para a sua criação, a 

Polícia Militar procura incentivá-la, pois cabe, também, a elas buscarem alternativas para 

auxiliar a corporação na resolução dos problemas sobre segurança pública, tanto nas 

questões repressivas, quanto no foco principal, que são as preventivas.  

 

É de suma importancia a participação de todos os seguimentos da 

comunidade nas reuniões do CONSEP, ocasião em que suas principais necessidades 

sobre segurança pública são-lhe repassadas, bem como a ela é garantida a oportunidade 

de propor soluções e alternativas pertinentes, bem como de participar do planejamento 

de medidas que melhorem a atuação da Polícia Militar, ou de outros órgaos públicos, se 

for o caso. 

 

O militar estadual-policial exerce importante papel na mobilização das 

pessoas para composição do CONSEP nas localidades em que a própria 

comunidade mantém-se inerte para esse fim.  

 

Esses CONSEP existem há algum tempo em Minas Gerais. É o que se 

verificará na seção 5.1. A seção 5.2 demonstrará a relação entre os conselhos e a 

PMMG, e, na seção 5.3, descrever-se-ão as localidades da área do 31.º BPM que 

possuem CONSEP. 
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5.1 Conceito e origem dos Conselhos Comunitários de Segurança Pública em 

Minas Gerais 

 

 

Inexiste sentido no funcionamento do CONSEP, cuja participação 

comunitária seja ausente. 

 

Para Arruda (1997 apud Silva, 2004, p. 41) conselhos comunitários de 

segurança devem agregar pessoas de um mesmo espaço territorial, cuja vida 

recebe o mesmo impacto de problemas sociais afins: 

 

[...] grupos de pessoas do mesmo bairro (nas grandes cidades) ou 
município (cidades médias e pequenas), que se reúnem para discutir 
e analisar, planejar e acompanhar a solução de seus problemas 
comunitários de segurança, desenvolver campanhas educativas e 
estreitar laços de entendimento e cooperação entre as várias 
lideranças locais, propondo soluções. 

 

Atualmente, a norma interna da PMMG que orienta os seus integrantes no 

que tange as atividades relacionadas aos CONSEP é a Diretriz n.º 05, de 27 de 

dezembro de 200228. Nela, define-se o que venha a ser o conselho, esclarece-se a 

diferença entre ele e os conselhos municipais de segurança pública e apresenta-se 

a expectativa da PMMG quanto à honestidade de sua atuação: 

 

Entidade de direito privado, com vida própria e independente em 
relação à Polícia Militar ou a qualquer outro órgão público; 
modalidade de associação comunitária, de utilidade pública, sem fins 
lucrativos, constituída no exercício do direito de associação garantido 
no art. 5º, XVII, da Constituição Federal, e que tem por objetivos 
mobilizar e congregar forças da comunidade para a discussão 
de problemas locais da segurança pública, no contexto municipal 
ou em subdivisão territorial de um Município.  
 
Não se confunde com os conselhos municipais de segurança pública. 
Estes são criações dos poderes legislativos municipais, com 
propósitos político-partidários e voltados para a definição de ações 
estratégicas que influenciem no ente federativo como um todo. 
 
[...] Os CONSEP têm vida própria e subordinação apenas à 
publicidade e a (sic) lisura de seus atos [...]. (MINAS GERAIS, 
2002, p. 6, destaques meu)  

                                                           
28

 Documento normativo expedido pelo Comandante-Geral da PMMG que regula a estruturação e o 
funcionamento de Conselhos Comunitários de Segurança Pública – CONSEP. 
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Embora a norma da PMMG seja do ano 2002, os trabalhos na corporação 

militar-estadual para implementação dos CONSEP são de outra data. Após a PMMG 

utilizar, em suas atividades, os conceitos de polícia comunitária, o Comando de 

Policiamento da Capital (CPC) implementou, no ano de 1999, um novo conceito de 

gestão, denominado polícia de resultados.  

 

Segundo Silva (2004), para a implementação desse novo modelo, houve 

três projetos chaves:  

a) descentralização das atividades de policiamento dos Batalhões para as 

respectivas Cia. PM, para redução do espaço de responsabilidade dos 

gerentes; 

b) uso de  instrumentos   de   processamento  de   dados   para gerar 

informações sobre a criminalidade e direcionar o planejamento do 

serviço policial;  

c) criação dos CONSEP em cada Cia. PM da Capital.  

 

Para regular a atuação dos militares estadual-policiais, no ano dois mil, o 

8.º Comando Regional de Policiamento, atual 1.ª RPM, fez editar a instrução n.º 01, de 07 

de junho de 2000, a qual definiu a forma de implantação dos CONSEP no âmbito daquele 

Comando Regional (SOUZA, 2003). 

 

Essas recomendações eram válidas, apenas, para uma região da PMMG. Por 

isso, ainda no mesmo ano, no mês de julho, o Comando da PMMG publicou o plano de 

ação da polícia militar para o combate à criminalidade no Estado, o qual abordava 

instruções sobre os CONSEP no que tange a sua implantação, constituição, 

funcionamento, organização e regulamento, bem como revogou as orientações 

existentes no âmbito  do 8.º Comando Regional. Tal plano detalhou princípios básicos de 

linhas de ações para serem desempenhadas pela PMMG nas áreas de gestão 

operacional, desenvolvimento humano e comunicação social ( MINAS GERAIS, 2000). 

 

Na área de gestão operacional, definiram-se cinco objetivos específicos. O 

que se referia à participação da comunidade, objetivo específico n.º 3, dispunha: 

“redirecionar estrategicamente as ações de Polícia Comunitária no Estado de Minas 

Gerais”. (MINAS GERAIS, 2000, p.22). 
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Dentre as estratégias estabelecidas para alcançar tal objetivo, destacam-

se:  

 

[...] 
c) Promover o envolvimento dos cidadãos na solução dos 
problemas de segurança pública, a fim de que assumam, 
responsavelmente, a necessária quota de contribuição a esta tarefa 
comum; 
d) Diligenciar no sentido da instalação dos Conselhos 
Comunitários de Segurança Pública (CONSEP), em cada espaço 
geográfico de responsabilidade de fração PM, padronizando os 
procedimentos normativos de sua atuação [...] (MINAS GERAIS, 
2000, p. 22, destaques meu). 

 

Desta forma, houve o incentivo da Polícia Militar para a criação dos 

CONSEP nas cidades do Estado, onde havia Frações policiais, desde o início do 

ano dois mil, conforme relata Sapori (2007, p. 120): 

 

A Polícia Militar de Minas Gerais, por seu turno, assumiu um 
compromisso doutrinário com a filosofia da polícia comunitária no 
início da década de 1990, mas não chegou a estabelecer uma 
metodologia específica para viabilizar tal compromisso. Experiências 
locais diversas disseminaram-se pelo estado de Minas Gerais. No 
ano de 2000, entretanto, o comando de policiamento de Belo 
Horizonte estabeleceu os conselhos comunitários de segurança 
(Conseps) como o mecanismo institucional de viabilização da polícia 
comunitária, tendo criado 25 deles até o final daquele ano. O 
sucesso da experiência na capital acabou por transformar os 
Conseps em modelo a ser seguido pelo restante da polícia no 
estado. 

 

Os conselhos existiam no Estado de São Paulo, desde de 1985, quando 

editou-se o Decreto  n.º  23 455, de 10 de maio de 1985, os quais foram regulamentados 

pela resolução n.º 37, de 16 de maio de 1985. A criação de tais entidades, em Minas 

Gerais, deu-se em razão da sua existência no Estado paulista (SILVA, 2004).  

 

Inexistem, em  Minas Gerais, vinculos legislativos para a criação de CONSEP. 

A Secretaria de Estade de Defesa Social fez publicar a resolução n.º 734, de 23 de 

outubro de 200329, com os procedimentos para o registro dos CONSEP junto a 

Secretaria de Estado de Defesa Social. 

 

                                                           
29

 Cf. (MINAS GERAIS, 2003b).  
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A partir das experiências positivas verificadas em São Paulo e na Capital 

mineira, a PMMG procurou incentivar a criação dos conselhos. A relação da PMMG com 

os CONSEP será tratada na seção 5.2. 

 

 

5.2 A Polícia Militar de Minas Gerais e os Conselhos Comunitários de 

Segurança Pública 

 

 

Como retroexposto, as primeiras experiências em Unidades da PMMG 

com o CONSEP são do ano de 1999, sendo que, no ano dois mil, o CPC editou a 

instrução n.º 01/2000, a fim de regular a implantação dos conselhos no âmbito de 

sua atuação. Com a edição do plano de ação da polícia militar no ano dois mil, 

traçaram-se as diretrizes para a constituição e funcionamento dos CONSEP em todas as 

Frações da PMMG. 

 

Segundo a Diretriz para a produção de serviços de segurança pública n.º 

05/2002, no CONSEP, os habitantes de um município, ou de suas regiões, podem 

inteirar-se dos trabalhos da polícia militar e dos órgãos que integram a Secretaria de 

Defesa Social; mobilizar-se para a busca de soluções para os problemas da 

comunidade, sendo um meio para o incentivo do voluntariado; estruturar cursos; e 

construir projetos de prevenção ao crime, com vistas à diminuição da violência 

(MINAS GERAIS, 2002). 

 

Por meio da PMMG, prescreve a Diretriz, se realizam atividades para a 

criação, estruturação e funcionamento dos CONSEP com a mobilização e 

sensibilização comunitárias, pois tais medidas tendem a incrementar a aproximação 

da corporação com os destinatários dos serviços de segurança pública. No entanto, 

faz-se necessário que o público interno tenha consciência e seja capaz de dialogar e 

aceitar as sugestões das pessoas, por ocasião das reuniões com a comunidade, 

com vistas nas soluções de seus problemas. 

 

Assevera o documento que, para a criação dos conselhos, deve haver 

iniciativas dos comandantes de Cia. PM, Pel. PM e Dst. PM, uma vez que esses 
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militares estadual-policiais precisam esforçar-se para mobilizar a comunidade e 

discutir os problemas da segurança pública. 

 

É comum que, por falta de suportes logísticos, os integrantes dos 

CONSEP se reunam nas instalações da PMMG. No entanto, comandantes de 

frações da PMMG e demais envolvidos devem conscientizar-se que “[...] os 

CONSEP não podem ser confundidos como prolongamento dos quartéis ou do 

modo de vida neles vigente [...]” (MINAS GERAIS, 2002, p. 3). 

 

Para a execução das atividades e com o propósito de orientar os militares 

estadual-policiais, definiu-se como finalidade dos CONSEP: 

 

a) Congregar as lideranças comunitárias, as autoridades policiais e 
as de outros órgãos públicos direta ou indiretamente ligados à 
segurança pública, para a discussão e adoção de medidas práticas 
que resultem na melhoria da qualidade de vida das comunidades; 
especialmente aquelas que apresentem maior exposição a fatores de 
risco que interfiram na dignidade humana; 
b) democratizar o planejamento das atividades de polícia ostensiva 
de preservação da ordem pública (sic), no âmbito de cada município, 
para a definição de prioridades de segurança pública, no espaço de 
abrangência de cada CONSEP (MINAS GERAIS, 2002, p. 8). 

 

Para a instalação e o funcionamento dos conselhos, a diretriz também 

apresenta orientações de etapas a serem seguidas: 

a) levantar os segmentos organizados na comunidade, com as 

respectivas lideranças identificadas; 

b) mobilizar a comunidade, por meio do comandante da fração, para 

atingir um maior número de participantes, com vistas a realizar uma 

reunião de sensibilização e aproximação com a comunidade; 

c)   criar uma diretoria provisória ou comissão do conselho para estudar a 

proposta do estatuto; 

d)  convocar uma nova reunião com a comunidade para apresentar a 

proposta do estatuto; 

e)   votar o estatuto por meio da assembléia geral; 

f)    registrar o CONSEP em cartório; 

g)  convocar e realizar eleições para a Diretoria e os conselhos fiscal e 

deliberativo; 
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h)  realizar a posse dos integrantes do CONSEP (diretoria e conselhos 

fiscal e deliberativo) em assembléia geral; 

i)     realizar reuniões periódicas, conforme o plano de ação da diretoria. 

 

Dentre outras orientações, foi expresso em Minas Gerais (2002, p. 11, 

destaque meu) que “a polícia militar promoverá, sempre que necessário, 

treinamento para os integrantes dos CONSEP, como forma de promover e facilitar 

o envolvimento comunitário na área da segurança pública.” 

 

Quando da elaboração do Plano Estratégico da PMMG para o período de 

2004 a 2007, foi registrada a necessidade da corporação incentivar a criação dos 

CONSEP nas cidades Estado de Minas Gerais, onde a instituição se fizesse presente. 

 

No item 6 do referido documento, que se refere à gestão estratégica, existem 

as áreas de recursos humanos, inteligência, operações, logística, comunicação 

organizacional e de relacionamento interinstitucional (MINAS GERAIS, 2003a).  

 

Cada área tem seus respectivos objetivos, justificativa, estratégias, metas, 

meios de implementação e recursos necessários. Na área de operações, foi definida, 

como um dos objetivos, a consolidação da filosofia de polícia comunitária na PMMG, de 

forma que o combate ao crime fosse basedo na comunidade. Para alcançar tal objetivo, 

foram estabelecidas estratégias e metas. As que tratam especificamente dos CONSEP 

podem ser vistas no QUADRO 3. 

 

QUADRO 3  

Estratégias da PMMG para a consolidação da filosofia da polícia comunitária – Minas 

Gerais – 2.004- 2.007 

ESTRATÉGIAS METAS 

1 Fomentar a instalação dos Conselhos Comunitários de 

Segurança Pública – CONSEP- em todos os municípios 

mineiros, tendo como referência a regionalização das áreas 

integradas. 

Instalação consolidada até 

dezembro de 2007. 

[...]  

Fonte: Minas Gerais (2003a, p. 58). 
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No ano de 2009, a PMMG editou um novo plano estratégico para o triênio 

2009-2011. Nesse plano, existe o mapa estratégico da corporação, no qual estão 

expressos princípios, processos internos da instituição, para que ela preste serviços 

com qualidade para os cidadãos no afã de manter o foco na sua visão institucional, 

conforme se vê na FIG. 8.  

 

FIGURA 8 – Mapa Estratégico da PMMG - Belo Horizonte/MG – 2009-2011 

Fonte: Minas Gerais (2009b, p. 30). 

 

Elaboraram-se quatorze objetivos estratégicos que devem ser alcançados 

pela PMMG, conforme descrito no QUADRO 4. 
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QUADRO 4 

Objetivos Estratégicos da PMMG - Minas Gerais - 2.009-2.011.  

continua 

Objetivo Descrição 

1 Reduzir a violência, a criminalidade, a desordem e a sensação de 

insegurança, nas áreas urbanas, rurais e nas rodovias. 

2 Atender com qualidade as necessidades do cidadão e da sociedade. 

3 Garantir o acesso da sociedade às informações de interesse público e 

aprimorar a comunicação organizacional, com transparência e 

credibilidade às práticas institucionais. 

4 Desenvolver ações integradas com o setor público, privado, terceiro 

setor e comunidade, especialmente na municipalidade, para a 

prevenção social, solução dos problemas locais e formulação de 

políticas públicas. 

5 Instituir uma gestão caracterizada pela melhoria contínua (Qualidade), 

orientada por resultados, com aperfeiçoamento dos processos finalísticos 

e de suporte, em conformidade com o Modelo de Administração Pública 

Gerencial. 

6 Modernizar o Sistema de Inteligência, com ênfase na Inteligência de 

Segurança Pública. 

7 Desenvolver a gestão operacional focada na prevenção criminal, garantia 

das liberdades e direitos fundamentais. 

8 Otimizar a gestão de recursos orçamentários e financeiros, melhorando a 

qualidade e a produtividade do gasto setorial. 

9 Planejar, prover e utilizar, com efetividade, os recursos logísticos, para o 

alcance da excelência na prestação de serviços. 

10 Aprimorar a gestão integrada ao contexto da defesa social no Estado. 

11 Atrair, desenvolver e manter pessoas com elevado desempenho. 
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QUADRO 4 

Objetivos Estratégicos da PMMG - Minas Gerais - 2.009-2.011.  

conclusão 

Objetivo Descrição 

12 Promover a gestão de pessoas, com foco nos princípios éticos, na 

valorização, na saúde, no desempenho e comprometimento com os 

valores e objetivos institucionais. 

13 Intensificar o uso integrado da tecnologia da informação e da 

comunicação, propiciando uma interação sinérgica, contínua e dinâmica 

na troca de informações e conhecimentos. 

14 Garantir a evolução e a sustentabilidade da Instituição, com a 

intensificação do senso de pertencimento e da responsabilidade social, 

pela inovação, aprendizado coletivo e conhecimento compartilhado. 

Fonte: Adaptado de Minas Gerais (2009b, p. 19-27, destaque meu). 

 

Alguns desses objetivos estratégicos demonstram a preocupação da 

corporação com a colaboração da sociedade na promoção da segurança pública. 

Para ter êxito e alcançar o objetivo número quatro, a PMMG destaca que:  

 

As formas mais exitosas de intervenção caracterizam-se pelo 
envolvimento comunitário, policiamento inteligente voltado para a 
solução de problemas, prevenção da criminalidade através da 
educação permanente e prevenção situacional do crime (MINAS 
GERAIS, 2009b, p. 21) 

 

O fortalecimento e a expansão dos CONSEP é uma das ações integradas 

desenvolvidas, permanentemente, pela PMMG, com o fim de ampliar os resultados 

de sua atuação junto à sociedade: 

 

[...] a PMMG deve buscar permanentemente, promover ações 
integradas nos seus diversos processos de trabalho, objetivando 
maior amplitude dos resultados à sociedade: fortalecimento e 
expansão dos Conselhos Comunitários de Segurança Pública, 
promoção de medidas de auto-proteção e de convivência pacífica, 
intensificação da inserção social de jovens, adolescentes, mulheres e 
famílias expostas à violência urbana. Enfim, garantir a participação 
da sociedade civil como elemento fundamental para promover a 
segurança pública. (MINAS GERAIS, 2009b, p. 21-22, destaque 
meu). 
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A preocupação do CONSEP deve ser a prevenção de problemas relativos 

à segurança pública e, para tal, deve acionar todos da comunidade que tenham 

potencialidades afins para o enfrentamento de problemas específicos: 

 

[...] O CONSEP tem por objetivo desenvolver programas de 
prevenção da criminalidade com a participação da comunidade, 
cumprindo a função de planejar junto com a polícia as 
estratégias de policiamento, enfatizando-se a prevenção e 
reforçando a importância de se aproveitar a potencialidade de todos 
os atores sociais que convivem nos municípios e bairros integrantes 
das circunscrições atribuídas à responsabilidade territorial das 
Frações da Polícia Militar. (MINAS GERAIS, 2010, p.24, destaque 
meu). 

 

Com base nas orientações doutrinárias da PMMG, no âmbito do 31.º 

BPM, criaram-se os CONSEP com vistas a possibilitar a participação das pessoas e 

permitir que suas sugestões auxiliem as frações da corporação na melhoria do 

policiamento, na prevenção de problemas relativos à segurança pública, 

principalmente os relativos à criminalidade. A seção 5.3 apresentará a relação das 

cidades que compõem o 31.º BPM que possuem os CONSEP. 

 

 

5.3 O Conselho Comunitário de Segurança Pública e o 31.º Batalhão de Polícia 

Militar de Minas Gerais  

 

 

A PMMG, ao planejar suas atividades para o triênio 2009-2011, deixou 

expressa, no seu plano estratégico, a necessidade da corporação se integrar com a 

sociedade, e fortalecer e expandir os CONSEP. 

 

Conforme o QUADRO 5, na área do 31.º BPM, instalaram-se dezesseis 

CONSEP. Tais conselhos estão localizados em quatro cidades-sede de Cia. PM, 

três cidades-sede de Pel. PM, e nove em cidadades-sede de Dst. PM. Essa 

quantidade representa 66,67% de um total de 24 municípios que compõem a área 

da UEOp. 
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Dentre os dezesseis CONSEP, 12,5% iniciaram suas atividades no ano 

de 2003 e 12,5%, no ano de 2005. Em 2010, houve um incentivo daquela UEOp 

para a criação dos conselhos, o que culminou na criação de mais onze CONSEP. 

Dessarte, 68,75% dos conselhos existentes na área do 31.º BPM foram criados em 

2010. 

 

A relação das cidades da área do 31.º BPM que possuem CONSEP 

encontra-se no QUADRO 5. 

 

QUADRO 5 

Cidades que possuem CONSEP na área do 31.º BPM e data da eleição da última 

diretoria – Conselheiro Lafaiete/MG – 2011 

Nível da Fração Cidade Data da criação do  

CONSEP 

Data da eleição da 

última diretoria 

Cia. PM Carandaí 30/01/2003 24/06/2010 

Cia. PM Congonhas 13/03/2008 10/01/2011 

Cia. PM Conselheiro Lafaiete 25/02/2003 02/05/2010 

Cia. PM Ouro Branco 19/01/2005 19/10/2010 

Pel. PM Entre Rios de Minas 23/08/2010 23/08/2010 

Pel. PM Jeceaba 27/08/2010 27/08/2010 

Pel. PM Piranga 06/10/2005 23/08/2010 

Dst. PM Capela Nova 13/04/2010 13/04/2010 

Dst. PM Caranaíba 02/09/2010 02/09/2010 

Dst. PM Casa Grande 21/07/2010 21/07/2010 

Dst. PM Cristiano Otoni 16/04/2010 16/04/2010 

Dst. PM Desterro de Entre Rios 03/08/2010 03/08/2010 

Dst. PM Lamim 02/09/2010 02/09/2010 

Dst. PM Porto Firme 29/07/2010 29/07/2010 

Dst. PM Presidente Bernardes 02/09/2010 02/09/2010 

Dst. PM Santana dos Montes 29/07/2010 29/07/2010 

Fonte: 3.ª Seção do Estado Maior do 31.º BPM 

 

Estão devidamente registrados em cartório sete CONSEP, cada qual 

instalado em Conselheiro Lafaiete, Carandaí, Cristiano Otoni, Ouro Branco, Piranga, 
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Presidente Bernardes e Congonhas. Os que possuem estatuto são os de 

Conselheiro Lafaiete, Carandaí, Casa Grande, Cristiano Otoni, Ouro Branco, 

Piranga, Porto Firme, Presidente Bernardes , Lamim e Congonhas. Percebe-se que 

todos os sete CONSEP registrados em cartório possuem estatuto30. 

 

A instalação e o funcionamento são atos insuficientes para que se 

justifique a existência dos CONSEP. É importante que seus integrantes exerçam 

bem as suas atividades, de forma correta, a fim de que, realmente, o conselho possa 

participar dos assuntos atinentes a segurança pública. A seção 6. apresentará 

aspectos sobre a eficiência nas organizações e também sua relação com a eficácia.  

 

                                                           
30

 Dados colhidos na Seção de Planejamento e Operações do 31.º BPM, conforme consta na ficha 
cadastral de cada Conselho.  
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6 A EFICIÊNCIA NA ADMINISTRAÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES 

 

 

Na seção 5, discorreu-se sobre os CONSEP, na qual se explicou sua 

definição, conforme documento expedido pela PMMG, bem como o início da 

instalação Conselhos em Minas Gerais, seu funcionamento, o incentivo da 

Corporação para criá-los de acordo com o Plano Estratégico da Instituição, e as 

cidades onde se encontram instalados no âmbito do 31.º BPM. 

 

Nesta seção, apresentam-se os elementos de fundamentação teórica 

para o estudo da avaliação da eficiência dos CONSEP instalados na área do 31.º BPM 

para viabilizar sua colaboração à preservação da segurança pública.  

 

Como marco teórico deste trabalho, discorrer-se-á sobre a eficiência 

segundo Chiavenato (1993 e 2007): sua definição, sua relação com a eficácia e 

outros aspectos que perseguem seu objeto de estudo.  

 

Buscar-se-ão também obras contemporâneas para elaborar uma 

abordagem recente e proceder à avaliação da eficiência dos Conselhos em 

consonância com as teorias da Administração, para verificar se os Conselhos têm 

participado, com a Polícia Militar, nas questões afetas à segurança pública.  

 

Ao recorrer-se a dicionários, tem-se que  

 

o vocábulo eficiência provém do latim efficientia e quer dizer „ação, 
força, virtude de produzir um efeito‟. [...] a idéia de eficiência privilegia 
a virtude de produzir um resultado, um efeito; tem a ver com a ação 
[...]” (BATISTA JÚNIOR, 2004, p.111). 

 

 Uma organização que exerce suas atividades de forma eficiente utiliza e 

dispõe de meios necessários para realizar a produção e sabe utilizar esses meios de 

forma correta. Por isso faz-se necessário que os colaboradores das empresas 

procurem trabalhar de forma eficiente, desempenhando suas atividades da melhor 

maneira possível. 
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 Espera-se que os CONSEP possam auxiliar na promoção da segurança 

pública. Considerando que a PMMG tem incentivado a criação de tais Conselhos, 

faz-se necessário que as atividades desempenhadas pelos seus membros sejam 

corretas, para as quais poderão adotar como parâmetro as normas e orientações da 

Corporação Militar Estadual, a fim de que possa beneficiar as pessoas de uma 

localidade. 

 

 Ressalta Chiavenato (1993) que, para Taylor, pioneiro da Administração 

como ciência, os empregados eram incapazes e nem dispunham de meios para 

analisar de forma científica as suas atividades e estabelecer de forma racional os 

métodos ou processos mais eficientes. 

 

 Taylor verificou que a análise do trabalho proporciona a melhoria da 

execução das atividades e maior economia por aumentar a eficiência do operário. 

Para ele, a forma básica de racionalizar o trabalho das pessoas era com o estudo de 

tempos e movimentos. Uma das vantagens que esse estudo promoveu foi à 

melhoria da eficiência do operário e da sua produtividade (CHIAVENATO, 1993). 

 

 Relata Chiavenato (1993, p. 67) que: 

 

[...] Um conceito muito importante para a Administração Científica é o 
conceito de eficiência. A eficiência significa a correta utilização dos 
recursos (meios de produção) disponíveis. [...] a eficiência está 
voltada para a melhor maneira pela qual as coisas devem ser feitas 
ou executadas (métodos de trabalho), a fim de que os recursos 
(pessoas, máquinas, matérias-prima etc.) sejam aplicados de forma 
mais racional possível. A eficiência preocupa-se com os meios, com 
os métodos mais indicados, que precisam ser planejados a fim de 
assegurar a otimização dos recursos disponíveis [...]  

  

 Para Maximiano (2004, p.99), a eficiência de uma organização depende 

da forma como se utilizam seus recursos. Ao falar sobre eficiência, ele amplia o 

conceito retrocitado:   

 

[...] Eficiência significa: 
 

● Realizar atividades ou tarefas de maneira certa. 
● Realizar tarefas de maneira inteligente, com o mínimo de esforço e 
com o melhor aproveitamento possível de recursos. 
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● Realizar tarefas de maneira econômica, empregando a menor 
quantidade possível de recursos. (sic) 
 
Eficiência é um princípio da administração de recursos, mais que 
uma simples medida numérica de desempenho. O princípio da 
eficiência é o da relação entre esforço e resultado. Quanto menor o 
esforço necessário para produzir um resultado, mais eficiente é um 
processo. A antítese da eficiência é o desperdício. [...]  

 

Segundo Daft (2006) pode ser a organização eficiente e deixar de 

alcançar seus objetivos, tal como ocorrer o contrário, pois a organização pode ser 

ineficiente e alcançar as suas metas. 

 

Quando se necessita verificar a forma correta de trabalho das 

organizações, Daft (2006, p. 58), ao conceituar eficiência, diz: 

 

Eficiência é um conceito mais limitado que diz respeito aos trabalhos 
internos da organização. A eficiência organizacional é o volume de 
recursos utilizados para produzir uma unidade de produto. Ela pode 
ser medida com a razão entre as entradas e as saídas. Se uma 
organização puder conseguir um determinado nível de produção com 
menos recursos que outra, diz-se que ela é mais eficiente.  

 

 O desempenho de uma organização pode ser medido por meio da 

eficiência. Megginson, Mosley e Pietri Jr (1998, p.11) ressaltam que: 

  

Eficiência é a capacidade de “fazer as coisas direito”, é um conceito 
matemático: é a relação entre insumo e produto (input e output). Um 
administrador eficiente é o que consegue produtos mais elevados 
(resultados, produtividade, desempenho) em relação aos insumos 
(mão-de-obra, material, dinheiro, máquinas e tempo) necessários à 
sua consecução. Em outras palavras, um administrador é 
considerado eficiente quando minimiza o custo dos recursos usados 
para atingir determinado fim. Da mesma forma, se o administrador 
consegue maximizar os resultados com determinada quantidade de 
insumos, será considerado eficiente. 

 

A PMMG vem-se preocupando em realizar suas atividades com 

qualidade.  Conforme conceitua a Diretriz n.º 3.02.01, de 24 de agosto de 2009a31, 

eficiência “diz respeito a como fazer e está relacionada às ações a serem 

                                                           
31

 Documento normativo expedido pelo Comandante-Geral da PMMG que regula procedimentos e 
orientações para a execução com qualidade das operações na Polícia Militar de Minas Gerais. 
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realizadas. Está relacionada ao uso racional dos recursos para se atingir os 

resultados.” (MINAS GERAIS, 2009a, p. 12).  

 

 Desta forma, pode-se afirmar que a eficiência nas organizações está 

relacionada com a necessidade de que seus integrantes exerçam corretamente suas 

atividades e utilize bem os recursos disponíveis, pelo que o administrador deve 

trabalhar corretamente. 

 

 Para Chiavenato (1993), o objeto de preocupação da eficiência são os 

meios, e não os fins: fazer de forma correta as coisas, e da melhor maneira possível, 

com ênfase nos métodos e nos procedimentos internos. 

 

 Chiavenato (1993, p. 67), acredita que, se há eficiência, há produtividade: 

 

[...] A conseqüência direta da eficiência é a produtividade. A 
produtividade pode ser definida como a produção de uma unidade 
produtora por unidade de tempo, isto é, o resultado da produção de 
alguém por um determinado período de tempo. Quanto maior a 
eficiência, maior a produtividade. 

 

Existem critérios para avaliar a eficiência em uma empresa ou em uma 

organização. Para fazer essa avaliação da forma mais simples possível usa-se a 

produtividade. A produtividade está relacionada com os recursos utilizados e os 

resultados alcançados (MAXIMIANO, 2004). 

 

Para Maximiano (2009, p. 11)  

 

Eficiência é palavra usada para indicar que a organização utiliza 
produtivamente, ou de maneira econômica, seus recursos. Quanto 
mais alto o grau de produtividade ou economia na utilização dos 
recursos, mais eficiente a organização é. Em muitos casos, isso 
significa usar menor quantidade de recursos para produzir mais [...] 

 

A Polícia Militar, para atender de forma eficiente as necessidades de 

segurança dos cidadãos, precisa da participação da comunidade. Para a melhoria 

na qualidade da prestação de serviços da PMMG, torna-se imprescindível que as 

pessoas de uma comunidade colaborem com a segurança pública.  
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Nesse sentido, Cerqueira (2001, p. 67) afirma que  

 

Os órgãos policiais sozinhos não possuem recursos suficientes para 
lidar com todos os problemas atuais; não obstante, o policiamento 
comunitário pode ser um catalisador para a mobilização e integração 
de recursos a níveis nacionais, estaduais e locais, visando enfrentar 
esses problemas de forma mais eficiente e eficaz. 
[...] 
A polícia deve desenvolver ligações próximas de cooperação com 
todos os parceiros do policiamento comunitário que contribuem para 
o processo de solução de problemas e explicitar os procedimentos a 
serem estabelecidos que facilitem o uso apropriado de recursos. 

  

Assim, para serem eficientes, as organizações devem ter suas atividades 

desempenhadas com a utilização correta dos recursos disponíveis.  

 

Portanto, a eficiência dos CONSEP sediados na área do 31.º BPM passa 

pela capacidade deles, durante a vigência dos mandatos de seus integrantes, 

realizarem suas atividades em consonância com orientações específicas, dentre 

elas as expedidas pela PMMG, a fim de possibilitar a participação das pessoas da 

comunidade para a melhoria da segurança pública. 

 

Por serem interligados, os conceitos de eficiência e eficácia podem-se 

confundir.  

 

 Quando se fala em eficiência nas organizações, também há necessidade 

de se comentar sobre eficácia, pois são termos muito usados na administração e às 

vezes seus conceitos se confundem. 

 

 Chiavenato (1993) relata que nem sempre eficiência e eficácia andam 

juntas, uma vez que a primeira está focada nas questões internas da organização, 

enquanto a segunda preocupa-se com o alcance dos objetivos organizacionais.  

 

 Neste contexto, afirma o autor que  

 

[...] Enquanto a eficiência se concentra nas operações e tem a 
atenção voltada para os aspectos internos da organização, a eficácia 
concentra-se no sucesso quanto ao alcance dos objetivos e tem a 
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atenção voltada para os aspectos externos da organização. 
(CHIAVENATO, 1993, p. 238).  

 

 Chiavenato (2007) ressalta que as empresas devem ser observadas, ao 

mesmo tempo, sob a ótica da eficácia e da eficiência. É insuficiente ser eficiente. É 

insuficiente ser eficaz. Enquanto a eficácia é uma forma de medir os alcances de 

resultados, a eficiência é uma medida normativa do uso de recursos em todo esse 

processo. Explica Chiavenato (2007, p. 130) a relação existente entre eficiência e 

eficácia: 

 

[...] Em termos econômicos, a eficácia de uma empresa se refere a 
sua capacidade de satisfazer uma necessidade da sociedade por 
meio de seus produtos (bens ou serviços), enquanto a eficiência é 
uma relação técnica entre entradas e saídas. Nesses termos, a 
eficiência é uma relação entre custos e benefícios.  

 

Como forma de distinguir as diferenças entre eficiência e eficácia, 

Chiavenato (2007) apresenta algumas diferenças entre esses termos, conforme se 

vê no QUADRO 6. 

 

QUADRO 6 

Diferenças entre eficiência e eficácia nas organizações 

Eficiência Eficácia 

Como as coisas são feitas. Para que as coisas são feitas. 

De que maneira são executadas. Quais resultados elas trazem. 

Quais os passos para executá-las. Quais os objetivos alcançam. 

Ênfase nos meios. Ênfase nos resultados. 

Fazer as coisas de maneira correta. Fazer as coisas corretas. 

Resolver os problemas. Atingir objetivos. 

Salvaguardar os recursos. Otimizar a utilização dos recursos. 

Cumprir tarefas e obrigações. Obter resultados. 

Treinar os subordinados. Proporcionar eficácia aos subordinados. 

Manter as máquinas. Máquinas disponíveis. 

Presença dos templos. Prática dos valores religiosos. 

Rezar. Ganhar o céu. 

Fonte: Chiavenato (2007, p. 131). 
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 Desta forma, conforme consta no QUADRO 6, percebe-se que um dos 

aspectos para se ter eficiência nas organizações é o treinamento das pessoas dos 

níveis inferiores (CHIAVENATO, 2007). 

 

 Drucker (2002) relata que a eficiência diz respeito a fazer da melhor 

maneira o que está sendo feito. Por outro lado, para se fazer o excelente, deve 

concentrar-se na eficácia, pois, para esta, os produtos ou bens devem gerar ótimos 

resultados. É de suma importância ser eficiente. As empresas, mesmo sendo 

eficazes, podem acabar por falta de eficiência. 

 

 Drucker (1976) afirma que há divergências entre enfatizar a eficiência na 

administração, representada pelo administrador, e enfatizar a eficácia, que enfatiza 

os resultados. Para a eficiência, os resultados serão automáticos se as atividades 

forem executadas corretamente, porém, para a eficácia, em qualquer esforço social, 

80 % dos objetivos são atingidos por 20 % dos esforços iniciais, e os demais 80 % 

só realizam os demais 20 % dos objetivos. 

 

 Conclui Drucker (2002, p. 40): 

 

[...] nem mesmo a mais eficiente das empresas poderá sobreviver, e 
muito menos ser bem sucedida, se for eficiente em fazer as coisas 
erradas, isto é, se lhe faltar a eficácia. 
 
A eficácia é a base do êxito; a eficiência é uma condição mínima 
para a sobrevivência, uma vez conseguido o êxito. A eficiência cuida 
de fazer as coisas corretamente; a eficácia de fazer as coisas 
corretas. 

 

 Daft (2006) relata que, às vezes, a eficiência leva à eficácia, porém 

existem organizações onde a eficiência e eficácia não estão relacionadas. Para este 

autor, é difícil medir, nas organizações, a eficácia geral, pois as empresas executam, 

ao mesmo tempo, diversas atividades, possuem várias metas a serem cumpridas e 

produzem múltiplos resultados, alguns esperados e outros não. Cabe aos gerentes 

verificarem quais os indicadores que serão mensurados e, então, ter uma avaliação 

das suas empresas quanto à eficácia.  
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 Atualmente, altos executivos das empresas estão utilizando como 

indicadores a satisfação do funcionário e o encantamento do cliente, para medir a 

eficácia. Nesse sentido, o conceito de eficácia é muito abrangente, pois leva em 

consideração muitas variáveis, tanto do nível da organização como departamental. 

“A eficácia avalia a extensão em que as múltiplas metas – oficiais ou operativas – 

foram alcançadas.” (DAFT, 2006, p. 58).  

 

 Esse autor salienta que a eficácia pode ser avaliada pela abordagem das 

metas, de recursos do sistema, do processo interno e pela abordagem dos 

interessados. Esta última tem como foco os interessados organizacionais, os quais 

são quaisquer grupos, internos ou externos, ou uma organização, sendo que a 

avaliação do funcionamento das organizações para todos os grupos demonstra a 

estimativa da eficácia.  

 

 A perspectiva de pessoas externas à organização, a abordagem dos 

interessados pode ser mais aconselhável para a avaliação da eficácia 

organizacional, pois avalia a colaboração da organização para os proprietários, os 

empregados, os clientes e a comunidade. 

 

 Maximiano (2004, p. 98) colabora com a distinção entre os conceitos de 

eficiência e eficácia ao afirmar que “de forma geral, a eficiência é determinante da 

eficácia: se houver recursos disponíveis, utilizados corretamente, a probabilidade de 

atingir os objetivos aumenta.” Para o autor, a eficácia envolve comparação do 

desempenho esperado com o desempenho realizado, significando a taxa de 

realização das metas ou objetivos da empresa, sendo que quando se leva em 

consideração a eficácia, são fornecidos bens ou serviços de melhor qualidade. 

 

 Segundo o autor, a eficiência e eficácia são dois conceitos muito 

utilizados como forma de avaliar o desempenho de uma organização na medida em 

que os objetivos são alcançados e pela forma de como os recursos são usados. Há 

necessidade das organizações além de serem eficazes e eficientes, também serem 

competitivas.  
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A PMMG coaduna com o pensamento de Maximiano (2004, p.98), ao 

entender que eficácia diz respeito à relação entre o que foi realizado e o que se 

pretendia realizar. É o que conceitua a Diretriz n.º 3.02.01, de 24 de agosto de 

2009a; “a eficácia mede a relação entre os resultados obtidos e os objetivos 

pretendidos. É a realização daquilo que foi proposto, estabelecido como meta.” 

(MINAS GERAIS, 2009a, p. 12).  

 

Para o êxito das atividades das organizações, precisa-se que as pessoas 

desempenhem suas funções com boa utilização dos recursos disponíveis em busca 

dos objetivos da empresa. Por isso,  

 

o desempenho de uma organização reflete o desempenho de seus 
administradores. Uma organização eficiente, eficaz e competitiva 
evidencia uma administração de alto desempenho.” (MAXIMIANO, 
2004, p. 98). 

 

Maximiano (2009) ressalta que a eficácia relaciona-se com a realização 

dos objetivos da organização, sendo que quanto mais elevado é o grau de 

realização de objetivos da organização, mais eficaz é a organização. O autor 

apresenta distinções para eficiência e eficácia, conforme consta no QUADRO 7, e 

complementa a comparação contida no QUADRO 6. 

 

QUADRO 7 

Eficiência e eficácia nas organizações 

Eficiência Eficácia 

Ausência de desperdícios. Capacidade de realizar resultados. 

Uso econômico de recursos. Grau de realização dos objetivos. 

Menor quantidade de recursos para 

produzir mais resultados 

Capacidade de resolver problemas. 

Fonte: Maximiano (2009, p. 11). 

 

Por fim, Maximiano (2009, p. 11) conclui que “o papel da organização, em 

resumo, é assegurar a eficiência e a eficácia das organizações”.  
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Para um melhor entendimento sobre como alcançar os melhores 

resultados dos recursos disponíveis nas organizações, o QUADRO 8 mostra a 

relação da eficácia e da eficiência. 

 

QUADRO 8 

Relações entre eficácia e eficiência  

   Eficiência 
(Otimização na utilização dos recursos disponíveis) 

   Baixa Alta 
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 A atividade operacional é deficiente 
e os recursos são precariamente 
utilizados. 
Os métodos e procedimentos 
conduzem a um desempenho 
inadequado e insatisfatório. 
 
Apesar disso, os objetivos 
empresariais são alcançados, 
embora o desempenho e os 
resultados pudessem ser melhores.  
A empresa obtém vantagens no 
seu ambiente (por meio da 
manutenção ou ampliação de 
mercado, volume de vendas 
pretendido, satisfação do 
consumidor ou lucratividade 
pretendida). 

A atividade é bem executada 
e o desempenho individual e 
departamental é bom, pois os 
métodos e procedimentos são 
racionais. As coisas são bem 
feitas, executadas da melhor 
maneira, com os menores 
custos e esforço em menor 
tempo. 
 
A atividade produz resultados 
vantajosos para a empresa, 
pois ela é estratégica ou 
tática para a obtenção dos 
objetivos que a empresa se 
propõe a alcançar. As coisas 
são feitas para alcançar 
resultados visados pela 
empresa e lhe asseguram 
sobrevivência, estabilidade e 
crescimento. 

 

 

B
a

ix
a
 

 Baixo retorno do investimento, pois 
os recursos são precariamente 
utilizados (desperdício de materiais, 
equipamentos, mão-de-obra e 
tempo, com elevados custos 
operacionais. 
 
Dificuldade no alcance dos 
objetivos empresariais, redundando 
em perda de mercado, baixo 
volume de vendas, reclamações de 
consumidores, prejuízos elevados. 

Elevado retorno do 
investimento, pois os 
recursos são utilizados 
intensiva e racionalmente, 
sem o menor desperdício, 
graças a métodos e 
procedimentos bem 
planejados e organizados, 
redundando em baixos custos 
operacionais. 
 
Apesar disso, há dificuldade 
no alcance dos objetivos 
empresariais. Apesar de as 
coisas serem bem-feitas 
dentro da organização, o 
sucesso empresarial é 
precário. 

 

 

Fonte: Chiavenato (2007, p. 132). 
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 Assim, as pessoas que administram as organizações, para serem 

eficientes, devem preocupar-se em trabalhar de forma que os recursos sejam 

usados da melhor maneira possível.  

 

 Neste sentido, o ideal para que uma organização possa prosperar e ter 

excelência na realização de suas atividades, conforme disposto no QUADRO 8 

acima é ter uma alta eficácia e uma alta eficiência, ao procurar atingir os objetivos da 

organização com a melhor utilização dos recursos disponíveis. 

 

 Espera-se que, com a criação de uma organização, ela seja útil e tenha 

resultados. Todo trabalho deve ser realizado no sentido de que os resultados sejam 

os melhores possíveis. Com os CONSEP não deve ser diferente. No entanto, para 

que os Conselhos colaborem com a segurança pública há necessidade que os 

mesmos sejam bem administrados e seus trabalhos realizados de forma correta e 

satisfatória. 

 

Cabem às pessoas que ocupam os cargos principais nas organizações 

tomarem as medidas necessárias para a boa execução das atividades. Existem 

propósitos nas organizações para pessoas que executam determinadas atividades 

de trabalho:  

 

O nível operacional está voltado predominantemente para a busca e 
manutenção da eficiência e esta constitui sua preocupação 
fundamental. O nível institucional está voltado predominantemente 
para a busca e manutenção da eficácia, por meio de adequação da 
organização às necessidades do seu ambiente de tarefa. O nível 
intermediário está empenhado em compatibilizar as necessidades de 
eficácia do nível institucional com as necessidades de eficiência do 
nível operacional. 
 
Essa dupla preocupação com a eficácia e eficiência da organização 
permeia todo o processo administrativo. Para que a organização seja 
eficiente e eficaz, ela precisa ser planejada, organizada, dirigida e 
controlada (CHIAVENATO, 2002, p.434-435). 

 

 Na área territorial de responsabilidade do 31.º BPM, há CONSEP. 

instalados e a eficiência deles possibilitará a participação das pessoas da 

comunidade na melhoria da prestação dos serviços de segurança pública. 
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Desta forma, os CONSEP devem ser eficientes e eficazes, pois não basta 

que trabalhem bem e usem os meios disponíveis racionalmente, precisam alcançar 

os objetivos para a satisfação das necessidades de segurança pública da 

comunidade. 

 

Na Seção 7, serão relatados os critérios adotados para a realização da 

pesquisa de campo, como: o tipo, a natureza, os procedimentos, às técnicas e os 

instrumentos de pesquisa. 
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7 METODOLOGIA 

 

 

Avaliar a eficiência dos CONSEP sediados na área do 31.º BPM para a 

promoção da segurança pública é o objetivo desta pesquisa, a qual se realizará segundo 

critérios estabelecidos pela metodologia. 

 

Esta Seção visa esclarecer esses critérios, precisamente o tipo, natureza, 

técnicas e universo de pesquisa. 

 

 

7.1 Tipos de pesquisa  

 

 

A pesquisa foi classificada quanto aos seus objetivos e quanto a sua 

natureza. 

 

 

7.1.1 Classificação da pesquisa quanto aos objetivos 

 

 

A pesquisa será descritiva pois objetiva descrever o funcionamento dos 

CONSEP para, após, avaliar sua eficiência. 

 

 

7.1.2 Classificação da pesquisa quanto à natureza 

 

 

A pesquisa será de natureza qualitativa e quantitativa, porquanto serão 

ouvidos juízos de valores e buscar-se-á a quantificação de dados empíricos, tudo 

isso junto a autoridades e pessoas diretamente envolvidas nos CONSEP. 
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7.2 Técnicas da pesquisa 

 

 

Para a produção dos conteúdos e dados necessários para o 

desenvolvimento do estudo, utilizaram-se as seguintes técnicas: 

 

 

7.2.1 Documentação indireta 

 

 

Para realizar esta pesquisa, houve necessidade de aproveitar 

conhecimentos de outros pesquisadores ou de autores que discorreram sobre 

assuntos a ela pertinentes, bem como de dados de documentos públicos. 

 

 

7.2.1.1 Pesquisa bibliográfica 

 

 

Foram utilizadas publicações referentes à: 

a) missão da polícia militar, principalmente de Lazzarini (1986), Escola 

Superior de Guerra (2006), Moraes (2007), Cretella Júnior (1993); 

b)  filosofia da polícia comunitária, mormente de Trojanowick e      

Bucqueroux (1994), Skolnick e Bayley (2002) e Cerqueira (2001). 

c) eficiência na administração das organizações, com destaque para 

Chiavenato (1993 e 2007) – teoria de base –, Maximiano (2004 e 

2009), Daft (2006), Drucker (1976 e 2002). 

 

 

7.2.1.2 Pesquisa documental 

 

 

Configurou técnica de pesquisa documental o manuseio de livros-ata, 

relatórios e outros registros disponíveis nos CONSEP e Quartéis das Frações do 
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31.º BPM, a fim de verificar as atividades desenvolvidas pelos Conselhos, bem como 

a consulta a diversas normas da PMMG, principalmente diretrizes e resoluções. 

 

 

7.2.2 Documentação direta  

 

 

Realizou-se a técnica de observação direta extensiva, com pesquisa 

realizada mediante aplicação de questionários com questões mistas (abertas e 

fechadas), junto a autoridades públicas atuantes nas cidades-sede dos CONSEP, 

aos membros desses Conselhos e aos Cmt. de Frações lotados em suas sedes, na 

área do 31.º BPM.  

 

Os questionários foram encaminhados aos Cmt. das Frações que 

possuem CONSEP, por meio do correio eletrônico da PMMG denominado Painel 

Administrativo, que os aplicaram aos integrantes da amostra e, depois, os 

recolheram e  encaminharam-nos à sede do 31.º BPM, onde ficaram à disposição do 

pesquisador. Os militares estadual-policiais responderam-nos e encaminharam-nos 

ao pesquisador por meio da mesma ferramenta eletrônica. 

 

 

7.3 Delimitação do universo 

 

 

O universo da pesquisa foi estratificado em militares estadual-policiais, 

autoridades públicas e integrantes da diretoria do CONSEP. 

 

 

7.4 Tipo de amostragem 

 

 

O tipo de amostragem foi estratificado em razão da estratificação do 

universo da pesquisa. 
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7.4.1 Amostra do universo de militares estadual-policiais 

 

 

A amostra foi não probabilista intencional por tipicidade, porquanto foram 

pesquisados militares Cmt. das Frações das cidades onde se encontram instalados 

os CONSEP, por serem eles os responsáveis, perante o comandante do 31.º BPM, 

pelo incentivo para sua criação e funcionamento. 

 

Foi composta por três capitães e um tenente (Cmts. das Cias. PM de 

Conselheiro Lafaiete, Ouro Branco, Congonhas e Carandaí, respectivamente); dois 

tenentes e um sargento (Cmts. dos Pelotões de Entre Rios de Minas, Piranga e 

Jeceaba repectivamente); e nove sargentos (Cmts. dos Destacamentos de Casa 

Grande, Cristiano Otoni, Caranaíba, Capela Nova, Desterro de Entre Rios, 

Presidente Bernardes, Lamim, Porto Firme e Santana dos Montes); num total de 

dezesseis pesquisados.  

 

 

7.4.2 amostra do universo de autoridades públicas 

 

 

A amostra foi não probabilista intencional por tipicidade, porquanto foram 

pesquisados: 

a) seis Juízes de Direito, seis Promotores de Justiça e seis Delegados de 

Policia Civil, das comarcas de Conselheiro Lafaiete, Ouro Branco, 

Carandaí, Congonhas, Piranga e Entre Rios de Minas, por serem 

autoridades também diretamente responsáveis pela promoção da 

segurança pública em função dos cargos que ocupam, o que totalizou 

dezoito pesquisados;  

b) os Prefeitos Municipais e Presidentes das Câmaras Municipal de 

Vereadores das cidades que possuem CONSEP, por serem 

autoridades responsáveis pela segurança pública em função do cargo 

político que ocupam, o que totalizou 32 pesquisados.  
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7.4.3 Amostra do universo dos membros dos CONSEP 

 

 

A amostra foi não probabilista intencional por tipicidade, porquanto foram 

pesquisados os membros dos CONSEP pertencentes a sua Diretoria, sendo 

dezesseis Presidentes, dezesseis Vice-Presidentes, dezesseis Diretores 

Administrativos (Secretários) e dezesseis Diretores Financeiros (Tesoureiro), por 

serem eles integrantes do órgão executivo do CONSEP e responsáveis diretos pelo 

funcionamento do Conselho do qual fazem parte; num total de 64 pessoas. 

 

 

7.5 Tratamento estatístico 

 

 

Na pesquisa utilizaram-se recursos da estatística descritiva, para levantar 

os argumentos do objeto de estudo, tabular os dados, com vistas na sua análise e 

interpretação, para confirmação ou refutação das hipóteses formuladas. Para tanto, 

os dados obtidos foram, inicialmente, agrupados por categorias. Depois, dispostos 

no programa de computador IBM SPSS Statistics. 

 

Na seqüência, o trabalho foi ilustrado com tabelas para facilitar a análise e 

interpretação das informações obtidas, as quais foram reduzidas em valores 

percentuais. 
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8 A EFICIÊNCIA DOS CONSELHOS COMUNITÁRIOS DE SEGURANÇA PÚBLICA 

INSTALADOS NA ÁREA DO 31.º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR  

 

 

Por meio da metodologia, utilizaram-se métodos e técnicas que 

orientaram o desenvolvimento da pesquisa e, com isso, proporcionaram sua 

verificabilidade.  

 

Esta seção objetiva apresentar os dados empíricos da pesquisa de 

campo, para sua subseqüente análise e interpretação. 

 

 

8.1 Dados levantados junto a militares estadual-policiais comandantes das 

Frações PM sediadas nas cidades que possuem CONSEP 

 

 

O APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO AOS COMANDANTES DE 

FRAÇÕES – contém as perguntas que foram dirigidas a esta amostra da pesquisa. 

 

A maioria dos Cmt. de frações (56,20%) relatou, conforme TAB. 5, que o 

conselho desenvolveu alguma atividade no âmbito dos respectivos municípios, 

enquanto 37,50% afirmou que o CONSEP não realizou nenhuma atividade. Já um 

comandante de Fração (6,30%) não sabe a respeito.  

 

O percentual de CONSEP que não realizou nenhuma atividade é elevado 

e pode chegar a 43,80%. Ele indica a necessidade de medidas que incentivem a 

atuação dos conselhos, as quais podem partir do comando do 31.º BPM. Tais 

medidas poderão se iniciar com a verificação da eficiência deles, tomando-se como 

parâmetro o disposto na seção 6. 

 

Outrossim, o percentual de comandante de fração que não soube 

responder à pergunta indica que urge a adoção de medidas por parte do comando 

do Batalhão, no sentido de que tais militares sejam mais integrados aos CONSEP. 
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Conforme exposto na seção 5.2, há documento normativo da PMMG que recomenda 

esta postura dos Comandantes de Frações. 

 

TABELA 5 

Atividades desenvolvidas pelos CONSEP, segundo o conhecimento dos 

Comandantes de Frações – 31.º BPM – jan. 2010 – maio 2011. 

Conhecimento das atividades 

desenvolvidas pelo CONSEP 

Freqüência 

Abs. % 

Sim 9 56,20 

Não 6 37,50 

Não sei 1 6,30 

Não me lembro - - 

Total 16 100,00 

Fonte: dados da pesquisa 

Nota: sinal convencional utilizado – dado rigorosamente zero 

 

Relataram 43,80% Cmt. de Frações que os conselhos não desenvolveram 

atividades como doações para órgãos públicos, campanhas educativas, eventos 

sociais.  

 

Outros 56,20% dos Cmt. de Frações relataram conhecer que os CONSEP 

desenvolveram essas atividades. Dentre os cmts. de frações que relataram 

conhecer atividades desenvolvidas pelos CONSEP, constatou-se que: 33,40% 

informaram que foram feitas doações de recursos materiais para a Fração 

(manutenção da frota e doação de equipamento de informática); 11,10%, relataram 

que houve participação em trabalhos de assistência social; 11,10%, afirmaram que 

ocorre promoção de campanha para prevenção de acidentes de trânsito; 11,10%, 

relataram que houve reunião itinerante com a comunidade, com vistas a discutir 

questões da segurança pública, repassando informações para as Polícias Militar e 

Civil; 11,10%, que foi solicitado a prefeitura para colocar quebra molas em rua da 

cidade; 11,10%, que houve sugestões ao município para melhoria da sinalização do 

trânsito; 11,10%,  que ocorreu a promoção de palestra por meio do o Promotor de 

Justiça da Comarca sobre direito e responsabilidades dos pais e das crianças e 

adolescentes.  
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Os CONSEP estão executando poucas atividades, porquanto os Cmt. de 

Frações relataram a execução, apenas, de uma atividade por cada Conselho, o que 

poderá ser incrementado com capacitação de seus membros. Conforme exposto na 

seção 5.2, a Diretriz para a produção de serviços de segurança pública n.º 05/2002 

relata que, quando necessário, a corporação promoverá treinamento para os 

membros do CONSEP. 

 

De acordo com a TAB. 6, 68,80% dos Cmts. de frações afirmaram que os 

CONSEP receberam algum tipo de recurso, sendo que para 18,80%, os próprios 

integrantes do CONSEP é quem fornece tais recursos. Para os pesquisados, as 

câmaras municipais dos vereadores não auxiliam os CONSEP em recursos. 

 

Relataram 31,20%, que os CONSEP não possuem nenhum tipo de 

recurso. Esse percentual cresce para 50% (metade dos CONSEP) ao somar-lhe 

parte da amostra que indicou serem os recursos fornecidos pelos próprios membros 

dos CONSEP, e poderá subir para 56,25% em face da resposta de um Comandante 

que não soube responder à pergunta. 

 

Pode ser que a diferença entre as origens de recursos dos diversos 

CONSEP da área do Batalhão indiquem desinformação de seus presidentes no que 

tange à melhor forma de arrecadá-los. Uma ação, no âmbito do Batalhão, do tipo 

seminário ou treinamento, que crie a oportunidade de troca de experiência entre os 

diversos comandantes de frações e/ou presidentes de CONSEP poderá solucionar 

esse problema em potencial. 

 

Essa medida será benéfica aos CONSEP, pois, conforme dispõe a seção 

6, a eficiência de uma organização decorre, dentre outros fatores, da existência de 

recursos, de sua utilização correta, e do treinamento de seus integrantes. Pelo que 

se demonstrou na TAB. 6, se dependessem de recursos próprios, os CONSEP 

seriam ineficientes. 

 

A Diretriz para a produção de serviços de segurança pública n.º 05/2002 

recomenda que a PMMG, quando necessário, promoverá treinamento aos 

integrantes dos CONSEP, conforme se vê na seção 5.2. 
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Novamente, um comandante não soube responder à pergunta, o que 

sugere a necessidade de treinamento. 

 

TABELA 6 

Fornecedores de recursos materiais e financeiros aos CONSEP – 31.º BPM – jan. 

2010 – maio 2011. 

Quem fornece os recursos materiais e 

financeiros ao CONSEP 

Freqüência 

Abs. % 

O CONSEP não tem recursos 5 31,20 

Os membros do CONSEP 3 18,80 

O Poder Judiciário 2 12,50 

A comunidade, o Ministério Público, o 

Poder Judiciário e a Prefeitura 

1 6,25 

Os membros do CONSEP, o Ministério 

Público e o Poder Judiciário 

1 6,25 

Os membros do CONSEP e a Prefeitura 1 6,25 

O Ministério Público e o Poder Judiciário 1 6,25 

A Prefeitura Municipal 1 6,25 

Não sei 1 6,25 

A câmara municipal de vereadores  - - 

Não me recordo - - 

Outros - - 

Total 16 100,00 

Fonte: dados da pesquisa 

Nota: sinal convencional utilizado – dado rigorosamente zero 

 

Conforme TAB. 7, a maioria dos Cmt. de Frações (68,75%) informou que, 

além de participar das reuniões do conselho, exerce outras atividades. Outros 25% 

informaram que somente comparecem às reuniões. Houve o percentual de 6,25% 

que afirmou que não comparece nem nas reuniões, nem nas atividades do 

CONSEP. Há indícios de que esse percentual se refere ao militar que não soube 

responder as perguntas apresentadas nas TAB. 5 e 6. Ele reforça a proposta de 

adoção de medidas corretivas retro-sugeridas pelo Comando da UEOp.  
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É considerável a parcela de 31,25% de comandantes de frações que não 

se envolve nas atividades dos CONSEP, no entanto, conforme a TAB. 5, 37,50% 

dos Conselhos não desenvolveram nenhuma atividade no período considerado, o 

que pode ser a causa desse resultado. 

 

TABELA 7 

Participação dos comandantes de Frações nos CONSEP – 31.º BPM – jan. 2010 – 

maio 2011 

Participação do comandante da Fração 

nos CONSEP 

Freqüência 

Abs. % 

Além das reuniões, participa de outras 

atividades. 

11 68,75 

Somente comparece às reuniões. 4 25,00 

Não compareço às reuniões nem exerce 

outras atividades no Conselho. 

1 6,25 

Não comparece às reuniões, porém 

exerce outras atividades. 

- - 

Total 16,0 100,00 

Fonte: dados da pesquisa 

Nota: sinal convencional utilizado – dado rigorosamente zero 

 

A fim de aferir a quantidade de vezes que os Cmt. de Frações 

compareceram nas reuniões, lhes foi questionado a respeito. Afirmaram 68,80% que 

compareceram em mais de seis reuniões, enquanto 31,20% compareceram em 

menos de seis reuniões, percentual este considerável, pois a presença do Cmt. da 

fração em todas as reuniões é recomendada por documento normativo da PMMG. 

Entretanto, esse resultado pode decorrer do tempo de serviço que o comandante da 

fração exerce na cidade-sede do CONSEP. 

 

Repostas que se referem aos quesitos mais de dezesseis, não sei e a 

não me recordo, inexistiram. 
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TABELA 8 

Participação do comandante da Fração nas reuniões do CONSEP – 31.º BPM – jan. 

2010 – maio 2011. 

Participação comandante da Fração nas 

reuniões do CONSEP 

Freqüência 

Abs. % 

Menos de 6 5 31,20 

De 6 a 10 7 43,80 

De 11 a 15 4 25 

Outros - - 

Total 16 100,00 

Fonte: dados da pesquisa 

Nota: sinal convencional utilizado – dado rigorosamente zero  

 

Os membros dos CONSEP devem ter informações suficientes para o bom 

exercício de suas atividades. Segundo a seção 6, a obediência a normas e 

orientações são fatores de eficiência de uma organização. Conforme a TAB. 9, a 

maioria dos comandantes de frações, 87,50%, afirmou ter repassado orientações 

para o funcionamento dos CONSEP. No entanto, 6,25% afirmaram que não as 

repassou e outros 6,25% não se lembram. 

 

É pouco provável que a marcante ação de orientar seja esquecida, se 

realmente foi realizada. No entanto, esse percentual somado ao que afirmou não ter 

repassado nenhuma orientação deve ser motivo de preocupação para a UEOp, pois 

se as pessoas não receberam quaisquer tipos de orientações para o desempenho 

de suas atividades, ficarão com dificuldades para seguir as orientações da PMMG 

que traçam as diretrizes para o funcionamento dos CONSEP e, por conseguinte, 

com dificuldades para promover sua eficiência. 

 

Confirma-se, novamente, a tendência de alienação de um dos 

comandantes de frações no que se refere à existência do CONSEP em sua cidade-

sede. 
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TABELA 9 

Repasse de orientação para o funcionamento do CONSEP local – 31.º BPM – jan. 

2010 – maio 2011 

Repasse de orientação para o 

funcionamento do CONSEP local 

Freqüência 

Abs. % 

sim 14 87,50 

Não 1 6,25 

Não sei 1 6,25 

Não me lembro - - 

Total 16 100,00 

Fonte: dados da pesquisa 

Nota: sinal convencional utilizado – dado rigorosamente zero 

 

A TAB. 10 mostra que, em relação às orientações repassadas aos 

CONSEP, dentre os quatorze Cmt. de Frações que o fizeram, 35,7% afirmaram que 

as repassaram de forma escrita, 28,6%, de formas escrita e oral, e 28,6%, de forma 

não escrita.  

 

O processo escrito não garante o aprendizado, mas facilita a busca pela 

eficiência, pois pode ser consultada sempre que necessário. Conforme registrado na 

seção 6, a observância de regras e normas destinadas ao bom funcionamento de 

uma organização viabiliza o alcance de sua eficiência. Nesse aspecto, 64,3% 

receberam orientações por escrito. 

 

TABELA 10 

Processo de repasse de orientações para o funcionamento do CONSEP– 31.º BPM 

– jan. 2010 – maio 2011 

continua 

Processo de repasse Freqüência 

Abs. % 

Escrito 5 35,7 

Escrito e oral   4 28,6 
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TABELA 10 

Processo de repasse de orientações para o funcionamento do CONSEP– 31.º BPM 

– jan. 2010 – maio 2011 

conclusão 

Processo de repasse Freqüência 

Abs. % 

Não escrito 4 28,6 

Não sei 1 7,1 

Não me lembro - - 

Total 14 100,0 

Fonte: dados da pesquisa 

Nota: sinal convencional utilizado – dado rigorosamente zero 

 

Como desdobramento da TAB. 10, a TAB. 11 demonstra que, em relação 

aos 64,3% dos comandantes de frações que repassaram essas orientações por 

escrito, a maioria, 77,80% afirmou que tais orientações se encontram nos CONSEP, 

11,10% afirmaram que não sabem onde elas estão, e 11,10% disseram que elas 

não estão nos conselhos. A maioria dos CONSEP, no que se refere à observância 

das orientações para seu bom funcionamento, terá facilitado o alcance de sua 

eficiência. Por isso, o baixo percentual de 22,20% requer especial atenção do 

comando do Batalhão para que se mantenham essa orientações nos CONSEP que 

ainda não as têm.  

 

TABELA 11 

Localização das orientações escritas repassadas aos CONSEP – 31.º BPM – 

jan.2010 – maio 2011 

Localização  Freqüência 

Abs. % 

No CONSEP 7 77,80 

Fora do CONSEP  1 11,10 

Não sei 1 11,10 

Total 9 100,00 

Fonte: dados da pesquisa 
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De acordo com a TAB. 12, 92,90% dos comandantes de fração sabem 

que os integrantes dos CONSEP conhecem as orientações para o seu 

funcionamento, e 7,10% não sabem. 

 

De acordo com a seção 6, não basta conhecer as regras, é necessário 

praticá-las. 

 

TABELA 12 

Conhecimento das orientações repassadas pela PMMG sobre o funcionamento dos 

CONSEP, por seus integrantes, na opinião dos comandantes de frações – 31.º BPM 

– jan. 2010 – maio 2011. 

Conhecimento das orientações Freqüência 

Abs. % 

Sim 13 92,90 

Não  - - 

Não sei 1 7,10 

Total 14 100,00 

Fonte: dados da pesquisa 

Nota: sinal convencional utilizado – dado rigorosamente zero  

 

Ao desdobrar a TAB. 12, a TAB. 13 demonstra que 92,90% dos Cmt. de 

frações afirmam que os integrantes dos CONSEP seguem as orientações 

repassadas pela PMMG para seu bom funcionamento. A minoria de 7,10% afirma 

que não sabe se essas orientações são seguidas. 

 

Com base na seção 6, a prática de regras do bom funcionamento 

promove a eficiência de uma organização. 
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TABELA 13 

Observância das orientações repassadas pela PMMG sobre o funcionamento dos 

CONSEP, por seus integrantes, na opinião dos comandantes de frações – 31.º BPM 

– jan. 2010 – maio 2011. 

Observância das orientações Freqüência 

Abs. % 

Sim 13 92,9 

Não  - - 

Não sei 1 7,1 

Total 14 100,0 

Fonte: dados da pesquisa 

Nota: sinal convencional utilizado – dado rigorosamente zero 

 

 A TAB. 14 revela que 78,6% dos comandantes de fração afirmam que as 

orientações sobre o funcionamento dos CONSEP foram repassadas com palestras 

proferidas por militares estadual-policiais; 14,3% afirmaram que os integrantes dos 

CONSEP fizeram a leitura das orientações, enquanto 7,1% não sabem a forma em 

que ocorreu o recebimento das orientações. 

 

TABELA 14 

A forma como os integrantes do CONSEP receberam as orientações para o seu 

funcionamento– 31.º BPM – jan.2010 – maio 2011. 

A forma como os integrantes do 

CONSEP receberam as orientações 

Freqüência 

Abs. % 

Palestra de militar estadual-policial 11 78,60 

Leitura das orientações por integrante do 

CONSEP 

2 14,30 

Não sei 1 7,10 

Não me lembro - - 

Total 14 100,00 

Fonte: dados da pesquisa 

Nota: sinal convencional utilizado – dado rigorosamente zero 
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A PMMG editou a diretriz n.º 05/2002-CG, a fim de estruturar o 

funcionamento dos CONSEP. Ao serem indagados se esse documento serviu de 

embasamento para repasse das orientações aos integrantes do conselho, a maioria 

(85,80%) afirmou que sim. 

 

No entanto, conforme TAB. 15, 14,20% relataram que não sabem ou não 

se lembram. Esse percentual traz preocupações, pois cada Cmt. de Fração deveria 

conhecer o teor dessa norma e usá-la para orientar os integrantes do conselho e 

auxiliar em sua eficiência. 

 

TABELA 15 

Utilização da Diretriz n.º 05/2002-CG da PMMG como base das orientações sobre o 

funcionamento dos CONSEP – 31.º BPM – jan. 2010 – maio 2011 

Utilização da Diretriz n.º 5/2002-CG da 

PMMG 

Freqüência 

Abs. % 

Sim 12 85,80 

Não - - 

Não sei 1 7,10 

Não me lembro 1 7,10 

Total 14 100,00 

Fonte: dados da pesquisa 

Nota: sinal convencional utilizado – dado rigorosamente zero  

 

A TAB. 16 registra que, para 87,50% dos Cmt. de Frações os CONSEP 

convidam as autoridades e lideranças comunitárias para participarem do 

planejamento das atividades de polícia de preservação de ordem pública no 

município, a fim de discutirem e tomarem medidas para a melhoria da qualidade de 

vida da comunidade.  

 

Para 12,5%, os conselhos não têm feito esse convite, o que é um sinal de 

ineficiência, pois as orientações aludidas na TAB. 15 assim o recomendam. Este é 

um indício de que o CONSEP não recebeu tais orientações, conforme demonstra a 

TAB. 9. 
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TABELA 16 

Encaminhamento de convite pelos CONSEP às autoridades e lideranças 

comunitárias para a participação na preservação de ordem pública dos municípios – 

31.º BPM – jan. 2010 – maio 2011 

Encaminhamento de convite pelos 

CONSEP às autoridades e lideranças 

comunitárias 

Freqüência 

Abs. % 

Sim 14 87,50 

Não  2 12,50 

Não sei - - 

Não me lembro - - 

Total 16 100,00 

Fonte: dados da pesquisa 

Nota: sinal convencional utilizado – dado rigorosamente zero 

 

 De acordo com a TAB. 17, 25% dos Cmt. de frações afirmaram que os 

conselhos participam muito nos planejamentos para a melhoria da atuação da 

PMMG em suas cidades-sede, no entanto, 37,50% relataram que os CONSEP têm 

média participação, 25% participam pouco e 12,50% não têm nenhuma participação 

nos planejamentos. 

 

Conforme a seção 4.2, a participação da comunidade nos planejamentos 

das atividades da PMMG em suas cidades-sede é de fundamental importância para 

a promoção da segurança pública e, portanto, um fator de eficiência, por revelar a 

observância de normas de funcionamento, de acordo com a seção 6. 

 

 Conclui-se, assim, que a expectativa da PMMG é que haja muita 

participação, entretanto, para 62,50% dos comandantes de fração, esse nível não foi 

atingido. Talvez esse fato seja conseqüência de avaliação subjetiva dos 

comandantes de fração, que não têm um referencial do quer venha ser pouca, 

média e muita participação.  

 

 Por esse motivo, é oportuno que o Comando do Batalhão defina esses 

padrões, de preferência por meio de metas, para futuras avaliações. No entanto, 
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ressalta-se que, mesmo sendo subjetiva, a avaliação foi feita por uma amostra 

intimamente conhecedora da questão levantada. 

 

Finalmente, em face dos 12,5 % que afirmaram inexistir qualquer 

participação dos CONSEP no planejamento do plano de policiamento ordinário da 

cidade, percebe-se a necessidade de implementação de novo treinamento e, 

posteriormente, incrementação de supervisões para solução desse problema, o qual 

pode ser fruto de desídia de comandantes de fração. 

 

TABELA 17 

Grau de participação dos CONSEP nos planejamentos para a melhoria dos planos 

de policiamento ordinário das cidades – 31.º BPM – jan. 2010 – maio 2011 

Grau de participação do CONSEP  Freqüência 

Abs. % 

Nenhum 2 12,50 

Pouco  4 25,00 

Médio 6 37,50 

Muito 4 25,00 

Não sei - - 

Não me lembro - - 

Total 16 100,00 

Fonte: dados da pesquisa 

Nota: sinal convencional utilizado – dado rigorosamente zero 

 

 A TAB. 18 revela que 56,25% dos comandantes de frações afirmaram que 

os CONSEP têm pouca ou nenhuma participação no planejamento de eventos 

importantes para as cidades, como exposições agropecuárias, quermesses, 

eleições, festa do cidadão ausente. Outros 37,50% afirmaram que os CONSEP têm 

uma participação média e 6,25% relataram que é muita a participação. 

 

 Repete-se o caráter subjetivo da avaliação, mas também a importância de 

sua realização por uma amostra especificamente a ela relacionada. 
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Transporta-se a interpretação dos dados da TAB. 17 para os da TAB. 18 

Acresça-se a ela a abordagem relativa à causa dessa baixa participação. Pode estar 

localizada na falta de oportunidade concedida ao CONSEP para tal mister. Isso 

porque, a maioria desses eventos são sazonais, poderia o comandante da fração 

promover a exposição de seus planos de policiamentos especiais, bem como seu 

debate junto à comunidade legalmente representada e reunida no CONSEP. 

 

TABELA 18 

Grau de participação do CONSEP no planejamento de eventos importantes para as 

cidades – 31.º BPM - Ago. 2011 

Grau de participação do CONSEP no 

planejamento de eventos importantes 

para as cidades 

Freqüência 

Abs. % 

Nenhum 2 12,50 

Pouco 7 43,75 

Médio 6 37,50 

Muito 1 6,25 

Não sei - - 

Não me lembro - - 

Total 16 100,00 

Fonte: dados da pesquisa 

Nota: sinal convencional utilizado – dado rigorosamente zero 

 

De acordo com a TAB 19, 31,25% dos Cmt. de frações afirmaram que é 

pouca a participação do CONSEP na solução de problemas vividos pela PMMG, 

para restabelecer a ordem quebrada na cidade pelo uso e tráfico de drogas, furto de 

veículos, atropelamentos e outros. Também para 31,25%, essa participação é 

média; 18,75% afirmaram que a participação é nula; e 12,50%, que é muita. Não 

souberam responder 6,25%. 

 

É, também, pertinente, acolher a interpretação dos dados da TAB. 17, 

para a TAB. 19. Desta, infere-se que, apesar de 75% da amostra perceberem que os 

CONSEP participaram de alguma forma nos planejamentos das atividades da 

PMMG em suas cidades-sede, a participação comunitária, por meio dos CONSEP, 
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na área do 31.º BPM não é uma realidade satisfatória, o que é um fator de revelação 

de ineficiência da maioria deles.  

 

Destaca-se o posicionamento de 6,25% dos pesquisados, que respondeu 

não sei ao presente quesito, o que pode demonstrar uma tendência desidiosa para 

com a resposta do questionário, pois seria inadmissível deixar de saber algo, cujo 

trato é responsabilidade do próprio sujeito. Se assim o for, todas as respostas não 

sei poderão assim ser interpretadas. 

 

TABELA 19 

Grau de participação do CONSEP na solução de problemas vividos pela PMMG, 

para restabelecer a ordem quebrada na cidade – 31.º BPM – jan. 2010 – maio 2011  

Grau de participação do CONSEP na 

solução de problemas vividos pela 

PMMG 

Freqüência 

Abs. % 

Nenhum 3 18,75 

Pouco 5 31,25 

Médio 5 31,25 

Muito 2 12,50 

Não sei 1 6,25 

Não me lembro - - 

Total 16 100,00 

Fonte: dados da pesquisa 

Nota: sinal convencional utilizado – dado rigorosamente zero 

 

 Dos comandantes de fração, 37,50% afirmaram que é média a 

participação do CONSEP em campanhas de prevenção como Semana de 

Prevenção contra Acidentes de Trânsito, Semana de Preservação do Meio 

Ambiente, campanhas antidrogas; 25% afirmaram ser pouca a participação; 18,75%, 

que é muita; e 18,75% que é nula. 

 

 Destaca-se negativamente o percentual que revela nenhuma participação 

em campanhas preventivas, pois a existência dos CONSEP, conforme se verifica na 

seção 5.2 justifica-se por sua atuação eminentemente preventiva. Esse fato revela-
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se fator de ineficiência, porquanto demonstra inobservância a normas e orientações 

de funcionamento.  

 

 De uma ou de outra forma, 81,25% da amostra afirmam que os CONSEP 

participaram de campanhas educativas, mas a participação plena na área do 31.º 

BPM não acontece.  

 

Verifica-se, também, a preservação da coerência dos dados apresentados 

nas TAB. 17 a 20, nas quais há a tendência da freqüência muita participação ser 

menor que a pouca e a média participação, com exceção da TAB 17, na qual a 

freqüência de muita se iguala à de pouca. Isso revela que a esperada muita 

participação comunitária no planejamento das atividades de preservação da 

segurança pública executadas pela PMMG não é uma realidade, o que revela fator 

de ineficiência dos CONSEP da área do 31.º BPM. 

 

TABELA 20 

Grau de participação do CONSEP em campanhas de prevenção – 31.º BPM – jan. 

2010 – maio 2011. 

Grau de participação  Freqüência 

Abs. % 

Nenhum 3 18,75 

Pouco 4 25,00 

Médio 6 37,50 

Muito 3 18,75 

Não sei - - 

Não me lembro - - 

Total 16 100,00 

Fonte: dados da pesquisa 

Nota: sinal convencional utilizado – dado rigorosamente zero 

 

Para verificar se os CONSEP doaram recursos financeiros e materiais 

para a PMMG local, elaborou-se a TAB 21, na qual se verifica que 18,75% dos cmt. 

de frações receberam algum tipo de doação para a PMMG (1% foi a freqüência das 

respostas pouco, médio e muito).  
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A maioria (81,25%) afirmou que não recebeu nenhuma doação por parte 

dos CONSEP. Esse dado pode ser conseqüência da carência de recursos dos 

CONSEP, conforme demonstra a TAB. 6. 

 

TABELA 21 

Doações de recursos financeiros e materiais feitas pelo CONSEP à PMMG local – 

31.º BPM – jan. 2010 – maio 2011. 

Doações pelo CONSEP à PMMG local Freqüência 

Abs. % 

Nenhum 13 81,25 

Pouco 1 6,25 

Médio 1 6,25 

Muito 1 6,25 

Não sei - - 

Não me lembro - - 

Total 16 100,00 

Fonte: dados da pesquisa 

Nota: sinal convencional utilizado – dado rigorosamente zero 

 

Aos Cmt. de frações foi oportunizado tecer outros comentários que não 

foram embutidos nas respostas das perguntas do questionário. Obtiveram-se os 

seguintes registros:  

a) a maioria  dos  Cmt.   de  frações  (62,50%)  não  realizaram   outras 

observações; 

b) conforme relato de 18,75% dos pesquisados, existem CONSEP em 

que há pouca participação popular, o interesse das pessoas é pequeno 

e nem todos os membros participam das reuniões, sendo que, se o 

Cmt. da Fração PM não tomar a frente dos trabalhos, ele não funciona;; 

conforme a seção 6, a inobservância às regras é fator de ineficiência 

de uma organização; a participação de todos os membros nas reuniões 

é o que se espera, conforme deve ser registrado em documentos 

internos dos CONSEP; outrossim, os Cmts. de Fração devem ser 

agentes catalisadores do bom funcionamento dos CONSEP, porquanto 

é o que dispõe a Diretriz 05/2002 da PMMG; 
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c) o grande obstáculo que o CONSEP enfrenta é a falta de recursos 

financeiros para realizar seus trabalhos, conforme relato de 12,50% 

dos cmt. de Frações. Conforme se verifica na seção 6, a falta de 

recursos é um fator de ineficiência da organização; 

d) para as reuniões do CONSEP, são convidadas todas as autoridades 

constituídas do município, porém elas nunca vão, segundo 6,25%. A 

ausência das autoridades nas reuniões dos CONSEP pode demonstrar 

a necessidade de adoção de ações de comunicação organizacional, 

que pode variar em simplicidade, desde o acompanhamento do 

Presidente do CONSEP pelo Comandante da Fração no ato do convite, 

até outras mais complexas, que demandam meios midiáticos. 

 

 

8.2 Dados levantados junto aos delegados de polícia civil nas cidades que 

possuem CONSEP 

 

 

O APÊNDICE C – QUESTIONÁRIO AOS DELEGADOS DE POLÍCIA 

CIVIL – contém as perguntas que foram dirigidas a esta amostra da pesquisa. 

 

Metade dos delegados da polícia civil pesquisados relatou, conforme 

TAB. 22, que não sabe terem os conselhos desenvolvido alguma atividade no 

âmbito dos respectivos municípios sob sua responsabilidade, enquanto outros 50% 

afirmaram que os CONSEP não realizaram nenhuma atividade. 

 

Nenhum dos pesquisados afirmou que os CONSEP tenham executado 

atividades. Esta falta de conhecimento das atividades dos CONSEP pelos delegados 

pode indicar a apatia deles e a existência do conseqüente fator de ineficiência. 

 

Outrossim, 50% dos delegados respondeu que não sabem se os 

CONSEP desenvolveram atividades. Este percentual elevado sugere a necessidade 

de uma maior proximidade dos integrantes do conselho com a polícia civil, como é 

sugerido pela Diretriz para a produção de serviços de segurança pública n.º 05/2002, 

conforme exposto na seção 5.2. 
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TABELA 22 

Atividades desenvolvidas pelos CONSEP, segundo o conhecimento dos delegados 

de polícia civil das cidades localizadas na área do 31.º BPM – jan. 2010 – maio 

2011. 

Conhecimento das atividades 

desenvolvidas pelo CONSEP 

Freqüência 

Abs. % 

Sim - - 

Não 3 50,0 

Não sei 3 50,0 

Não me lembro - - 

Total 6 100,00 

Fonte: dados da pesquisa 

Nota: sinal convencional utilizado – dado rigorosamente zero 

 

De acordo com a TAB. 23, 66,66% dos delegados afirmaram que não 

sabem quem fornece recursos aos CONSEP, sendo que para 16,67%, os CONSEP 

não possuem recursos e para outros 16,67% quem os fornece são o Poder 

Judiciário e a Prefeitura Municipal. 

 

Ao somar-se ao percentual que afirmou que os conselhos não dispõem de 

recursos a parte da amostra que não soube responder a pergunta, o percentual que 

confirma a inexistência de recursos nos CONSEP pode chegar a 83,33%.  

 

Conforme exposto na seção 6, a eficiência de uma organização decorre 

também da existência de recursos. Pelo que se demonstrou na TAB. 23, há 

escassez de recursos nos CONSEP, o que pode acarretar na ineficiência dos 

conselhos. 

 

Repostas que se referem aos quesitos os membros do CONSEP, a 

comunidade, o Ministério Público, a câmara municipal de vereadores, e a não 

me recordo, inexistiram. 
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TABELA 23 

Fornecedores de recursos materiais e financeiros aos CONSEP, segundo o 

conhecimento dos delegados de polícia civil das cidades localizadas na área do 31.º 

BPM – 31.º BPM – jan. 2010 – maio 2011. 

Origem dos recursos materiais e 

financeiros ao CONSEP 

Freqüência 

Abs. % 

O CONSEP não tem recursos 1 16,67 

O Poder Judiciário e a Prefeitura 

Municipal 

1 16,67 

Não sei 4 66,66 

Total 6 100,00 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Conforme TAB. 24, metade dos delegados de polícia civil (50%) não foi 

convidada a participar do planejamento das atividades de polícia de preservação da 

ordem pública nos municípios sob responsabilidade. Tal percentual pode chegar a 

66,67% ao considerar a parte da amostra que não se lembra ter sido convidado. 

Outros 33,33% informaram que foram convidados.  

 

O elevado percentual da ausência de convites aos delegados reforça a 

necessidade de uma maior proximidade dos conselhos com a Polícia Civil.  

 

TABELA 24 

Convite para participação do planejamento das atividades de polícia de preservação 

da ordem pública, feito aos delegados de polícia civil das cidades localizadas na 

área do 31.º BPM – jan. 2010 – maio 2011. 

Convite para participação dos delegados 
Freqüência 

Abs. % 

Sim  2 33,33 

Não 3 50,00 

Não me lembro 1 16,67 

Total 6 100,00 

Fonte: dados da pesquisa 
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A TAB. 25 revela que um dos dois delegados de polícia civil convidados 

para participar do planejamento das atividades de polícia de preservação da ordem 

pública em reuniões do conselho não foi convidado para participar de nenhuma 

reunião do CONSEP, enquanto o outro recebeu menos de seis convites. 

 

Repostas que se referem aos quesitos mais de seis, não sei e a não me 

recordo, inexistiram. 

 

TABELA 25 

Quantidade de convites para participarem das reuniões do CONSEP, feitos aos 

delegados de polícia civil das cidades localizadas na área do 31.º BPM que 

participaram da reunião de planejamento das atividades de polícia de preservação 

da ordem pública – jan. 2010 – maio 2011. 

Quantidade de convites Freqüência 

Abs. % 

Nenhum 1 50,00 

Menos de 6  1 50,00 

Outros - - 

Total 2 100,00 

Fonte: dados da pesquisa 

Nota: sinal convencional utilizado – dado rigorosamente zero  

 

A parte da amostra que foi convidada para comparecer em reuniões do 

CONSEP (um delegado) alegou que compareceu menos de seis vezes, o que revela 

a tendência de falta de conhecimento das atividades do conselho por parte dos 

delegados da polícia civil. Confirma-se, novamente, a tendência de distanciamento 

dos delegados da polícia civil com as atividades desenvolvidas pelo CONSEP em 

sua cidade-sede.  

 

Esse distanciamento do CONSEP fica evidente nos dados da TAB. 26. Ao 

serem questionados se a Polícia Civil, por intermédio dos delegados, repassou 

alguma orientação sobre como devem ser o funcionamento dos CONSEP, 83,33% 

afirmou que não, enquanto outros 16,67% afirmaram não saber. Assim, pode ser 

que 100% dos delegados não tenham repassado nenhuma orientação sobre o 
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funcionamento dos CONSEP, quando se considera a parte da amostra que relatou 

não saber. Como o CONSEP deve desenvolver programas preventivos, a realização 

de treinamento, como exposto na seção 5.2, pode possibilitar maiores informações 

para o exercício das atividades do conselho e possibilitar uma maior interação com a 

Polícia Civil. 

 

TABELA 26 

Repasse de orientações sobre o funcionamento dos CONSEP das cidades 

localizadas na área do 31.º BPM pelos delegados de polícia civil  

– jan. 2010 – maio 2011. 

Repasse de orientações pelos delegados 

aos CONSEP 

Freqüência 

Abs. % 

Sim - - 

Não  5 83,33 

Não sei 1 16,67 

Não me lembro - - 

Total 6 100,00 

Fonte: dados da pesquisa 

Nota: sinal convencional utilizado – dado rigorosamente zero 

 

Conforme consta os dados da TAB. 27, inexiste participação dos 

CONSEP nas atividades planejadas e executadas pela policia civil, voltadas para a 

segurança pública. Todos os delegados foram unânimes em afirmar que a 

participação dos CONSEP é nenhuma. 

 

Repostas que se referem aos quesitos pouco, médio, muito, não sei e a 

não me lembro, inexistiram. 
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TABELA 27 

Participação dos CONSEP das cidades localizadas na área do 31.º BPM nas 

atividades planejadas e executadas pela polícia civil – jan. 2010 – maio 2011. 

Participação dos CONSEP nas 

atividades planejadas pela polícia civil 

Freqüência 

Abs. % 

Nenhum  6 100,00 

Outros - - 

Total 6 100,00 

Fonte: dados da pesquisa 

Nota: sinal convencional utilizado – dado rigorosamente zero 

 

 De acordo com a TAB. 28, 83,33% dos delegados da polícia civil 

afirmaram que os conselhos não têm nenhuma participação nos planejamentos e 

execução das atividades da polícia civil em eventos importantes para as cidades 

como festa do cidadão ausente, parque de exposições agropecuário, eleições. Outra 

parte da amostra, 16,67% afirmou não saber. Assim, conforme também consta na 

TAB. 27, 100% dos CONSEP podem não ter participação nos planejamentos da 

polícia civil.  

 

Conforme a seção 4.2, a participação da comunidade é fundamental para 

o êxito das atividades do policiamento e para a promoção da segurança pública, e, 

por conseguinte, um fator de eficiência, conforme retroexposto na seção 6. 

 

Para minimizar esta situação e com vistas a encontrar alternativas para 

melhorar a participação dos integrantes do conselho, a realização de treinamento 

surge como uma alternativa viável. 

 

Repostas que se referem aos quesitos pouco, médio, muito, e a não me 

lembro, inexistiram. 
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TABELA 28 

Grau de participação do CONSEP nos planejamentos e execução das atividades da 

polícia civil em eventos das cidades localizadas na área do 31.º BPM – jan. 2010 – – 

31.º BPM – jan. 2010 – maio 2011 

Grau de participação do CONSEP  Freqüência 

Abs. % 

Nenhum 5 83,33 

Não sei 1 16,67 

Outros - - 

Total 6 100,00 

Fonte: dados da pesquisa 

Nota: sinal convencional utilizado – dado rigorosamente zero 

 

 A TAB. 29 revela que 66,67% dos delegados afirmaram que os CONSEP 

não têm nenhuma participação na solução de problemas vividos pelas comunidades 

para restabelecer a ordem quebrada nas cidades, como uso e tráfico de drogas, atos 

infracionais. Outros 33,33% afirmaram que não sabem se há participação dos 

CONSEP.  

 

Assim, conforme também consta na TAB. 29, ao considerar a parte da 

amostra que não sabe, 100% dos CONSEP podem não ter participação na solução 

dos problemas vividos pelas comunidades, sob a ótica dos delegados da polícia civil.  

 

Repostas que se referem aos quesitos pouco, médio, muito, e a não me 

lembro, inexistiram. 

 

TABELA 29 

Grau de participação do CONSEP na solução dos problemas vividos pelas 

comunidades – 31.º BPM - Ago. 2011 

continua 

Grau de participação do CONSEP na 

solução dos problemas 

Freqüência 

Abs. % 

Nenhum 4 66,67 
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TABELA 29 

Grau de participação do CONSEP na solução dos problemas vividos pelas 

comunidades – 31.º BPM - Ago. 2011 

conclusão 

Grau de participação do CONSEP na 

solução dos problemas 

Freqüência 

Abs. % 

Não sei 2 33,33 

Outros - - 

Total 6 100,00 

Fonte: dados da pesquisa 

Nota: sinal convencional utilizado – dado rigorosamente zero 

 

Conforme consta os dados da TAB. 30, inexistiu doações de recursos 

materiais e financeiros para a polícia civil. Esse dado pode ser conseqüência da 

carência de recursos dos CONSEP, conforme demonstra a TAB. 6, o que fica 

novamente evidenciado. 

 

Repostas que se referem aos quesitos pouco, médio, muito, não sei e a 

não me lembro, inexistiram. 

 

TABELA 30 

Doações de recursos financeiros e materiais feitas pelo CONSEP das cidades 

localizadas na área do 31.º BPM à Polícia Civil – jan. 2010 – maio 2011. 

Doações pelo CONSEP a polícia civil 

local 

Freqüência 

Abs. % 

Nenhum  6 100,00 

Outros - - 

Total 6 100,00 

Fonte: dados da pesquisa 

Nota: sinal convencional utilizado – dado rigorosamente zero 
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8.3 Dados levantados junto aos Juízes de Direito e Promotores de Justiça nas 

cidades que possuem CONSEP  

 

 

O APÊNDICE D – QUESTIONÁRIO AOS JUÍZES DE DIREITO E 

PROMOTORES DE JUSTIÇA– contém as perguntas que foram dirigidas a esta 

amostra da pesquisa. 

 

Conforme TAB. 31, 33,33% dessas autoridades relataram que têm 

conhecimento de atividades desenvolvidas pelos CONSEP; outros 41,67% 

afirmaram que não tem conhecimento. Outros 8,33% relataram não saber, enquanto 

16,67% não se lembram das atividades desenvolvidas pelos CONSEP.  

 

Percebe-se que o percentual dos que relataram saber de atividades dos 

CONSEP é inferior as respostas dos Cmt. de frações, conforme a TAB. 5, pois a 

maioria deles (56,20%) afirmou que os conselhos desempenharam atividades. Há de 

se ressaltar o menor tamanho da amostra de Juízes de Direito e Promotores de 

Justiça, porquanto não se fazem presentes em todas as cidades em que se sediam 

os CONSEP, uma vez que uma só comarca pode reunir um grupo delas. A 

considerar essa circunstância, esse resultado pode revelar uma deficiência de 

informação, o que demandaria um trabalho de comunicação organizacional por parte 

dos conselhos. 

 

Assim, além de se fazer necessário que os CONSEPs procurem 

implementar programas preventivos, conforme exposto na seção 5.2, devem, 

também, divulgá-las às autoridades diretamente a eles vinculadas, formal, por meio 

de correspondências oficiais, ou informalmente, por meio da mídia.  
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TABELA 31 

Atividades desenvolvidas pelos CONSEP, segundo o conhecimento dos juízes de 

direito e promotores de justiça das cidades localizadas na área do 31.º BPM – jan. 

2010 – maio 2011. 

Conhecimento das atividades 

desenvolvidas pelos CONSEP 

Freqüência 

Abs. % 

Sim 4 33,33 

Não 5 41,67 

Não sei 1 8,33 

Não me lembro 2 16,67 

Total 12 100,00 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Sobre o conhecimento dos tipos de atividades desenvolvidas pelos 

CONSEP, 8,33% relataram que foram doações para órgãos públicos e outros 8,33% 

afirmaram que auxiliam na manutenção de viaturas da polícia. Os demais 83,34% 

nada relataram. 

 

De acordo com a TAB. 32, metade dos juízes e promotores afirmaram que 

não sabem quem fornece recursos aos CONSEP, sendo que para 16,68%, os 

recursos são oriundos de transação penal. Para outros 8,33% é a comunidade, o 

ministério público e o poder judiciário; outros 8,33% afirmaram que é o ministério 

público, enquanto 8,33% relataram ser o poder judiciário e outros 8,33% que não se 

recordam. 

 

Verifica-se que 41,67% conhecem as origens de recursos que os 

CONSEP usam. Este baixo percentual corrobora as respostas da TAB. 6, pois a 

carência de recursos dos conselhos, segundo aqueles pesquisados, pode chegar a 

56,25%. 

 

Repostas que se referem aos quesitos os membros do CONSEP, a 

prefeitura municipal, a câmara municipal de vereadores, o CONSEP não tem 

recursos e a não me recordo, inexistiram. 
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O desempenho de atividades para o alcance de seus objetivos 

organizacionais é, segundo a seção 6, um fator de eficiência. O desconhecimento da 

amostra sobre o desenvolvimento dessas atividades pode potencializar o indício da 

falta de eficiência dos CONSEP, tal como a falta de comunicação dele com as 

autoridades, como registra a seção 5, seja por meio de reuniões ou contatos 

pontuais.  

 

TABELA 32 

Fornecedores de recursos materiais e financeiros aos CONSEP, segundo o 

conhecimento dos juízes de direito e promotores de justiça das cidades localizadas 

na área do 31.º BPM – jan. 2010 – maio 2011. 

Origem dos recursos materiais e 

financeiros ao CONSEP 

Freqüência 

Abs. % 

A comunidade, o Ministério Público e o 

Poder Judiciário 

1 8,33 

O Ministério Público 1 8,33 

O Poder Judiciário 1 8,33 

Não sei 6 50,00 

Não me recordo 1 8,33 

Outros 2 16,68 

Total 12 100,00 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Conforme TAB. 33, 33,33% dos juízes de direitos e promotores de justiça 

das comarcas que fazem parte da área do 31.º BPM não foram convidados a 

participar do planejamento das atividades de polícia de preservação da ordem 

pública em seus respectivos municípios. Tal percentual pode chegar a 66,66% ao 

considerar a parte da amostra que não se lembra ter sido convidado. Outros 33,33% 

informaram que foram convidados.  

 

A falta de convites aos juízes e promotores poderá ocasionar na falta de 

contato do conselho com essas autoridades. Uma capacitação, por meio da PMMG, 

para os integrantes das diretorias dos CONSEP poderia ajudar nessa aproximação, 

conforme relato na seção 5.2.  
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TABELA 33 

Convite para participação do planejamento das atividades de polícia de preservação 

da ordem pública, feito pelo CONSEP aos juízes de direito e promotores de justiça 

das cidades localizadas na área do 31.º BPM – jan. 2010 – maio 2011. 

Convite para participação dos juízes e 

promotores 

Freqüência 

Abs. % 

Sim  4 33,33 

Não 4 33,33 

Não me lembro 4 33,33 

Total 12 99,99 

Fonte: dados da pesquisa 

 

A fim de aferir a quantidade de vezes que os quatro juízes e promotores, 

que foram convidados para participar do planejamento das atividades de polícia de 

preservação da ordem pública, foram convidados para as reuniões dos CONSEP, 

foi-lhes questionado a respeito. Afirmaram 100% dessas autoridades que receberam 

menos de seis convites, conforme consta na TAB. 34.  

 

Repostas que se referem aos quesitos nenhuma, mais de seis, não sei 

e a não me recordo, inexistiram. 

 

TABELA 34 

Quantidade de convites para participarem das reuniões do CONSEP, feitos aos 

juízes de direito e promotores de justiça das cidades localizadas na área do 31.º 

BPM que participaram da reunião de planejamento das atividades de polícia de 

preservação da ordem pública – jan. 2010 – maio 2011. 

Convites para participação dos juízes e 

promotores nas reuniões do CONSEP 

Freqüência 

Abs. % 

Menos de 6  4 100,0 

Outros - - 

Total 4 100,00 

Fonte: dados da pesquisa 

Nota: sinal convencional utilizado – dado rigorosamente zero  
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Da parte da amostra que foi convidada para comparecer nas reuniões do 

CONSEP (quatro autoridades), 75% alegou que compareceu menos de seis vezes, 

enquanto outros 25% afirmaram que nunca compareceu, o que mostra pouca 

participação dessas autoridades nas atividades e reuniões dos CONSEP, a 

considerar, também, a TAB. 33, havendo um distanciamento entre elas e os 

conselhos.  

 

Repostas que se referem aos quesitos mais de seis, não sei e a não me 

recordo, inexistiram. 

 

TABELA 35 

Comparecimento dos juízes de direito e promotores de justiça das cidades 

localizadas na área do 31.º BPM nas reuniões dos CONSEP– 31.º BPM – jan. 2010 

– maio 2011. 

Comparecimento dos juízes de direito e 

promotores de justiça nas reuniões dos 

CONSEP 

Freqüência 

Abs. % 

Nenhuma  1 25,00 

Menos de 6  3 75,00 

Outros - - 

Total 4 100,00 

Fonte: dados da pesquisa 

Nota: sinal convencional utilizado – dado rigorosamente zero  

 

Esse distanciamento dos juízes e promotores com os CONSEP fica 

evidente nos dados da TAB. 36. Ao serem questionados se repassaram alguma 

orientação sobre como devem ser o funcionamento dos CONSEP nas cidades da 

comarca, 58,33% afirmaram que não, enquanto outros 16,67% afirmaram não se 

lembram. Outros 25% relataram que repassaram orientações aos conselhos. 

 

Assim, o percentual de juízes e promotores que não repassaram 

informações aos CONSEP pode chegar a 75%, quando se soma a parte da amostra 

que relatou não se lembra. Verifica-se assim a necessidade dos conselhos se 

aproximarem com o Judiciário e com o Ministério Público. 
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TABELA 36 

Repasse de orientações pelos juízes de direito e promotores de justiça das cidades 

localizadas na área do 31.º BPM aos CONSEP – jan. 2010 – maio 2011. 

Repasse de orientações pelos juízes de 

direito e promotores de justiça aos 

CONSEP 

Freqüência 

Abs. % 

Sim 3 25,00 

Não  7 58,33 

Não sei - - 

Não me lembro 2 16,67 

Total 12 100,00 

Fonte: dados da pesquisa 

Nota: sinal convencional utilizado – dado rigorosamente zero 

 

A TAB. 37 mostra que, em relação às orientações repassadas aos 

CONSEP, dentre os três juízes e/ou promotores que o fizeram, 66,67% afirmaram 

que as repassaram de forma escrita e oral e outros 33,33% relataram que foi de 

forma não escrita.  

 

Este percentual que afirmou ter repassado orientações por escrito ao 

CONSEP pode possibilitar aos conselhos alcançar a eficiência no seu 

funcionamento, conforme exposto na seção 6, porquanto, em caso de dúvidas, basta 

que o conselho as consulte. No entanto, a transmissão oral tem suas vantagens, ao 

proporcionar o esclarecimento simultâneo de vários integrantes dos CONSEP, 

abrangendo várias pessoas – abrangência essa que a orientação escrita pode não 

conseguir, por ser acessada somente por aqueles que a manusearem –, e ao 

proporcionar o contato pessoal da autoridade com os membros do conselho.  

 

Repostas que se referem aos quesitos escrito, não sei e a não me 

recordo, inexistiram. 
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TABELA 37 

Processo de repasse de orientações dos juízes de direito e promotores de justiça 

das cidades localizadas na área do 31.º BPM aos CONSEP sobre seu 

funcionamento – jan. 2010 – maio 2011. 

Processo de repasse Freqüência 

Abs. % 

Escrito e oral 2 66,67 

Não escrito 1 33,33 

Total 3 100,00 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Conforme afirmaram essas três autoridades que repassaram orientações 

aos CONSEP, todos os integrantes dos conselhos conhecem e seguem essas 

orientações. 

 

 De acordo com a TAB. 38, 66,67% dos juízes/promotores afirmaram que 

as orientações sobre o funcionamento dos CONSEP foram repassadas por meio de 

palestras e outros 33,33% relataram que ocorreu sua leitura, dados esses que se 

harmonizam com os da TAB. 37 

 

Repostas que se referem aos quesitos não sei e a não me recordo, 

inexistiram. 

 

TABELA 38 

A forma como os integrantes do CONSEP receberam orientações de juízes de 

direito e promotores de justiça das cidades localizadas na área do 31.º BPM para o 

seu funcionamento – jan.2010 – maio 2011. 

A forma como os integrantes do 

CONSEP receberam as orientações 

Freqüência 

Abs. % 

Palestra  2 66,67 

Leitura das orientações  1 33,33 

Total 3 100,00 

Fonte: dados da pesquisa 
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Para todos os três juízes e promotores que repassaram orientações para 

o funcionamento dos CONSEP, o teor das orientações abordou sobre como deve 

funcionar eficientemente os conselhos. Conclui-se que a maioria dos CONSEP pode 

estar funcionando de forma ineficiente, pois somente três autoridades orientaram 

tais conselhos sobre o funcionamento eficiente. 

 

Conforme a TAB. 39, 8,33% dos juízes ou promotores afirmaram que os 

conselhos participam muito nos planejamentos e execução das atividades do Poder 

Judiciário ou do Ministério Público voltadas para a segurança pública das cidades, 

no entanto, 8,33% relataram que os CONSEP têm média participação, 25% 

participam pouco, 41,67% não têm nenhuma participação e outros 16,67% não 

souberam responder.  

 

Conforme exposto na seção 4.2, a participação da comunidade é 

fundamental para promover a segurança pública. No entanto, para a maioria dos 

juízes e promotores (91,67%), não ocorre muita participação dos conselhos. Tal 

situação pode ser minimizada com a realização de trabalhos para capacitar seus 

integrantes com conhecimentos ou trocas de informações sobre experiências, por 

meio de treinamento, que é um fator de eficiência, conforme exposto na seção 6.  

 

TABELA 39 

Participação dos CONSEP das cidades localizadas na área do 31.º BPM nas 

atividades planejadas e executadas pelo Poder Judiciário ou Ministério Público –jan. 

2010 – maio 2011. 

Participação dos CONSEP Freqüência 

Abs. % 

Nenhum  5 41,67 

Pouco 3 25,00 

Médio 1 8,33 

Muito 1 8,33 

Não sei 2 16,67 

Não me lembro - - 

Total 12 100,00 

Fonte: dados da pesquisa 

Nota: sinal convencional utilizado – dado rigorosamente zero 
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De acordo com a TAB. 40, 8,33% dos juízes e/ou promotores afirmaram 

que os conselhos não têm nenhuma participação nos planejamentos e execução de 

eventos importantes para as cidades que integram suas comarcas, como eleições. A 

metade da amostra afirmou não saber. Para 33,34% há pouca participação, 

enquanto para outros 8,33% a participação é média. 

 

Repostas que se referem aos quesitos muito e a não me lembro, 

inexistiram. 

 

Conforme a seção 5.1, os CONSEP tem por objetivo discutir os problemas 

locais de segurança pública. Para os promotores e juízes, não há muita participação 

dos conselhos, o que pode revelar um fator de ineficiência deles.  

 

TABELA 40 

Grau de participação dos CONSEP das cidades localizadas na área do 31.º BPM no 

planejamento e execução de eventos importantes para as cidades – jan. 2010 – 

maio 2011. 

Grau de participação dos CONSEP  Freqüência 

Abs. % 

Nenhum 1 8,33 

Pouco 4 33,34 

Médio 1 8,33 

Muito - - 

Não sei 6 50,00 

Não me lembro - - 

Total 12 100,00 

Fonte: dados da pesquisa 

Nota: sinal convencional utilizado – dado rigorosamente zero 

 

Demonstra a TAB 41 que 25% dos juízes e promotores afirmaram que é 

média a participação dos CONSEP na solução de problemas vividos pelas 

comunidades para restabelecer a ordem quebrada nas cidades da comarca como 

uso e tráfico de drogas, atos infracionais e outros. Também para 8,33%, essa 
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participação é muita; outros 8,33% afirmaram que a participação é nula. Não 

souberam responder 58,34%. 

 

O percentual dos pesquisados que respondeu ter muita participação dos 

CONSEP é pequeno. Espera-se que as comunidades, por meio dos Conselhos, 

participem e ajudem a solucionar os problemas referentes à segurança pública, 

como exposto na seção 5.2. No entanto, a participação comunitária, por meio dos 

CONSEP, na área do 31.º BPM, segundo a amostra, não é uma realidade 

satisfatória às expectativas da PMMG, conforme seção 5, e apresenta-se como um 

fator de ineficiência deles.  

 

TABELA 41 

Grau de participação dos CONSEP das cidades localizadas na área do 31.º BPM na 

solução dos problemas vividos pelas comunidades - jan. 2010 – maio 2011. 

Grau de participação dos CONSEP na 

solução dos problemas 

Freqüência 

Abs. % 

Nenhum 1 8,33 

Pouco - - 

Médio 3 25,00 

Muito 1 8,33 

Não sei 7 58,34 

Não me lembro - - 

Total 12 100,00 

Fonte: dados da pesquisa 

Nota: sinal convencional utilizado – dado rigorosamente zero 

 

 

8.4 Dados levantados junto aos Prefeitos Municipais e Presidentes das 

Câmaras Municipais de Vereadores nas cidades que possuem CONSEP 

 

 

O APÊNDICE E – QUESTIONÁRIO AOS PREFEITOS MUNICIPAIS E 

PRESIDENTES DAS CÂMARAS DE VEREADORES – contém as perguntas que 

foram dirigidas a esta amostra da pesquisa. 
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Conforme TAB. 42, 43,75% destas autoridades relataram que têm 

conhecimento de atividades desenvolvidas pelos CONSEP; 37,50% afirmaram que 

não tem conhecimento. Outros 6,25% relataram não saber, enquanto 12,50% não se 

lembram das atividades desenvolvidas pelos CONSEP.  

 

Percebe-se que o percentual dos que responderam não ter conhecimento 

da execução de atividades realizadas pelos CONSEP pode chegar a 56,25% ao 

somar os que responderam não, não souberam e não se recordaram. Este 

percentual elevado demonstra o desconhecimento das atividades desenvolvidas por 

parte dos CONSEP, segundo a resposta da amostra, o que contradiz o relato dos 

Cmt. de frações, conforme a TAB. 5 e coaduna com o relato dos delegados da 

polícia civil, de acordo com a TAB. 22  

 

A proximidade entre os membros dos conselhos com as autoridades da 

amostra, porquanto atuam no mesmo município e possuem o mesmo interesse no 

que tangem ao bem comum, torna pouco provável que o desconhecimento ou o 

esquecimento sobre a execução dessas atividades seja uma questão de falta de 

divulgação delas. 

 

Assim, se faz necessário que haja uma aproximação dos CONSEP com 

as amostras que desconhecem a execução das atividades deles, as quais devem 

ser executadas conforme exposto na seção 5.2. Poderá haver necessidade de 

adotarem-se medidas para melhorar a atuação dos CONSEP, o que pode iniciar-se 

com a verificação de sua eficiência, e usar-se, como parâmetro, o disposto na seção 

6. 
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TABELA 42 

Atividades desenvolvidas pelos CONSEP, segundo o conhecimento dos prefeitos 

municipais e presidentes das câmaras de vereadores das cidades localizadas na 

área do 31.º BPM – jan. 2010 – maio 2011. 

Conhecimento das atividades 

desenvolvidas pelos CONSEP 

Freqüência 

Abs. % 

Sim 14 43,75 

Não 12 37,50 

Não sei 2 6,25 

Não me lembro 4 12,50 

Total 32 100,00 

Fonte: dados da pesquisa 

 

De acordo com a TAB. 42, apenas 43,75% dos CONSEP, segundo os 

pesquisados, desenvolveram alguma atividade. Dentre as atividades dos CONSEP, 

9,39% dos pesquisados relataram que foram realizados convites as pessoas para 

formação de redes de vizinhos protegidos; 3,12% que houve doação de peças a 

PMMG para manutenção da frota de veículos; 12,50% relataram a realização de 

campanhas educativas; 6,25% que houve a realização de torneio de futebol para 

jovens; outros 6,25% relataram a realização de campanhas educativas de prevenção 

a acidentes de trânsito; 3,12% que houve a realização de eventos sociais e 

participação em festas do município e outros 3,12% relataram saber de atividade, 

porém não a especificou. Os demais 56,25% nada relataram. Conclui-se que a 

maioria da amostra não conhece as atividades desenvolvidas pelos CONSEP. 

 

De acordo com a TAB. 43, 40,63% dos prefeitos municipais e presidentes 

das câmaras afirmaram que não sabem quem fornece recursos aos CONSEP, 

sendo que para 12,50%, os recursos são fornecidos pelos membros dos CONSEP. 

Para outros 3,12%, quem os fornecem são os membros do CONSEP, o Ministério 

Público e o Poder Judiciário; outros 6,25% são os membros do CONSEP e a 

Prefeitura Municipal; 3,12% afirmaram ser o Ministério Público e o Poder Judiciário; 

para 3,12% é o poder judiciário; outros 9,38% é a Prefeitura Municipal. Outros 

18,76% afirmaram que os CONSEP não têm recursos, enquanto 3,12% relataram 

não saber.  
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Fica, novamente, evidenciado o desconhecimento da existência dos 

recursos do CONSEP. Ao somarem-se os que relataram que os conselhos não têm 

recursos com os que não souberam responder e não se recordaram, chega-se a 

62,51%. Considerando que os membros dos CONSEP participam com outros 

12,50%, este percentual pode atingir 75,01%, o que corrobora o desconhecimento 

da existência de recursos dos conselhos exposta na TAB. 6.  

 

Mais uma vez, verifica que há escassez de recursos nos CONSEP, o que 

pode acarretar na sua ineficiência. 

 

Repostas que se referem ao quesito a câmara municipal de vereadores 

inexistiram. 

 

TABELA 43 

Fornecedores de recursos materiais e financeiros aos CONSEP, segundo o 

conhecimento dos prefeitos municipais e presidentes das câmaras de vereadores 

das cidades localizadas na área do 31.º BPM – jan. 2010 – maio 2011. 

Origem dos recursos materiais e 

financeiros ao CONSEP 

Freqüência 

Abs. % 

Os membros do CONSEP 4 12,50 

Os membros do CONSEP, o Ministério 

Público e o Poder Judiciário 

1 3,12 

Os membros do CONSEP e a Prefeitura 

Municipal 

2 6,25 

O Ministério Público e o Poder Judiciário 1 3,12 

O Poder Judiciário 1 3,12 

A Prefeitura Municipal 3 9,38 

A câmara municipal de vereadores - - 

O CONSEP não tem recursos 6 18,76 

Não sei 13 40,63 

Não me recordo 1 3,12 

TOTAL 32 100,00 

Fonte: dados da pesquisa 

Nota: sinal convencional utilizado – dado rigorosamente zero 
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Conforme TAB. 44, 87,50% dos prefeitos municipais e presidentes das 

câmaras de vereadores afirmaram que não há projeto de lei no município destinado 

a suprir os conselhos com recursos financeiros. Tal percentual pode chegar a 100% 

ao considerar a parte da amostra que não soube responder e os que não se 

recordaram. 

 

 Essa ausência de projetos de leis pode ocasionar poucos recursos 

disponíveis aos CONSEP, o que foi expresso na TAB. 43 e pode acarretar na 

ineficiência dos conselhos. 

 

TABELA 44 

Existência de projeto de lei destinado a suprir os CONSEP com recursos financeiros, 

segundo o conhecimento dos prefeitos municipais e presidentes das câmaras de 

vereadores, nas cidades localizadas na área do 31.º BPM – jan. 2010 – maio 2011. 

Existência do projeto de lei  
Freqüência 

Abs. % 

Sim  - - 

Não 28 87,50 

Não sei 3 9,38 

Não me recordo 1 3,12 

Total 32 100,00 

Fonte: dados da pesquisa 

Nota: sinal convencional utilizado – dado rigorosamente zero 

 

Outrossim, conforme consta na TAB. 45, conforme relato de 87,50% dos 

prefeitos municipais e presidentes das câmara de vereadores, não existem leis 

municipais destinadas a suprir os CONSEP com recursos financeiros, 9,38% não 

souberam responder e 3,12% não se recordam. 
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TABELA 45 

Existência de lei destinada a suprir os CONSEP com recursos financeiros, segundo 

o conhecimento dos prefeitos municipais e presidentes das câmaras de vereadores, 

nas cidades localizadas na área do 31.º BPM – jan. 2010 – maio 2011. 

Existência de lei destinada a suprir os 

CONSEP 

Freqüência 

Abs. % 

Sim  - - 

Não 28 87,50 

Não sei 3 9,38 

Não me recordo 1 3,12 

Total 32 100,00 

Fonte: dados da pesquisa 

Nota: sinal convencional utilizado – dado rigorosamente zero  

 

Conforme a TAB. 46, 56,25% dos prefeitos municipais e dos presidentes 

das câmaras de vereadores foram convidados para participar dos planejamentos de 

atividades de segurança pública nos municípios; outros 34,37% não foram 

convidados e 9,38% não se lembram. 

 

Ao somar os percentuais dos que não foram convidados com os que não 

se lembram, pode ser que 43,75% dessas autoridades não tenham sido convidadas 

pelos CONSEP a participarem dos planejamentos, o que demonstra um percentual 

elevado de ausência de participação. 

 

Os CONSEP devem congregar as lideranças dos municípios e definir as 

prioridades de segurança pública, conforme exposto na seção 5.2. Apesar da 

maioria ter sido convidada, o percentual de pesquisados que pode não ter recebido 

o convite do CONSEP está bem elevado, ou seja, quase a metade deles. Essa 

informação é indício de que as orientações para o bom funcionamento do CONSEP 

não vem sendo seguida por todos os conselhos. A inobservância de regras é 

atributo de ineficiência. 
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TABELA 46 

Convite para participação do planejamento de atividades de segurança pública, feito 

pelo CONSEP aos prefeitos municipais e presidentes das câmaras de vereadores 

das cidades localizadas na área do 31.º BPM – jan. 2010 – maio 2011. 

Recebimento de convites  
Freqüência 

Abs. % 

Sim  18 56,25 

Não 11 34,37 

Não me lembro 3 9,38 

Total 32 100,00 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Da parte da amostra que foi convidada para participar do planejamento de 

atividades de segurança pública (dezoito autoridades), 61,12% alegou que foi 

convidado para participar menos de seis vezes das reuniões dos CONSEP; 

enquanto outros 5,55% afirmaram que receberam de seis a dez convites; outros 

5,55% relataram que receberam de onze a quinze convites. Outros 11,11% não 

foram convidados e 16,67% não se recordam de convites. 

 

Ocorreu falácia na resposta de 11,11% dos pesquisados, pois esse 

quesito só foi respondido por aqueles que foram convidados para participar do 

planejamento de atividades de segurança pública. Essa irregularidade pode ser 

conseqüência de incompreensão da pergunta formulada, porquanto o local de 

participação no planejamento de atividades de segurança pública não foi citado, só o 

sendo na pergunta subseqüente, na qual ficou explícito. 

 

Todavia, não se pode desprezar a possibilidade de ocorrer a participação 

no planejamento das atividades de segurança pública por parte desse percentual de 

11,11%, sem, contudo, ser promovida uma reunião para tal mister. A contribuição 

desse percentual de pesquisados pode ter acontecido de outra forma não 

pesquisada.  
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Tais autoridades receberam poucos convites para participar das reuniões 

dos CONSEP. Repostas que se referem aos quesitos mais de dezesseis, e a não 

sei, inexistiram. 

 

TABELA 47 

Quantidade de convites para as reuniões dos CONSEP recebidos pelos prefeitos 

municipais e presidentes das câmaras de vereadores das cidades localizadas na 

área do 31.º BPM, que participaram de reuniões dos CONSEP para o planejamento 

das atividades de segurança pública – jan. 2010 – maio 2011. 

Quantidade de Convites  Freqüência 

Abs. % 

Nenhum 2 11,11 

Menos de 6 11 61,12 

De 6 a 10 1 5,55 

De 11 a 15 1 5,55 

Mais de 16 - - 

Não sei - - 

Não me recordo 3 16,67 

Total 18 100,00 

Fonte: dados da pesquisa 

Nota: sinal convencional utilizado – dado rigorosamente zero  

 

Da parte da amostra que foi convidada para comparecer nas reuniões do 

CONSEP (treze autoridades), 46,14% alegou que compareceu menos de seis vezes; 

outros 7,70% afirmaram que compareceram de seis a dez vezes; 7,70% de onze a 

quinze vezes; enquanto outros 7,70% não souberam responder e 30,76% não 

compareceram, o que mostra pouca participação destas autoridades nas atividades 

e reuniões dos CONSEP, havendo um distanciamento entre elas e os conselhos.  

 

Repostas que se referem aos quesitos mais de dezesseis e a não me 

recordo, inexistiram. 
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TABELA 48 

Comparecimento dos prefeitos municipais e presidentes das câmaras de vereadores 

das cidades localizadas na área do 31.º BPM nas reuniões dos CONSEP para 

participação no planejamento das atividades de segurança pública – 31.º BPM – jan. 

2010 – maio 2011. 

Comparecimento  Freqüência 

Abs. % 

Nenhuma  4 30,76 

Menos de 6  6 46,14 

De 6 a 10 1 7,70 

De 11 a 15 1 7,70 

Mais de 16 - - 

Não sei 1 7,70 

Não me recordo - - 

Total 13 100,00 

Fonte: dados da pesquisa 

Nota: sinal convencional utilizado – dado rigorosamente zero  

 

Esse distanciamento dos prefeitos municipais e presidentes das câmaras 

de vereadores com os CONSEP fica visível nos dados da TAB. 49. Ao serem 

questionados se repassaram alguma orientação sobre como devem ser o 

funcionamento dos CONSEP nas cidades, 71,88% afirmaram que não repassaram, 

enquanto outros 6,25% afirmaram não se lembram e 6,25% que não sabem. Outros 

15,62% relataram que repassaram orientações aos conselhos. 

 

Assim, o percentual de prefeitos municipais e presidentes das câmaras de 

vereadores que não repassaram informações aos CONSEP pode chegar a 84,38%, 

se forem somadas as partes da amostra que relataram não se lembrar e os que não 

sabem.  

 

Verifica-se a necessidade dos conselhos se aproximarem com as 

Prefeituras Municipais e com as Câmaras de Vereadores, pois contatos, ainda que 

informais, podem ser fontes de informações sobre políticas municipais de segurança 



127 

pública, as quais podem direcionar o funcionamento dos CONSEP, e torná-los mais 

eficientes para o alcance de seus objetivos. 

 

TABELA 49 

Repasse de orientações aos CONSEP pelos prefeitos municipais e presidentes das 

câmaras de vereadores nas cidades localizadas na área do 31.º BPM– jan. 2010 – 

maio 2011. 

Repasse de orientações  Freqüência 

Abs. % 

Sim 5 15,62 

Não  23 71,88 

Não sei 2 6,25 

Não me lembro 2 6,25 

Total 32 100,00 

Fonte: dados da pesquisa 

 

A TAB. 50 mostra que, em relação às orientações repassadas aos 

CONSEP, dentre os cinco prefeitos municipais e/ou presidentes das câmaras de 

vereadores que as fizeram, 60% afirmaram que as repassaram de forma escrita e 

oral e outros 40% relataram que foi de forma não escrita.  

 

Essas orientações por escrito pode possibilitar aos conselhos alcançar a 

eficiência no seu funcionamento, conforme exposto na seção 6, porquanto, em caso 

de dúvidas, basta que o conselho as consulte. No entanto, essas orientações, se 

inexistir um programa de difusão delas para todos os integrantes executado pelo 

Presidente do CONSEP, poderão deixar de ser acessadas. 

 

Repostas que se referem aos quesitos escrito, não sei e a não me 

recordo, inexistiram. 
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TABELA 50 

Processo de repasse de orientações aos CONSEP sobre o seu funcionamento, 

pelos prefeitos municipais e presidentes das câmaras de vereadores das cidades 

localizadas na área do 31.º BPM– jan. 2010 – maio 2011. 

Processo de repasse Freqüência 

Abs. % 

Escrito e oral 3 60,00 

Não escrito 2 40,00 

Total 5 100,00 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Conforme afirmaram essas cinco autoridades que repassaram 

orientações aos CONSEP, todos os integrantes dos conselhos conhecem essas 

orientações. 

 

Ao desdobrar a TAB. 50, a TAB. 51 demonstra que 80% dos prefeitos 

municipais e presidentes das câmaras de vereadores afirmaram que os integrantes 

dos CONSEP seguem as orientações repassadas por eles. Os outros 20% 

afirmaram que não sabe se essas orientações são seguidas. 

 

TABELA 51 

Observância se as orientações repassadas aos integrantes dos CONSEP são 

seguidas, na opinião dos prefeitos municipais e presidentes das câmaras de 

vereadores das cidades localizadas na área do 31.º BPM – jan. 2010 – maio 2011 

Processo de repasse Freqüência 

Abs. % 

Sim  4 80,00 

Não sei 1 20,00 

Total 5 100,00 

Fonte: dados da pesquisa 

 

 Conforme a TAB. 52, 60% dos prefeitos municipais e presidentes das 

câmaras de vereadores que repassaram orientações aos CONSEP (cinco 

autoridades), afirmaram que as orientações foram repassadas por meio de 
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palestras; 20% relataram que ocorreu sua leitura e outros 20% não souberam 

responder. 

 

Repostas que se referem ao quesito não me lembro inexistiram. 

 

TABELA 52 

Forma como os integrantes do CONSEP receberam orientações dos prefeitos 

municipais e presidentes das câmaras de vereadores das cidades localizadas na 

área do 31.º BPM para o seu funcionamento – jan.2010 – maio 2011. 

Forma  Freqüência 

Abs. % 

Palestra  3 60,00 

Leitura das orientações  1 20,00 

Não sei 1 20,00 

Não me lembro - - 

Total 5 100,00 

Fonte: dados da pesquisa 

Nota: sinal convencional utilizado – dado rigorosamente zero  

 

Para todos os cinco prefeitos municipais e presidentes das câmaras de 

vereadores que repassaram orientações para o funcionamento dos CONSEP, o teor 

das orientações abordou sobre como deve funcionar eficientemente os conselhos.  

 

Conforme a TAB. 53, 9,37% dos prefeitos municipais e presidentes das 

câmaras de vereadores afirmaram que os conselhos participam muito nos 

planejamentos e execução das atividades da prefeitura municipal e da câmara dos 

vereadores voltadas para a segurança pública no dia a dia das cidades, no entanto, 

15,63% relataram que os CONSEP têm média participação, 6,25% participam 

pouco, 53,13% não têm nenhuma participação, 12,50% não souberam responder e 

outros 3,12% não se lembram se os conselhos participam. 

 

Conforme exposto na seção 4.2, a participação da comunidade é 

fundamental para promover a segurança pública. No entanto, para a maioria dos 

prefeitos e presidentes das câmaras (90,63%), não ocorre muita participação dos 
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conselhos. Tal situação pode ser minimizada com a realização de trabalhos para 

capacitar seus integrantes, por meio de treinamento, que é um fator de eficiência, 

conforme exposto na seção 6.  

 

TABELA 53 

Participação dos CONSEP das cidades localizadas na área do 31.º BPM nos 

planejamentos e execuções das atividades da Prefeitura Municipal ou da Câmara de 

Vereadores voltadas para a segurança pública–jan. 2010 – maio 2011. 

Participação dos CONSEP Freqüência 

Abs. % 

Nenhum  17 53,13 

Pouco 2 6,25 

Médio 5 15,63 

Muito 3 9,37 

Não sei 4 12,50 

Não me lembro 1 3,12 

Total 32 100,00 

Fonte: dados da pesquisa 

 

De acordo com a TAB. 54, 53,13% dos prefeitos municipais e presidentes 

das câmaras de vereadores afirmaram que os conselhos não têm nenhuma 

participação nos planejamentos e execução de eventos importantes para as cidades, 

como por exemplo, festa do cidadão ausente, exposição agropecuária e festas 

religiosas; para 18,75%, há pouca participação, e para outros 18,75% a participação 

é média, enquanto para 3,12%, a participação é muita. Outra parte da amostra, 

6,25%, afirmou não saber. 

 

Repostas que se referem ao quesito não me lembro, inexistiram. 

 

Para a maioria dos prefeitos municipais e os presidentes das câmaras de 

vereadores pesquisados, a participação dos conselhos tem sido nula, o que pode 

ser reflexo de sua ineficiência ou do desconhecimento destes da atuação dos 

Conselhos. 
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TABELA 54 

Grau de participação dos CONSEP das cidades localizadas na área do 31.º BPM no 

planejamento e execução de eventos importantes para as cidades – jan. 2010 – 

maio 2011. 

Grau de participação dos CONSEP  Freqüência 

Abs. % 

Nenhum 17 53,13 

Pouco 6 18,75 

Médio 6 18,75 

Muito 1 3,12 

Não sei 2 6,25 

Não me lembro - - 

Total 32 100,00 

Fonte: dados da pesquisa 

Nota: sinal convencional utilizado – dado rigorosamente zero 

 

Demonstra a TAB. 55 que 71,88% dos prefeitos municipais e presidentes 

das câmaras de vereadores afirmaram que os CONSEP não deixaram de 

desenvolver atividades por causa de divergências político-partidárias, religiosa ou 

outra qualquer entre o seu presidente e alguma autoridade municipal. Outros 25% 

não souberam responder e 3,12% não se recordaram. 

 

Para a amostra, divergências político-partidária, psicossociais e de outros 

tipos, entre seus integrantes e autoridades municipais não são causas de 

ineficiência da maioria dos CONSEP da área do 31.º BPM. 
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TABELA 55 

Apatia dos CONSEP por causa de divergências entre o seu presidente e autoridades 

municipais, segundo o conhecimento dos prefeitos municipais e presidentes das 

câmaras de vereadores das cidades localizadas na área do 31.º BPM - jan. 2010 – 

maio 2011. 

Apatia por divergências Freqüência 

Abs. % 

Sim - - 

Não 23 71,88 

Não sei 8 25,00 

Não me recordo 1 3,12 

Total 32 100,00 

Fonte: dados da pesquisa 

Nota: sinal convencional utilizado – dado rigorosamente zero 

 

Segundo a TAB 56, 3,12% dos prefeitos municipais e presidentes das 

câmaras de vereadores afirmaram que há divergência político-partidária, religiosa ou 

outras entre tais autoridades com o presidente dos CONSEP das respectivas 

cidades. Outros 3,12% não souberam responder, enquanto para a grande maioria 

(93,76%) não há quaisquer tipos de divergências. 

 

As informações da TAB 56 corroboram as das TAB. 55, uma vez que 

ambas mostram uma quase ausência de divergências que pudessem acarretar a 

ineficiência dos CONSEP. No entanto, na TAB. 56, há de ressaltar-se, um 

pesquisado confirmou esse tipo de divergência, o que é condenado pela PMMG, de 

acordo com a seção 5.2. A inobservância de orientações e regras constitui fator de 

ineficiência de uma organização. 
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TABELA 56 

Existência de divergência político-partidária, religiosa ou outra, entre os prefeitos 

municipais e/ou os presidentes das câmaras de vereadores com os presidentes dos 

CONSEP, nas cidades localizadas na área do 31.º BPM - jan. 2010 – maio 2011. 

Existência de divergências Freqüência 

Abs. % 

Sim 1 3,12 

Não 30 93,76 

Não sei 1 3,12 

Não me recordo - - 

Total 32 100,00 

Fonte: dados da pesquisa 

Nota: sinal convencional utilizado – dado rigorosamente zero 

 

Foi possibilitado aos pesquisados tecerem outros comentários a respeito 

dos CONSEP, porém eles nada manifestaram. 

 

 

8.5 Dados levantados junto aos integrantes das diretorias dos CONSEP das 

cidades localizadas na área do 31.º BPM 

 

 

O APÊNDICE F – QUESTIONÁRIO AOS INTEGRANTES DE 

DIRETORIAS DOS CONSEP– contém as perguntas que foram dirigidas a esta 

amostra da pesquisa. 

 

Conforme TAB. 57, 68,75% dos integrantes das diretorias dos CONSEP 

relataram que os conselhos têm de zero a dois anos de existência. Outros 6,25% 

afirmaram que os conselhos têm de dois anos e um dia a cinco anos, enquanto 

18,75% relataram que os CONSEP têm de cinco anos e um dia a dez anos. Outros 

6,25% não responderam a pesquisa. 

 

Repostas que se referem aos quesitos de dez anos e um dia a vinte 

anos e a mais de vinte anos, inexistiram. 
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Percebe-se a coerência das respostas dos integrantes dos CONSEP que 

afirmaram terem os conselhos de zero a dois anos (68,75%), percentual este 

idêntico ao relatado na seção 5.3. Outrossim, ao somar a parte da amostra que 

relatou ter os CONSEP entre cinco anos e um dia a dez anos com os que não 

responderam da pesquisa, tem-se um percentual de 25%, que também é coerente 

com o exposto na seção 5.3. Uma parte da amostra (6,25%) não participou da 

pesquisa, alegando que estão alheios aos conselhos. 

 

O tempo máximo de dois anos de existência da maioria dos CONSEP 

localizados na área do batalhão pode refletir alguns fatores de ineficiência 

apontados nesta seção, especificamente nas TAB. 58; 59; 60; 67; 70; 73; 74; 78; 80; 

85; 96; 97. 

 

TABELA 57 

Tempo de existência dos CONSEP das cidades localizadas na área do 31.º BPM – 

jan. 2010 – maio 2011. 

Tempo de existência dos CONSEP Freqüência 

Abs. % 

De zero a dois anos 44 68,75 

De dois anos e um dia a cinco anos 4 6,25 

De cinco anos e um dia a dez anos 12 18,75 

De dez anos e um dia a vinte anos - - 

Mais de vinte anos - - 

Não responderam a pesquisa 4 6,25 

Total 64 100,00 

Fonte: dados da pesquisa 

Nota: sinal convencional utilizado – dado rigorosamente zero 

 

De acordo com a TAB. 58, 71,88% dos integrantes das diretorias dos 

CONSEP relataram que são integrantes do CONSEP de zero a dois anos. Outros 

14,06% afirmaram que integram os conselhos entre dois anos e um dia a cinco 

anos, enquanto 7,81% relataram que integram os CONSEP entre cinco anos e um 

dia a dez anos. Outros 6,25% não responderam a pesquisa. 
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Repostas que se referem aos quesitos de dez anos e um dia a vinte 

anos e a mais de vinte anos, inexistiram. 

 

Percebe-se que a maioria dos integrantes dos conselhos (71,88%) tem 

menos de dois anos no exercício de suas atividades.  

 

Uma parte da amostra (6,25%) preferiu não responder as perguntas sob a 

alegação de estarem alheias as atividades dos CONSEP. 

 

O tempo de atuação dos integrantes dos CONSEP, também, pode ser 

origem dos fatores de ineficiência retrocitados, Pode revelar a existência de uma 

rotatividade de pessoal causada pela evasão ou pela imposição de normas internas 

neles vigentes. 

 

TABELA 58 

Tempo que integra os CONSEP das cidades localizadas na área do 31.º BPM – jan. 

2010 – maio 2011. 

Tempo que integra os CONSEP. Freqüência 

Abs. % 

De zero a dois anos 46 71,88 

De dois anos e um dia a cinco anos 9 14,06 

De cinco anos e um dia a dez anos 5 7,81 

De dez anos e um dia a vinte anos - - 

Mais de vinte anos - - 

Não responderam a pesquisa 4 6,25 

Total 64 100,00 

Fonte: dados da pesquisa 

Nota: sinal convencional utilizado – dado rigorosamente zero 

 

Conforme TAB. 59, 51,57% dos integrantes das diretorias dos CONSEP 

afirmaram que nunca foi feito treinamento sobre a finalidade e o funcionamento dos 

CONSEP para seus integrantes, 26,56% relataram que às vezes foi feito, outros 

14,06% afirmaram que sempre foi feito treinamento, enquanto 1,56% não souberam 

responder e 6,25% não responderam a pesquisa. 
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Repostas que se referem ao quesito não me recordo inexistiram. 

 

Assim, ao somar-se a parte da resposta da amostra da pesquisa que 

afirmou que nunca recebeu treinamento com os que não souberam responder e os 

que não responderam a pesquisa, pode ser que 59,38% dos integrantes dos 

CONSEP nunca participaram de treinamento. Conforme exposto na seção 6, a 

realização de treinamento é um dos requisitos para a eficiência de uma organização. 

Com esse percentual elevado, boa parte dos conselhos podem não alcançar a 

eficiência, uma vez que seus integrantes nunca participaram de tal atividade.  

 

Nota-se que esses dados diferem-se daqueles de mesma natureza 

coletados em outras amostras. A TAB. 9 demonstra que 87,50% dos Comandantes 

de Frações das cidades-sede dos CONSEP deram orientações aos conselhos sobre 

seu funcionamento. No entanto, a TAB. 59 demonstra que a maioria dos integrantes 

deles nunca recebeu aludido treinamento. Isso pode ser natural se houve 

rotatividade entre eles, em um período diferente do período em que tais 

treinamentos foram ministrados. Dessarte, para que todos os integrantes dos 

CONSEP possam ser treinados, há necessidade de que o ciclo de rotatividade deles 

em cada um dos conselhos coincida, no mínimo, com o ciclo de treinamento, 

também, de cada conselho. 

 

Se a maioria não possui treinamento para atuar nos CONSEP, fica difícil a 

eles alcançar sua eficiência. O treinamento é um fator de eficiência organizacional, 

conforme seção 6. 

 

A TAB. 10 revela que a maioria dos Comandantes de Fração enviou 

orientações por escrito e/ou oral. Em face da TAB. 59, pode-se concluir que esse 

alto percentual não é suficiente para que os integrantes dos CONSEP sejam 

treinados ao ponto de se conseguir sua eficiência, pois, se ausentarem da sessão de 

treinamento, poderão deixar de recebê-lo, ou por falta de acesso ao conteúdo 

escrito, ou por falta de programação de uma segunda seção. O percentual de 

treinamento oral deve atingir a totalidade dos integrantes do CONSEP. 
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A TAB. 12 destoa da TAB. 59. A maioria dos Cmts. de Fração 

pesquisados informou que os integrantes dos CONSEP têm conhecimento sobre as 

orientações sobre seu funcionamento. A diferença de dados pode revelar a 

influência de variáveis como a rotatividade entre os integrantes dos conselhos, ou a 

manutenção de um acompanhamento contínuo deles somente no início de sua 

instalação e funcionamento. 

 

Essas divergências entre a TAB 59 prosseguem nas TAB. 13 a 15. 

 

No que tange à amostra dos Delegados de Polícia Civil, percebe-se a 

existência de coerência entre a TAB. 59 e a 26, tal como acontece com a amostra de 

Juízes de Direito e Promotores de Justiça, conforme demonstra a TAB. 36, e 

também com a amostra dos Prefeitos Municipais e Presidentes de Câmara de 

Vereadores, conforme a TAB. 49, porquanto, enquanto a maioria dos integrantes 

dos CONSEP não recebeu treinamento, também a maioria daquelas autoridades 

não forneceu nenhuma orientação aos integrantes dos CONSEP. 

 

TABELA 59 

Realização de treinamento sobre a finalidade e funcionamento dos CONSEP para os 

seus integrantes nas cidades localizadas na área do 31.º BPM – jan. 2010 – maio 

2011. 

Realização de treinamento sobre a 

finalidade e funcionamento dos 

CONSEP. 

Freqüência 

Abs. % 

Nunca 33 51,57 

Às vezes  17 26,56 

Sempre 9 14,06 

Não me recordo - - 

Não sei 1 1,56 

Não responderam a pesquisa 4 6,25 

Total 64 100,00 

Fonte: dados da pesquisa 

Nota: sinal convencional utilizado – dado rigorosamente zero 
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 Dentre a parte da amostra que relatou que ocorreu ou pode ter ocorrido o 

treinamento (27 pessoas), como consta na TAB. 60, 7,41% relataram que nunca 

ocorreu a presença da maioria ou da totalidade dos integrantes dos CONSEP, 

66,67% afirmaram que às vezes ocorreu a presença da maioria ou da totalidade, 

enquanto 18,51% relataram que sempre ocorreu a presença da maioria ou da 

totalidade dos integrantes dos conselhos. Outros 7,41% não se recordaram. 

 

Repostas que se referem ao quesito não sei, inexistiram 

 

 Mesmo os que participaram dos treinamentos relataram que a freqüência 

não foi de todos. Para tanto, deve haver incentivo e fomento para que todos os 

integrantes dos CONSEP participem das capacitações, pois espera-se que, com 

treinamento, melhore-se a eficiência dos conselhos.  

 

TABELA 60 

Presença da maioria ou da totalidade dos integrantes dos CONSEP quando da 

realização do treinamento nas cidades localizadas na área do 31.º BPM – jan. 2010 

– maio 2011. 

Presença da maioria ou da totalidade dos 

integrantes dos CONSEP. 

Freqüência 

Abs. % 

Nunca 2 7,41 

Às vezes  18 66,67 

Sempre 5 18,51 

Não me recordo 2 7,41 

Não sei - - 

Total 27 100,00 

Fonte: dados da pesquisa 

Nota: sinal convencional utilizado – dado rigorosamente zero 

 

Dentre a parte da amostra que relatou que ocorreu ou pode ter ocorrido o 

treinamento (27 pessoas), como consta na TAB. 61, 96,30% afirmaram que sempre 

foi utilizado local propício, onde todos os participantes permaneceram assentados, 

enquanto outros 3,70% não se recordaram. 
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Repostas que se referem aos quesitos nunca, às vezes, e a não sei, 

inexistiram. 

 

Como exposto na seção 6, a eficiência significa utilizar de forma correta 

os recursos disponíveis, os quais devem ser aplicados da forma mais racional 

possível. Assim, quanto ao uso destes recursos, os treinamentos foram eficientes. 

No entanto, há que se ressaltar a existência de integrantes dos CONSEP que 

afirmou não se terem realizados treinamentos, como exposto na TAB. 59. A 

eficiência objeto do presente estudo é a dos CONSEP, não a dos treinamentos que 

se ministram nos conselhos. 

 

TABELA 61 

Uso de local propício para o treinamento dos integrantes dos CONSEP nas cidades 

localizadas na área do 31.º BPM – jan. 2010 – maio 2011. 

Uso de local propício para o treinamento 

dos integrantes dos CONSEP. 

Freqüência 

Abs. % 

Nunca - - 

Às vezes  - - 

Sempre 26 96,30 

Não me recordo 1 3,70 

Não sei - - 

Total 27 100,00 

Fonte: dados da pesquisa 

Nota: sinal convencional utilizado – dado rigorosamente zero 

 

De acordo com a TAB. 62, 7,41% dos integrantes das diretorias do 

CONSEP afirmaram que, às vezes, quem fez o treinamento foi um integrante da 

PMMG, enquanto 88,89% relataram que sempre foi esse militar estadual-policial e 

outros 3,70% não se recordaram. 

 

Repostas que se referem aos quesitos nunca, e a não sei, inexistiram. 

 

 O grande percentual de resposta que afirma que integrantes da PMMG 

realizam os treinamentos é coerente com o documento normativo da corporação, 
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pois esta, sempre que necessário, deverá capacitar os integrantes dos conselhos, 

conforme exposto na seção 5.2. A obediência a regras internas é um dos fatores de 

eficiência organizacional, conforme se pode notar na seção 6. 

 

TABELA 62 

Treinamento para os integrantes dos CONSEP feito por integrante da PMMG nas 

cidades localizadas na área do 31.º BPM – jan. 2010 – maio 2011. 

Treinamento para os integrantes dos 

CONSEP 

Freqüência 

Abs. % 

Nunca - - 

Às vezes  2 7,41 

Sempre 24 88,89 

Não me recordo 1 3,70 

Não sei - - 

Total 27 100,00 

Fonte: dados da pesquisa 

Nota: sinal convencional utilizado – dado rigorosamente zero 

 

 Conforme a TAB. 63, 14,06% dos integrantes das diretorias dos CONSEP 

afirmaram que o conselho nunca recebeu orientações de alguma instituição para o 

seu funcionamento, 18,75% relataram que às vezes receberam orientações, 

enquanto outros 56,25% afirmaram sempre ter recebido, 3,13% não se recordaram e 

outros 1,56% não souberam responder se receberam orientações. Uma parte da 

amostra correspondente a 6,25% não respondeu a pesquisa. 

 

Ao somarem-se as respostas de parte da amostra que afirmou nunca ter 

recebido orientações com os que não souberam, não se recordam e os que não 

responderam a pesquisa, pode-se obter o total de 25% de respostas que afirmaram 

não terem os CONSEP recebido orientações de alguma instituição, o que os 

dificultará em ser eficientes, pois a eficiência preocupa-se com os métodos de 

trabalho, a fim de que os recursos sejam aplicados de forma mais racional possível, 

conforme exposto na seção 6. 
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A TAB. 26 destoa da TAB. 63. A maioria (83,33%) dos delegados de 

polícia civil pesquisados informou que não repassou orientação aos CONSEP, tal 

como acontece com a amostra de Juízes de Direito e Promotores de Justiça 

(58,33%), conforme demonstra a TAB. 36, e também com a amostra dos Prefeitos 

Municipais e Presidentes de Câmara de Vereadores (71,88%), conforme a TAB. 49, 

porquanto, enquanto a maioria dos integrantes dos CONSEP afirma ter recebido 

orientações, a maioria daquelas autoridades afirma que não forneceu nenhuma 

orientação aos integrantes dos CONSEP. Conclui-se que a única Instituição que 

repassou orientações ao conselho, segundo a maioria dos pesquisados, foi a 

PMMG, conforme se verifica na TAB. 64. 

 

TABELA 63 

Orientações recebidas pelos CONSEP de instituições nas cidades localizadas na 

área do 31.º BPM – jan. 2010 – maio 2011. 

Orientações recebidas pelos CONSEP. 

de instituições 

Freqüência 

Abs. % 

Nunca 9 14,06 

Às vezes  12 18,75 

Sempre 36 56,25 

Não me recordo 2 3,13 

Não sei 1 1,56 

Não responderam a pesquisa 4 6,25 

Total 64 100,00 

Fonte: dados da pesquisa 

 

 De acordo com a TAB. 64, 3,13% dos integrantes das diretorias dos 

CONSEP relataram que os conselhos nunca receberam orientações da PMMG para 

o seu funcionamento, 18,75% afirmaram que às vezes receberam orientações, 

enquanto para 71,87% sempre receberam orientações. Outros 6,25% não 

responderam a pesquisa. 

 

Repostas que se referem aos quesitos não me recordo, e a não sei, 

inexistiram. 
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Segundo as respostas da amostra da pesquisa, o percentual dos 

conselhos que receberam orientações por meio da PMMG pode chegar a 90,62%, 

percentual este bem próximo do que se apurou com as respostas dos Cmt. de 

Frações (87,50%), conforme consta na TAB. 9, o que demonstra que a Corporação 

tem se preocupado com os conselhos e lhes têm repassados algumas orientações. 

No entanto, há indicação de que frações da Corporação Militar Estadual-Policial não 

tem se empenhado nesse mister, o que requer providências saneadoras por parte 

do 31.º BPM. 

 

TABELA 64 

Orientações recebidas pelos CONSEP oriundas da PMMG para o seu 

funcionamento nas cidades localizadas na área do 31.º BPM – jan. 2010 – maio 

2011. 

Orientações recebidas pelos CONSEP 

oriundas da PMMG. 

Freqüência 

Abs. % 

Nunca 2 3,13 

Às vezes  12 18,75 

Sempre 46 71,87 

Não me recordo - - 

Não sei - - 

Não responderam a pesquisa 4 6,25 

Total 64 100,00 

Fonte: dados da pesquisa 

Nota: sinal convencional utilizado – dado rigorosamente zero 

 

 Conforme a TAB. 65, a parte da amostra que respondeu ter recebido 

orientações de alguma instituição e/ou da PMMG para o funcionamento do CONSEP 

(58 pessoas), 17,24% relataram que as orientações nunca foram escritas, 53,45% 

afirmaram que às vezes elas foram escritas. Outros 18,97% afirmaram que sempre 

foram escritas, 8,62% não se recordaram e 1,72% não souberam responder. 

 

 Ao somarem-se os que afirmaram que as orientações foram sempre 

escritas com os que relataram às vezes, chega-se a 72,42% das orientações foram 

escritas, o que pode possibilitar a melhoria na execução das atividades dos 
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integrantes do conselho, e assim, serem mais eficientes, pois em caso de 

necessidade, basta consultá-las. No entanto, conforme se viu na TAB. 59, mesmo a 

orientação sendo passada por escrito, ela não alcança todos os integrantes dos 

CONSEP, por isso, para melhor aproveitamento dessas orientações, necessita-se 

de um planejamento, de tal forma que a totalidade dos integrantes as receba de 

forma oral, levando-se em consideração a rotatividades deles nos conselhos. 

 

TABELA 65 

Repasse de orientações escritas aos CONSEP, sobre o seu funcionamento, por 

alguma instituição e/ou pela PMMG nas cidades localizadas na área do 31.º BPM– 

jan. 2010 – maio 2011. 

Repasse de orientações escritas Freqüência 

Abs. % 

Nunca  10 17,24 

Às vezes  31 53,45 

Sempre  11 18,97 

Não me recordo 5 8,62 

Não sei 1 1,72 

Total 58 100,00 

Fonte: dados da pesquisa 

 

 De acordo com a TAB. 66, a parte da amostra que respondeu ter recebido 

orientações de alguma instituição e/ou da PMMG para o funcionamento do CONSEP 

(58 pessoas), 24,14% relataram que as orientações nunca ficaram arquivadas nos 

conselhos para serem praticadas, 29,31% afirmaram que às vezes ficaram 

arquivadas. Outros 20,69% afirmaram que sempre ficaram, enquanto 12,07% não se 

recordaram e 13,79% não souberam responder. 

 

 O arquivamento das orientações escritas nos CONSEP possibilita, em 

caso de necessidade, consultas que possibilitem sua eficiência, pois viabiliza o uso 

dos métodos mais indicados, auxiliando nos planejamentos, com vistas a assegurar 

o melhor uso dos recursos disponíveis. Pelo fato de que somente 20,69% dos 

pesquisados confirmam o efetivo arquivamento, essa prática deve ser incentivada. 
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TABELA 66 

Arquivamento, nos CONSEP, das orientações para o seu funcionamento nas 

cidades localizadas na área do 31.º BPM – jan. 2010 – maio 2011. 

Arquivamento nos CONSEP. das 

orientações 

Freqüência 

Abs. % 

Nunca  14 24,14 

Às vezes  17 29,31 

Sempre  12 20,69 

Não me recordo 7 12,07 

Não sei 8 13,79 

Total 58 100,00 

Fonte: dados da pesquisa 

 

 Conforme a TAB. 67, a parte da amostra que respondeu ter recebido 

orientações de alguma instituição e/ou da PMMG para o funcionamento do CONSEP 

(58 pessoas), 1,72% relataram que, até os dias atuais, nunca conheceram essas 

orientações; 29,31% afirmaram que conheceram às vezes, ou seja, parcialmente. 

Outros 67,25% afirmaram que sempre conheceram, ou seja, totalmente, enquanto 

1,72% não souberam responder. 

 

Repostas que se referem ao quesito não me recordo inexistiram. 

 

Os 67,25% dos integrantes das diretorias dos CONSEP que relataram 

sempre conhecer as orientações podem exercer bem suas atividades, fazendo-as da 

melhor maneira e aplicando os recursos da forma mais racional possível e serem 

eficientes, como exposto na seção 6. Os demais (32,75%) precisam se informar 

melhor, pois o desconhecimento por parte dos integrantes das diretorias dos 

CONSEP das orientações para o seu funcionamento pode levar a ineficiência dos 

conselhos.  

 

Os dados da TAB. 59 denunciam que a maioria dos integrantes dos 

CONSEP não tem treinamento. A TAB. 67 revela que, pelo menos, a maioria dos 

membros da diretoria dos conselhos conhecem as orientações sobre seu 

funcionamento. Esse fato não garante a eficiência do conselho, que será mais 
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acessível se o conhecimento das orientações for adquirido por todos os seus 

integrantes. 

 

TABELA 67 

Conhecimento das orientações para o funcionamento dos CONSEP pelos  

integrantes das suas diretorias nas cidades localizadas na área do 31.º BPM – jan. 

2010 – maio 2011. 

Conhecimento das orientações Freqüência 

Abs. % 

Nunca  1 1,72 

Às vezes  17 29,31 

Sempre  39 67,25 

Não me recordo - - 

Não sei 1 1,72 

Total 58 100,00 

Fonte: dados da pesquisa 

Nota: sinal convencional utilizado – dado rigorosamente zero 

 

 De acordo com a TAB. 68, a parte da amostra que respondeu ter recebido 

orientações de alguma instituição e/ou da PMMG para o funcionamento do CONSEP 

(58 pessoas), 37,93% relataram que às vezes seguem-nas, outros 60,35% 

afirmaram que sempre seguem-nas, enquanto 1,72% não souberam responder. 

 

Repostas que se referem aos quesitos nunca e a não me recordo 

inexistiram. 

 

Praticar as orientações sobre o funcionamento dos conselhos é fator de 

eficiência organizacional. Por isso, segundo a maioria da amostra, os CONSEP da 

área do 31.º BPM possuem esse fator de eficiência. No entanto, essa peculiaridade, 

por razões óbvias, deve abranger a totalidade dos membros da Diretoria dos 

Conselhos.  
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TABELA 68 

Observância, pelos membros das diretorias dos CONSEP, das orientações sobre o 

funcionamento dos CONSEP nas cidades localizadas na área do 31.º BPM – jan. 

2010 – maio 2011. 

Observância das orientações 
Freqüência 

Abs. % 

Nunca  - - 

Às vezes  22 37,93 

Sempre  35 60,35 

Não me recordo - - 

Não sei 1 1,72 

Total 58 100,00 

Fonte: dados da pesquisa 

Nota: sinal convencional utilizado – dado rigorosamente zero 

 

 Conforme a TAB. 69, a parte da amostra que respondeu ter recebido 

orientações de alguma instituição e/ou da PMMG para o funcionamento do CONSEP 

(58 pessoas), 25,86% relataram que às compreendem parcialmente a real missão 

dos CONSEP, outros 72,42% afirmaram que a compreendem totalmente, enquanto 

1,72% não souberam responder. 

 

Repostas que se referem aos quesitos nunca e a não me recordo 

inexistiram. 

 

A maioria (72,42%) dos integrantes das diretorias dos CONSEP afirma ter 

entendido a real missão dos conselhos. Eles poderão ter uma maior capacidade 

para cumprir suas tarefas e obrigações, sendo eficientes, como exposto na seção 6. 

Os demais (27,58%) precisam entender a missão dos conselhos, pois a falta deste 

entendimento poderá acarretar na ineficiência deles. O treinamento é um recursos 

para tal mister. 
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TABELA 69 

Compreensão da real missão dos CONSEP pelos integrantes das suas diretorias 

nas cidades localizadas na área do 31.º BPM – jan. 2010 – maio 2011. 

Compreensão da real missão dos 

CONSEP 

Freqüência 

Abs. % 

Nunca  - - 

Às vezes  15 25,86 

Sempre 42 72,42 

Não me recordo - - 

Não sei 1 1,72 

Total 58 100,00 

Fonte: dados da pesquisa 

Nota: sinal convencional utilizado – dado rigorosamente zero 

 

 De acordo com a TAB. 70, 43,75% dos integrantes das diretorias dos 

CONSEP relataram que os conselhos nunca realizaram campanhas educativas 

como palestras em escolas, campanhas de prevenção contra incêndio, contra 

acidente de trânsito ou outras; 40,63% afirmaram que, às vezes, realizaram 

campanhas; enquanto 7,81% relataram que, sempre, realizaram campanhas; e 

1,56%, não souberam responder. Outros 6,25% não responderam a pesquisa. 

 

Repostas que se referem ao quesito não me recordo inexistiram. 

 

O percentual de respostas nunca realizaram campanhas educativas 

(43,75%) dadas pelos integrantes das diretorias é próximo do percentual de 

respostas não realizaram atividades, dadas pelos cmts. de frações, conforme TAB. 

5. Esse fato pode confirmar a ocorrência deste fator de ineficiência. 

 

Na TAB. 20, os Cmt. de frações relataram que 18,75% dos CONSEP não 

realizaram campanhas preventivas, no entanto, segundo os integrantes das 

diretorias dos conselhos, este percentual é muito superior (43,75%), o que se 

destaca negativamente, pois conforme a seção 5.2, a existência dos CONSEP 

justifica-se por sua atuação eminentemente preventiva. Esse fato revela-se fator de 
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ineficiência, porquanto demonstra inobservância a normas e orientações de 

funcionamento.  

 

A falta de realização de atividades por parte dos conselhos precisa ser 

verificada pelo comando do 31.º BPM, pois, segundo a seção 5.1, tais atividades 

preventivas são o objetivo dele. A correta utilização do meios é fator de eficiência. 

Se for o caso, há necessidade de propor medidas para melhorar a atuação deles, 

sendo que a realização de seminários ou treinamentos pode melhor capacitar seus 

integrantes e melhorar a eficiência dos conselhos, conforme exposto na seção 6. 

 

TABELA 70 

Realização de campanhas educativas pelos CONSEP das cidades localizadas na 

área do 31.º BPM – jan. 2010 – maio 2011. 

Realização de campanhas educativas 

pelos CONSEP. 

Freqüência 

Abs. % 

Nunca  28 43,75 

Às vezes  26 40,63 

Sempre 5 7,81 

Não me recordo - - 

Não sei 1 1,56 

Não responderam a pesquisa 4 6,25 

Total 64 100,00 

Fonte: dados da pesquisa 

Nota: sinal convencional utilizado – dado rigorosamente zero 

 

 Conforme a TAB. 71, 65,63% dos integrantes das diretorias dos CONSEP 

relataram que os conselhos nunca realizaram doações para apoiar algum órgão 

responsável para garantir a segurança pública, como por exemplo, a PMMG ou a 

Polícia Civil; 6,25% afirmaram que, às vezes, realizaram doações; enquanto 15,62% 

relataram que sempre realizaram doações; e 6,25% não souberam responder. 

Outros 6,25% não responderam a pesquisa. 

 

Repostas que se referem ao quesito não me recordo inexistiram. 
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A não realização de doações pode ser conseqüência da carência de 

recursos dos CONSEP, conforme demonstra a TAB. 6, bem como corrobora os 

relatos dos Cmt. de frações, conforme TAB. 21 e os dos delegados da Polícia Civil, 

conforme a TAB. 30. 

 

TABELA 71 

Doações feitas pelos CONSEP a algum órgão responsável por garantir a segurança 

pública nas cidades localizadas na área do 31.º BPM – jan. 2010 – maio 2011. 

Doações feitas pelos CONSEP. Freqüência 

Abs. % 

Nunca  42 65,63 

Às vezes  4 6,25 

Sempre 10 15,62 

Não me recordo - - 

Não sei 4 6,25 

Não responderam a pesquisa 4 6,25 

Total 64 100,00 

Fonte: dados da pesquisa 

Nota: sinal convencional utilizado – dado rigorosamente zero 

 

 De acordo com a TAB. 72, 82,81% dos integrantes das diretorias dos 

CONSEP relataram que os conselhos nunca organizaram atividades sociais como 

bailes, concursos, sorteios com o objetivo de levantar fundos para auxiliar os órgãos 

de segurança pública de suas cidades, como, por exemplo, a PMMG ou a Polícia 

Civil; 6,25% afirmaram que às vezes realizaram atividades; enquanto 1,56% 

relataram que sempre realizaram atividades sociais; e 3,13% não souberam 

responder. Outros 6,25% não responderam a pesquisa. 

 

Repostas que se referem ao quesito não me recordo inexistiram. 

 

A maioria dos CONSEP não contribui com recursos materiais ou 

financeiros para que as polícias militar e civil possam desempenhar suas atividades. 

A doação de recursos pode ser uma conseqüência da participação da comunidade 

no planejamento e execução das atividades de ambas as polícias, conforme se vê 
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nas seção 4.2. As sugestões e demandas da comunidade podem requerer a 

utilização de recursos indisponíveis nas organizações policiais. 

 

Assim, congressos e seminários são boas oportunidades para a troca de 

experiências, não só entre os Cmt. de frações cujas cidades-sede têm CONSEP, 

mas, também, entre os membros das diretorias deles. 

 

Os dados da TAB. 71 são ratificados pelos da TAB. 72. 

 

TABELA 72 

Realização de atividade social pelos CONSEP nas cidades localizadas na área do 

31.º BPM, para levantamento de recursos às organizações policiais – jan. 2010 – 

maio 2011. 

Realização de atividade social pelos 

CONSEP. 

Freqüência 

Abs. % 

Nunca  53 82,81 

Às vezes  4 6,25 

Sempre 1 1,56 

Não me recordo - - 

Não sei 2 3,13 

Não responderam a pesquisa 4 6,25 

Total 64 100,00 

Fonte: dados da pesquisa 

Nota: sinal convencional utilizado – dado rigorosamente zero 

 

 Conforme a TAB. 73, 12,50% dos integrantes das diretorias dos CONSEP 

relataram que os conselhos nunca promoveram reuniões entre as autoridades das 

cidades e os cidadãos comuns, para discutirem problemas que afetam a segurança 

pública, 46,88% afirmaram que às vezes foram promovidas reuniões, enquanto 

34,37% relataram que sempre foram promovidas reuniões e 6,25% não 

responderam a pesquisa. 

 

 Para a maioria da amostra, no mínimo, em algum momento esse convite 

ocorreu. 
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Repostas que se referem aos quesitos não me recordo e a não sei 

inexistiram. 

 

O percentual de resposta nunca promoveram reuniões com as 

autoridades locais (12,50%) coadunam das demais amostras pesquisadas, pois a 

metade dos delegados de Polícia Civil respondeu que nunca foi convidada para as 

reuniões conforme a TAB. 24; 33,33% dos juízes de direito e/ou promotores de 

justiça também nunca foram convidados, conforme a TAB. 33 e 34,37% dos 

prefeitos e presidentes das câmaras de vereadores também nunca foram 

convidados, conforme exposto na TAB. 46.  

 

Doze e meio por cento das respostas da amostra afirmam que os 

CONSEP sediados na área do 31.º BPM nunca promoveram reuniões entre as 

autoridades e os cidadãos, os quais se destacam negativamente. Por meio dos 

CONSEP, espera-se que estes congreguem as lideranças comunitárias com as 

autoridades ligadas à segurança pública, para a definição de prioridades, como 

descrito na seção 5.2. Ocorre que tal situação não tem ocorrido em alguns 

conselhos, os quais não estão seguindo as orientações emanadas da PMMG e 

podem distanciar-se da comunidade e, ao contrariarem as orientações, serem 

ineficientes na execução das atividades dos CONSEP, de acordo com a seção 6 

deste trabalho. 

 

TABELA 73 

Promoção de reuniões pelo CONSEP entre as autoridades locais e os cidadãos 

comuns para discussão de problemas que afetam a segurança pública nas cidades 

localizadas na área do 31.º BPM – jan. 2010 – maio 2011. 

continua 

Promoção de reuniões pelo CONSEP Freqüência 

Abs. % 

Nunca  8 12,50 

Às vezes  30 46,88 

Sempre 22 34,37 

Não me recordo - - 
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TABELA 73 

Promoção de reuniões pelo CONSEP entre as autoridades locais e os cidadãos 

comuns para discussão de problemas que afetam a segurança pública nas cidades 

localizadas na área do 31.º BPM – jan. 2010 – maio 2011. 

conclusão 

Promoção de reuniões pelo CONSEP Freqüência 

Abs. % 

Não sei - - 

Não responderam a pesquisa 4 6,25 

Total 64 100,00 

Fonte: dados da pesquisa 

Nota: sinal convencional utilizado – dado rigorosamente zero 

 

 A TAB. 74 demonstra que 32,82% dos integrantes das diretorias dos 

CONSEP afirmaram que os conselhos nunca participaram, juntamente com as 

autoridades da cidade por ele convidadas, de reuniões que tiveram o objetivo de 

auxiliar a PMMG no planejamento e na execução das atividades destinadas à 

promoção da segurança pública; 34,37% relataram que às vezes houve a 

participação dos conselhos; enquanto 26,56% relataram que sempre houve a 

participação dos CONSEP; e 6,25% não responderam a pesquisa. 

 

Repostas que se referem aos quesitos não me recordo e a não sei 

inexistiram. 

 

Mais uma vez, como na TAB. 73, a TAB. 74 mostra um percentual 

elevado de respostas da amostra, segundo as quais os CONSEP nunca 

promoveram reuniões, o qual pode chegar a 39,07% ao somarem-se os que 

afirmaram nunca com os que não responderam. Segundo a amostra, esses 

conselhos não estão cumprindo, por desconhecimento ou desídia, uma das 

finalidades dos CONSEP, as quais deveriam constar em seus documentos internos, 

conforme orientações da PMMG. Ao desconsiderar as orientações, os CONSEP 

podem se tornar ineficientes, conforme relato na seção 6.  
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TABELA 74 

Participação dos CONSEP em reuniões com as autoridades locais por ele 

convidadas para auxiliar a PMMG nas cidades localizadas na área do 31.º BPM – 

jan. 2010 – maio 2011. 

Participação dos CONSEP em reuniões 

com as autoridades locais 

Freqüência 

Abs. % 

Nunca  21 32,82 

Às vezes  22 34,37 

Sempre 17 26,56 

Não me recordo - - 

Não sei - - 

Não responderam a pesquisa 4 6,25 

Total 64 100,00 

Fonte: dados da pesquisa 

Nota: sinal convencional utilizado – dado rigorosamente zero 

  

A TAB. 75 demonstra que 64,06% dos integrantes das diretorias dos 

CONSEP afirmaram que os conselhos nunca participaram, juntamente com as 

autoridades da cidade por ele convidadas, de reuniões que tiveram o objetivo de 

auxiliar a Polícia Civil no planejamento e na execução das atividades destinadas à 

promoção da segurança pública; 14,06% relataram que, às vezes, houve a 

participação dos conselhos; 9,38% relataram que sempre houve a participação dos 

CONSEP; 6,25% não souberam responder; e outros 6,25% não responderam a 

pesquisa. 

 

Repostas que se referem ao quesito não me recordo inexistiram. 

 

 O percentual das respostas da amostra que revela a quantidade de 

CONSEP que não tem auxiliado sempre a polícia civil é elevado e pode chegar a 

70,31% ao considerarem-se os que não souberam responder a pergunta. Este valor 

reforça as informações obtidas na TAB. 27, quando 100% dos delegados afirmaram 

que não há participação dos CONSEP nas atividades planejadas e executadas pela 

Polícia Civil. 
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TABELA 75 

Participação dos CONSEP em reuniões com as autoridades locais por ele 

convidadas para auxiliar a Polícia Civil das cidades localizadas na área do 31.º BPM 

– jan. 2010 – maio 2011. 

Participação dos CONSEP em reuniões 

com as autoridades locais 

Freqüência 

Abs. % 

Nunca  41 64,06 

Às vezes  9 14,06 

Sempre 6 9,38 

Não me recordo - - 

Não sei 4 6,25 

Não responderam a pesquisa 4 6,25 

Total 64 100,00 

Fonte: dados da pesquisa 

Nota: sinal convencional utilizado – dado rigorosamente zero 

 

 Conforme a TAB. 76, 64,07% dos integrantes das diretorias dos CONSEP 

afirmaram que os conselhos nunca participaram, juntamente com as autoridades da 

cidade por ele convidadas, de reuniões que tiveram o objetivo de auxiliar o Juiz de 

Direito da comarca no planejamento e na execução das atividades destinadas à 

promoção da segurança pública; 20,31% relataram que, às vezes, houve a 

participação dos conselhos; 7,81% não se recordaram de haver participação dos 

CONSEP; 1,56% não souberam responder; e outros 6,25% não responderam a 

pesquisa. 

 

Repostas que se referem ao quesito sempre inexistiram. 

 

O percentual das respostas da amostra que revela a quantidade de 

CONSEP que tem alguma participação para auxiliar o Juiz de Direito da comarca é 

pequeno (20,31%). Esse percentual corrobora as respostas dos Juízes de Direito 

e/ou promotores de justiça, conforme exposto na TAB. 39, pois, para 91,67% dessas 

autoridades, não ocorre muita participação dos conselhos. Assim, é pequena a 

participação da comunidade na promoção da segurança pública, sendo que a 

participação dela é fundamental, conforme exposto na seção 5.2. 
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TABELA 76 

Participação dos CONSEP em reuniões com as autoridades locais por ele 

convidadas para auxiliar o Juiz de Direito da comarca nas cidades localizadas na 

área do 31.º BPM – jan. 2010 – maio 2011. 

Participação dos CONSEP em reuniões 

com as autoridades locais 

Freqüência 

Abs. % 

Nunca  41 64,07 

Às vezes  13 20,31 

Sempre - - 

Não me recordo 5 7,81 

Não sei 1 1,56 

Não responderam a pesquisa 4 6,25 

Total 64 100,00 

Fonte: dados da pesquisa 

Nota: sinal convencional utilizado – dado rigorosamente zero 

  

De acordo com a TAB. 77, 59,38% dos integrantes das diretorias dos 

CONSEP afirmaram que os conselhos nunca participaram, juntamente com as 

autoridades da cidade por ele convidadas, de reuniões que tiveram o objetivo de 

auxiliar o promotor de justiça da comarca no planejamento e na execução das 

atividades destinadas à promoção da segurança pública; 23,44% relataram que, às 

vezes, houve a participação dos conselhos; 1,56% afirmaram sempre haver a 

participação dos CONSEP; 7,81% não se recordaram de haver participação dos 

CONSEP; 1,56% não souberam responder; e outros 6,25% não responderam a 

pesquisa. 

 

O percentual das respostas da amostra que revela a quantidade de 

CONSEP que tem alguma participação para auxiliar o promotor de justiça da 

comarca é pequeno e pode chegar a até 25%. Esse percentual corrobora as 

respostas dos juízes de direito e/ou promotores de justiça, conforme exposto na 

TAB. 39, pois para a maioria dessas autoridades não ocorre muita participação dos 

conselhos. Assim, é pequena a participação da comunidade na promoção da 

segurança pública, sendo que a participação dela é fundamental, conforme exposto 

na seção 5.2. 
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TABELA 77 

Participação dos CONSEP em reuniões com as autoridades locais por ele 

convidadas para auxiliar o promotor de justiça da comarca nas cidades localizadas 

na área do 31.º BPM – jan. 2010 – maio 2011. 

Participação dos CONSEP em reuniões 

com as autoridades locais 

Freqüência 

Abs. % 

Nunca  38 59,38 

Às vezes  15 23,44 

Sempre 1 1,56 

Não me recordo 5 7,81 

Não sei 1 1,56 

Não responderam a pesquisa 4 6,25 

Total 64 100,00 

Fonte: dados da pesquisa 

 

 Conforme a TAB. 78, da parte da amostra que respondeu ter realizado 

campanha educativa e/ou atividade social (35 pessoas), 48,57% relataram que 

nunca houve a participação em treinamento dos integrantes das diretorias dos 

CONSEP antes da realização de suas atividades; 34,29% afirmaram que às vezes 

houve a participação em algum treinamento; enquanto 5,71% relataram que sempre 

houve a participação; e outros 11,43% afirmaram que não se recordam. 

 

 O percentual de quem participou de algum treinamento pode chegar a 

40%, o que é pequeno e pode acarretar a ineficiência dos conselhos, pois conforme 

exposto na seção 6, a eficiência consiste em treinar os subordinados. 
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TABELA 78 

Participação dos integrantes da diretoria dos CONSEP em algum treinamento antes 

da realização das suas atividades nas cidades localizadas na área do 31.º BPM – 

jan. 2010 – maio 2011. 

Participação dos integrantes da diretoria 

dos CONSEP em algum treinamento 

Freqüência 

Abs. % 

Nunca  17 48,57 

Às vezes  12 34,29 

Sempre 2 5,71 

Não me recordo 4 11,43 

Não sei - - 

Total 35 100,00 

Fonte: dados da pesquisa 

Nota: sinal convencional utilizado – dado rigorosamente zero 

 

 De acordo com a TAB. 79, 20,31% dos integrantes das diretorias dos 

CONSEP relataram que às vezes participariam de treinamento para melhorar a 

atuação nas atividades dos conselhos, 73,44% afirmaram que sempre participaria de 

treinamento, enquanto outros 6,25% não responderam a pesquisa. 

 

Repostas que se referem aos quesitos nunca, não me recordo, e a não 

sei, inexistiram. 

 

A participação em treinamentos para os integrantes das diretorias dos 

conselhos poderia possibilitar-lhes melhorar a execução de suas atividades. A 

maioria desses integrantes respondeu que participaria dos treinamentos, o que 

indica a existência de uma motivação para a preparação funcional, ainda que 

potencialmente. Os CONSEP, cuja diretoria se voluntaria para participar de 

treinamento, pode alcançar eficiência, conforme exposto na seção 6. 
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TABELA 79 

Disposição do integrante da diretoria do CONSEP para participar de treinamento, 

para melhorar sua atuação nas cidades localizadas na área do 31.º BPM – jan. 2010 

– maio 2011. 

Disposição para participação de 

treinamento 

Freqüência 

Abs. % 

Nunca  - - 

Às vezes  13 20,31 

Sempre 47 73,44 

Não me recordo - - 

Não sei - - 

Não responderam a pesquisa 4 6,25 

Total 64 100,00 

Fonte: dados da pesquisa 

Nota: sinal convencional utilizado – dado rigorosamente zero 

 

 Conforme a TAB. 80, 25% dos integrantes das diretorias dos CONSEP 

relataram que, para o desenvolvimento das atividades dos conselhos, nunca existe 

documento de planejamento que atribua tarefas para os membros do conselho e 

oriente-os como devem desempenhá-las; 14,06% afirmaram que, às vezes, existem 

documentos de planejamento; 37,50% relataram que sempre existem documentos 

de planejamento; 15,63% afirmaram que não se recordam; 1,56% não souberam 

responder; e 6,25% não responderam a pesquisa. 

 

O segundo maior percentual da amostra afirma que nunca houve um 

plano que distribuísse tarefas e orientações aos envolvidos para a realização de 

determinada atividade. Esse percentual pode chegar a 48,44% ao somar a parte da 

pesquisa que respondeu nunca, não me recordo, não sei e os que não responderam 

a pesquisa. No entanto, o maior percentual, também, pode ser acrescido e alcançar 

o total de 51,56% para revelar que, pelo menos, em algum momento, houve esse 

plano.  

 

O plano é um documento que converge ações em prol da realização de 

um objetivo. Sem ele, a probabilidade de uma organização alcançar eficiência é 
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remota, pois dificilmente conseguirá executar corretamente as tarefas que lhe 

competirem para cumprir sua missão e otimizar os recursos disponíveis, conforme 

se pode verificar na seção 6. 

 

TABELA 80 

Existência de documento de planejamento que atribui tarefas para os membros do 

Conselho e orientam como devem cumpri-las, nas cidades localizadas na área do 

31.º BPM – jan. 2010 – maio 2011. 

Existência de documento de 

planejamento 

Freqüência 

Abs. % 

Nunca  16 25,00 

Às vezes  9 14,06 

Sempre 24 37,50 

Não me recordo 10 15,63 

Não sei 1 1,56 

Não responderam a pesquisa 4 6,25 

Total 64 100,00 

Fonte: dados da pesquisa 

 

 Conforme a TAB. 81, 6,25% dos integrantes das diretorias dos CONSEP 

relataram que as tarefas que lhe foram atribuídas quando de sua participação nas 

atividades dos conselhos nunca foram de fácil execução, 50% afirmaram que às 

vezes foram de fácil execução, 35,94% relataram que sempre foram de fácil 

execução, enquanto outros 1,56% não se recordaram e 6,25% não responderam a 

pesquisa. 

 

 O baixo percentual dos que avaliaram suas tarefas como fáceis indica a 

necessidade de treinamento dos membros dos CONSEP antes da execução de 

cada atividade. O treinamento, ainda que desconsiderada a variável modalidade em 

que é desenvolvido, é fator de eficiência, porquanto contribui para o aprimoramento 

pessoal e profissional. 

 

Repostas que se referem ao quesito não me recordo inexistiram. 
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TABELA 81 

Grau de facilidade, para os integrantes das diretorias dos CONSEP, das tarefas que 

lhe são atribuídas, quando de sua participação nas atividades desses conselhos, 

nas cidades localizadas na área do 31.º BPM – jan. 2010 – maio 2011. 

Facilidade de execução das tarefas Freqüência 

Abs. % 

Nunca  4 6,25 

Às vezes  32 50,00 

Sempre 23 35,94 

Não me recordo 1 1,56 

Não sei - - 

Não responderam a pesquisa 4 6,25 

Total 64 100,00 

Fonte: dados da pesquisa 

Nota: sinal convencional utilizado – dado rigorosamente zero 

 

 De acordo com a TAB. 82, 43,75% dos integrantes das diretorias dos 

CONSEP relataram que as orientações e atribuições contidas nos documentos de 

planejamento às vezes são de fácil entendimento; 42,19% afirmaram que sempre 

foram de fácil entendimento; 7,81% não souberam responder e 6,25% não 

responderam a pesquisa. 

 

Repostas que se referem aos quesitos nunca e a não me recordo, 

inexistiram. 

 

 Ainda que a maioria dos integrantes das Diretorias dos CONSEP 

considere, no mínimo, em algum momento, que os documentos de planejamento 

são de fácil entendimento, o treinamento é um recurso complementar para se 

alcançar esse mister e, por conseguinte, proporcionar o bom desempenho de tarefas 

e o alcance da eficiência. 
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TABELA 82 

Grau de facilidade de entendimento das orientações e atribuições contidas nos 

documentos de planejamento dos CONSEP por parte dos seus integrantes, nas 

cidades localizadas na área do 31.º BPM – jan. 2010 – maio 2011. 

Facilidade de entendimento 
Freqüência 

Abs. % 

Nunca  - - 

Às vezes  28 43,75 

Sempre 27 42,19 

Não me recordo - - 

Não sei 5 7,81 

Não responderam a pesquisa 4 6,25 

Total 64 100,00 

Fonte: dados da pesquisa 

Nota: sinal convencional utilizado – dado rigorosamente zero 

 

 De acordo com a TAB. 83, 10,93% dos integrantes das diretorias dos 

CONSEP relataram que as orientações e atribuições contidas nos documentos de 

planejamento às vezes são úteis, 73,44% afirmaram que sempre são úteis, 

enquanto outros 9,38% não souberam responder e 6,25% não responderam a 

pesquisa. 

 

Repostas que se referem aos quesitos nunca e a não me recordo, 

inexistiram. 

 

As respostas da TAB. 83 reforçam a necessidade de haver documentos 

de planejamento para que as tarefas sejam executadas de forma correta. A maioria 

das respostas da amostra afirma haver esse documento de planejamento. No 

entanto, conforme a TAB. 80, uma parte da amostra (39,06%) confirma não haver 

esse documento. A eficiência preocupa-se com os meios e métodos, que precisam 

ser planejados, a fim de assegurar a otimização dos recursos, conforme se pode 

verificar na seção 6.  
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TABELA 83 

Utilidade das orientações e atribuições contidas nos documentos de planejamento 

para os integrantes das Diretorias dos CONSEP das cidades localizadas na área do 

31.º BPM – jan. 2010 – maio 2011. 

Utilidade das orientações e atribuições Freqüência 

Abs. % 

Nunca  - - 

Às vezes  7 10,93 

Sempre 47 73,44 

Não me recordo - - 

Não sei 6 9,38 

Não responderam a pesquisa 4 6,25 

Total 64 100,00 

Fonte: dados da pesquisa 

Nota: sinal convencional utilizado – dado rigorosamente zero 

 

Conforme a TAB. 84, 3,13% dos integrantes das diretorias dos CONSEP 

relataram que as pessoas nunca cumprem bem as orientações e executam suas 

tarefas conforme o documento de planejamento, nas atividades dos CONSEP, 

48,42% afirmaram que às vezes as pessoas cumprem bem as orientações e 

executam suas tarefas, outros 32,82% relataram que sempre as pessoas cumprem 

bem as orientações e executam suas tarefas, enquanto outros 9,38% não souberam 

responder e 6,25% não responderam a pesquisa. 

 

Repostas que se referem ao quesito não me recordo, inexistiu. 

 

Esse percentual da amostra que afirmou que as pessoas cumprem 

sempre bem as orientações e as tarefas que lhe são atribuídas reforça a 

necessidade de documentos de planejamento, conforme consta na TAB. 80 e reitera 

a necessidade de treinamento, tendo em vista que, em algum momento, no mínimo, 

esse cumprimento será difícil. 
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TABELA 84 

Bom cumprimento das orientações e execução das tarefas conforme o documento 

de planejamento, nas atividades dos CONSEP das cidades localizadas na área do 

31.º BPM – jan. 2010 – maio 2011. 

Bom cumprimento de orientações e 

execução de tarefas 

Freqüência 

Abs. % 

Nunca  2 3,13 

Às vezes  31 48,42 

Sempre 21 32,82 

Não me recordo - - 

Não sei 6 9,38 

Não responderam a pesquisa 4 6,25 

Total 64 100,00 

Fonte: dados da pesquisa 

Nota: sinal convencional utilizado – dado rigorosamente zero 

 

De acordo com a TAB. 85, 3,13% dos integrantes das diretorias dos 

CONSEP relataram que as atividades dos CONSEP nunca são devidamente 

organizadas, dirigidas e controladas; 31,25% afirmaram às vezes as atividades são 

organizadas, dirigidas e controladas; outros 53,12% relataram que sempre elas são 

organizadas, dirigidas e controladas; enquanto 1,56% não se recordaram; 4,69% 

não souberam responder e 6,25% não responderam a pesquisa. 

 

O percentual dos que relataram que as atividades não são sempre 

controladas pode chegar a 46,88%, e por ser considerável, merece atenção pela 

possibilidade de inviabilizar a eficiência dos CONSEP, pois, como exposto na seção 

6, para que a organização seja eficiente, ela precisa ser planejada, organizada, 

dirigida e controlada. No entanto, a maioria  da amostra afirma que as atividades do 

CONSEP são sempre organizadas, dirigidas e controladas.  
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TABELA 85 

Organização, direção e controle das atividades dos CONSEP das cidades 

localizadas na área do 31.º BPM – jan. 2010 – maio 2011. 

Existência de organização, direção e 

controle das atividades 

Freqüência 

Abs. % 

Nunca  2 3,13 

Às vezes  20 31,25 

Sempre 34 53,12 

Não me recordo 1 1,56 

Não sei 3 4,69 

Não responderam a pesquisa 4 6,25 

Total 64 100,00 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Conforme a TAB. 86, 64,06% dos integrantes das diretorias dos CONSEP 

relataram que nunca houve atividades desenvolvidas em que o benefício para o 

destinatário não compensou os gastos dos CONSEP; 14,06% afirmaram que às 

vezes o benefício não compensou os gastos; 3,13% relataram que sempre o 

benefício não compensou os gastos; enquanto 7,81% não se recordaram; 4,69% 

não souberam responder; e 6,25% não responderam a pesquisa. 

 

A maioria dos integrantes das diretorias dos CONSEP afirmou que o 

benefício das atividades para o destinatário estão compensando os gastos. Essa 

percepção de custo-benefício é um fator de eficiência organizacional, como exposto 

na seção 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



165 

TABELA 86 

Desenvolvimento de atividades cujo benefício para o destinatário não compensou os 

gastos dos CONSEP nas cidades localizadas na área do 31.º BPM – jan. 2010 – 

maio 2011. 

Desenvolvimento das atividades  Freqüência 

Abs. % 

Nunca  41 64,06 

Às vezes  9 14,06 

Sempre 2 3,13 

Não me recordo 5 7,81 

Não sei 3 4,69 

Não responderam a pesquisa 4 6,25 

Total 64 100,00 

Fonte: dados da pesquisa 

 

De acordo com a TAB. 87, 67,19% dos integrantes das diretorias dos 

CONSEP relataram que nunca teve problema que causou dificuldades ou impediu a 

realização das atividades dele em razão de divergências políticas, religiosas, sociais, 

ou outras de qualquer natureza, entre seus integrantes; 12,50% afirmaram que às 

vezes teve problemas, enquanto 10,94% relataram que sempre teve problemas; 

1,56% não souberam responder; outros 1,56% não se recordaram e 6,25% não 

responderam a pesquisa. 

 

Embora, na percepção da maioria, isso não acontece nos CONSEP, em 

23,44% das respostas da amostra, revelaram-se essas divergências entre os seus 

integrantes e o conseqüente prejuízo, o que pode demonstrar um fator de 

ineficiência em algum CONSEP. A existência de divergência é condenada pela 

PMMG, de acordo com a seção 5.2. A própria divergência e a inobservância de 

orientações e regras constituem fator de ineficiência de uma organização. 
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TABELA 87 

Existência de problemas que causou dificuldades ou impediu a realização das 

atividades dos CONSEP em razão de divergências políticas, religiosas, sociais ou 

outras entre seus integrantes nas cidades localizadas na área do 31.º BPM - jan. 

2010 – maio 2011. 

Existência dos problemas  Freqüência 

Abs. % 

Nunca  43 67,19 

Às vezes  8 12,50 

Sempre 7 10,94 

Não me recordo 1 1,56 

Não sei 1 1,56 

Não responderam a pesquisa 4 6,25 

Total 64 100,00 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Conforme a TAB. 88, 26,56% dos integrantes das diretorias dos CONSEP 

relataram que, às vezes, os conselhos apresentam sugestões para a melhoria do 

policiamento de sua cidade, enquanto para 67,29% sempre os conselhos 

apresentam sugestões e outros 6,25% não responderam a pesquisa. 

 

Segundo os pesquisados, os conselhos têm apresentado sugestões para 

a melhoria do policiamento. A PMMG espera que os conselhos participem e auxiliem 

na definição de prioridades da segurança pública, como exposto na seção 5.2.  

 

Repostas que se referem aos quesitos nunca, não me recordo, e a não 

sei, inexistiram. 

 

Conforme a seção 5.1, o principal papel do CONSEP é viabilizar a 

participação comunitária na discussão e solução dos problemas de segurança 

pública que lhes afeta. Essa participação ocorre, mas fica aquém das expectativas 

da PMMG, que se imbui da filosofia da polícia comunitária, segundo a percepção de 

um considerável percentual da amostra. Esse fator de ineficiência deve chamar a 
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atenção do 31.º BPM, em face de seu caráter catalisador de mobilização 

comunitária. 

 

TABELA 88 

Apresentação de sugestões, pelos CONSEP, para a melhoria do policiamento nas 

cidades localizadas na área do 31.º BPM – jan. 2010 – maio 2011. 

Apresentação de sugestões Freqüência 

Abs. % 

Nunca  - - 

Às vezes  17 26,56 

Sempre 43 67,19 

Não me recordo - - 

Não sei - - 

Não responderam a pesquisa 4 6,25 

Total 64 100,00 

Fonte: dados da pesquisa 

Nota: sinal convencional utilizado – dado rigorosamente zero 

 

 Foi oportunizado aos membros das diretorias dos conselhos elencarem 

outras atividades desenvolvidas pelos CONSEP que não foram relacionadas no 

instrumento de pesquisa, tendo três membros (4,68%) relatado que: houve a 

realização de palestras sobre entorpecentes, treinamento de alunos para atividades 

musicais e esportivas e arrecadação de alimentos e de roupas para doação em 

épocas de enchentes. Os outros 89,07% nada relataram, enquanto 6,25% não 

responderam a pesquisa. 

 

Conforme a TAB. 89, 12,50% dos integrantes das diretorias dos CONSEP 

relataram que a quantidade de pessoas que integram o conselho nunca é suficiente 

para ele desenvolver suas atividades, 31,25% afirmaram que às vezes é suficiente, 

48,44% que sempre é suficiente, enquanto 1,56% não souberam responder e 6,25% 

não responderam a pesquisa. 

 

Repostas que se referem ao quesito não me recordo, inexistiram. 
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Ao somarem-se os que afirmaram às vezes com os que relataram 

sempre, tem-se que para 79,69% dos integrantes das diretorias dos conselhos, 

estes dispõem de pessoal para o desenvolvimento de suas atividades. No entanto, 

se a mesma adição for aplicada aos que responderam nunca, se chega a um 

percentual de percepção de carência de pessoal da ordem de 43,75%, o qual pode 

ser aumentado para 49,95% com a possibilidade de igual percepção daqueles que 

não responderam a pesquisa.  

 

Conclui-se que, para a maioria dos pesquisados, o indicador “quantidade 

de pessoas” empregadas nas atividades dos CONSEP é fator de sua eficiência, 

conforme se pode verificar na seção 6. 

 

TABELA 89 

Suficiência de pessoas que integram o CONSEP, para o desenvolvimento de suas 

atividades nas cidades localizadas na área do 31.º BPM – jan. 2010 – maio 2011. 

Suficiência de pessoas no CONSEP  Freqüência 

Abs. % 

Nunca  8 12,50 

Às vezes  20 31,25 

Sempre 31 48,44 

Não me recordo - - 

Não sei 1 1,56 

Não responderam a pesquisa 4 6,25 

Total 64 100,00 

Fonte: dados da pesquisa 

Nota: sinal convencional utilizado – dado rigorosamente zero 

 

Conforme a TAB. 90, 93,75% dos integrantes da diretoria dos CONSEP 

afirmaram que ele nunca paga funcionários contratados para ajudar a sua diretoria a 

cumprir a sua missão e outros 6,25% não responderam a pesquisa. A falta de 

pagamento é também uma conseqüência da carência de recursos do conselho e 

corrobora o relato dos Cmt. de Frações, conforme os dados da TAB. 6.  
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Repostas que se referem aos quesitos nunca, às vezes, sempre, não 

me recordo, e a não sei, inexistiram. 

 

Esses dados harmonizam-se com os apresentados na TAB. 89, porque, 

inexistindo a carência de pessoal, a princípio, inexistirá necessidade de contratação 

de funcionários. Ratifica-se, assim, a eficiência dos CONSEP no que tange à 

dotação de talentos humanos. 

 

TABELA 90 

Pagamento de funcionários contratados pelo CONSEP para ajudar a sua diretoria a 

cumprir sua missão nas cidades localizadas na área do 31.º BPM – jan. 2010 – maio 

2011. 

Pagamento de funcionários contratados 

pelo CONSEP. 

Freqüência 

Abs. % 

Nunca  60 93,75 

Às vezes  - - 

Sempre - - 

Não me recordo - - 

Não sei - - 

Não responderam a pesquisa 4 6,25 

Total 64 100,00 

Fonte: dados da pesquisa 

Nota: sinal convencional utilizado – dado rigorosamente zero 

 

De acordo com a TAB. 91, 78,13% dos integrantes da diretoria dos 

CONSEP afirmaram que ele nunca tem funcionários da Prefeitura Municipal 

colocados à disposição dele para ajudar a sua diretoria cumprir sua missão, 4,69% 

relataram que às vezes há funcionários, enquanto 10,93% afirmaram sempre haver 

funcionários e outros 6,25% não responderam a pesquisa.  

 

Repostas que se referem aos quesitos não sei, e a não me recordo, 

inexistiram. 
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Esses dados coadunam-se com os das TAB. 89 e 90, porquanto, se há 

suficiência de pessoas, não há, a princípio, necessidade de contratação de 

funcionários, nem de disponibilidade de servidores públicos municipais, conforme 

afirmou a maioria dos pesquisados neste último quesito. 

 

TABELA 91 

Disponibilidade de funcionários da Prefeitura Municipal para ajudar a sua diretoria 

dos CONSEP a cumprir a missão nas cidades localizadas na área do 31.º BPM – 

jan. 2010 – maio 2011. 

Disponibilidade de funcionários da 

Prefeitura Municipal  

Freqüência 

Abs. % 

Nunca  50 78,13 

Às vezes  3 4,69 

Sempre 7 10,93 

Não me recordo - - 

Não sei - - 

Não responderam a pesquisa 4 6,25 

Total 64 100,00 

Fonte: dados da pesquisa 

Nota: sinal convencional utilizado – dado rigorosamente zero 

 

De acordo com a TAB. 92, 79,69% dos integrantes da diretoria dos 

CONSEP afirmaram que ele nunca teve funcionários da Câmara Municipal 

colocados à disposição dele, para ajudar a sua diretoria cumprir sua missão; 6,25% 

relataram que às vezes há funcionários; enquanto 7,81% afirmaram sempre haver 

funcionários e outros 6,25% não responderam a pesquisa.  

 

Repostas que se referem aos quesitos não me recordo, e a não sei, 

inexistiram. 

 

Novamente, pelas mesmas razões, encontra-se harmonia nos dados das 

TAB. 89, 90, 91 e 92. 
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TABELA 92 

Disponibilidade de funcionários da Câmara Municipal para ajudar a diretoria do 

CONSEP a cumprir sua missão nas cidades localizadas na área do 31.º BPM – jan. 

2010 – maio 2011. 

Disponibilidade de funcionários da 

Câmara Municipal 

Freqüência 

Abs. % 

Nunca  51 79,69 

Às vezes  4 6,25 

Sempre 5 7,81 

Não me recordo - - 

Não sei - - 

Não responderam a pesquisa 4 6,25 

Total 64 100,00 

Fonte: dados da pesquisa 

Nota: sinal convencional utilizado – dado rigorosamente zero 

 

 De acordo com a TAB. 93, 93,75% dos integrantes da diretoria dos 

conselhos afirmaram o CONSEP nunca teve funcionários do Fórum da comarca 

colocados à disposição dele, para ajudar a sua diretoria a cumprir a sua missão e 

outros 6,25% não responderam a pesquisa.  

 

Repostas que se referem aos quesitos às vezes, sempre, não me 

recordo, e a não sei, inexistiram. 

 

Novamente, pelas mesmas razões, encontra-se harmonia nos dados das 

TAB. 89, 90, 91, 92 e 93. 
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TABELA 93 

Disponibilidade de funcionários do Fórum da Comarca para ajudar a diretoria dos 

CONSEP a cumprir a missão nas cidades localizadas na área do 31.º BPM – jan. 

2010 – maio 2011. 

Disponibilidade de funcionários do Fórum 

da comarca 

Freqüência 

Abs. % 

Nunca  60 93,75 

Às vezes  - - 

Sempre - - 

Não me recordo - - 

Não sei - - 

Não responderam a pesquisa 4 6,25 

Total 64 100,00 

Fonte: dados da pesquisa 

Nota: sinal convencional utilizado – dado rigorosamente zero 

 

 De forma idêntica aos dados da TAB. 93, conforme a TAB. 94, 93,75% 

dos integrantes da diretoria dos conselhos afirmaram o CONSEP nunca teve 

funcionários do Ministério Público (Promotor de justiça da comarca) colocados à 

disposição dele para ajudar a sua diretoria a cumprir a sua missão e outros 6,25% 

não responderam a pesquisa.  

 

Repostas que se referem aos quesitos às vezes, sempre, não me 

recordo, e a não sei, inexistiram. 

 

Novamente, pelas mesmas razões, encontra-se harmonia nos dados das 

TAB. 89, 90, 91, 92, 93 e 94. 
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TABELA 94 

Disponibilidade de funcionários do Ministério Público para ajudar a diretoria dos 

CONSEP a cumprir a missão nas cidades localizadas na área do 31.º BPM – jan. 

2010 – maio 2011. 

Disponibilidade de funcionários do 

Ministério Público 

Freqüência 

Abs. % 

Nunca  60 93,75 

Às vezes  - - 

Sempre - - 

Não me recordo - - 

Não sei - - 

Não responderam a pesquisa 4 6,25 

Total 64 100,00 

Fonte: dados da pesquisa 

Nota: sinal convencional utilizado – dado rigorosamente zero 

 

Conforme a TAB. 95, 92,91% dos integrantes das diretorias dos CONSEP 

relataram que ele nunca contrata pessoal especializado para alcançar seus 

objetivos, 1,56% não souberam responder e outros 6,25% não responderam a 

pesquisa. 

 

De acordo com os dados das TAB. 91 a 94, os CONSEP praticamente 

não dispõem de pessoal colocado a sua disposição. Outrossim, pelos dados da 

TAB. 95, os conselhos também não contratam pessoas especializadas para a 

realização de suas atividades e alcançar seus objetivos, o que evidencia a ausência 

de pessoal externo. Para ser eficiente, como exposto na seção 6., é necessário que 

os recursos humanos sejam usados da forma mais racional possível. Assim, se 

depender de pessoas externas que desenvolvam atividades especializadas para que 

seus objetivos sejam alcançados, os CONSEP serão ineficientes.  

 

Repostas que se referem aos quesitos às vezes, sempre, e a não me 

recordo, inexistiram. 
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TABELA 95 

Contratação de pessoal especializado pelo CONSEP para alcance de seus objetivos 

nas cidades localizadas na área do 31.º BPM – jan. 2010 – maio 2011. 

Contratação de pessoal especializado Freqüência 

Abs. % 

Nunca  59 92,19 

Às vezes  - - 

Sempre - - 

Não me recordo - - 

Não sei 1 1,56 

Não responderam a pesquisa 4 6,25 

Total 64 100,00 

Fonte: dados da pesquisa 

Nota: sinal convencional utilizado – dado rigorosamente zero 

 

De acordo com a TAB. 96, 6,25% dos integrantes das diretorias dos 

CONSEP relataram que nunca há participação de todos os integrantes do conselho 

nas reuniões por ele planejadas e executadas; 78,12% afirmaram que, às vezes, há 

participação, 9,38% que sempre há participação de todos e outros 6,25% não 

responderam a pesquisa. 

 

Repostas que se referem aos quesitos, não me recordo e a não sei, 

inexistiram. 

 

Pelas respostas da maioria da amostra, constantes na TAB. 96, a 

participação de todos os integrantes do CONSEP, ou maioria deles, sempre, nas 

suas reuniões, não ocorre, o que revela fator de ineficiência dos CONSEP da área 

do 31.º BPM. Conforme exposto na seção 5.1, os integrantes dos conselhos devem 

se reunir para planejar e acompanhar a solução dos problemas atinentes a 

segurança pública.  
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TABELA 96 

Participação de todos os integrantes do CONSEP das reuniões por ele planejadas e 

executadas nas cidades localizadas na área do 31.º BPM – jan. 2010 – maio 2011. 

Participação de todos os integrantes do 

CONSEP das reuniões 

Freqüência 

Abs. % 

Nunca  4 6,25 

Às vezes  50 78,12 

Sempre 6 9,38 

Não me recordo - - 

Não sei - - 

Não responderam a pesquisa 4 6,25 

Total 64 100,00 

Fonte: dados da pesquisa 

Nota: sinal convencional utilizado – dado rigorosamente zero 

 

Conforme a TAB. 97, 6,25% dos integrantes das diretorias dos CONSEP 

relataram que nunca há participação de todos os integrantes do conselho no 

planejamento ou na execução das atividades sociais dele, 68,75% afirmaram que, 

às vezes, há participação, 18,75% que sempre há participação de todos e outros 

6,25% não responderam a pesquisa. 

 

Repostas que se referem aos quesitos, não me recordo e a não sei, 

inexistiram. 

 

Pelas respostas constantes na TAB. 97, a participação de todos os 

integrantes do CONSEP no planejamento ou na execução das atividades sociais 

dele não ocorre de forma freqüente. A falta de informação, a princípio, decorre 

dessas ausências. Essas informações podem acarretar prejuízos para a execução 

das atividades dos CONSEP e, em conseqüência, a ineficiência deles. 
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TABELA 97 

Participação de todos os integrantes do CONSEP do planejamento ou da execução 

das atividades sociais dele nas cidades localizadas na área do 31.º BPM – jan. 2010 

– maio 2011. 

Participação no planejamento ou na 

execução das atividades sociais 

Freqüência 

Abs. % 

Nunca  4 6,25 

Às vezes  44 68,75 

Sempre 12 18,75 

Não me recordo - - 

Não sei - - 

Não responderam a pesquisa 4 6,25 

Total 64 100,00 

Fonte: dados da pesquisa 

Nota: sinal convencional utilizado – dado rigorosamente zero 

 

Aprofundando as informações da TAB. 97, na TAB. 98 consta que, 6,25% 

dos integrantes das diretorias dos CONSEP relataram que nunca há participação de 

todos os integrantes da sua diretoria no planejamento ou na execução das 

atividades sociais dele; 46,87% afirmaram, às vezes, há participação; 40,63%, que, 

sempre, há participação de todos; e outros 6,25% não responderam a pesquisa. 

 

Repostas que se referem aos quesitos, não me recordo e a não sei, 

inexistiram. 

 

Pelas respostas constantes na TAB. 98, a participação constante de todos 

os integrantes da diretoria do CONSEP no planejamento ou na execução das 

atividades sociais dele não ocorre, o que poderá trazer prejuízos para o bom 

funcionamento dos CONSEP e acarretar em fator de ineficiência deles. 

 

Percebe-se uma incoerência entre os dados da TAB. 85 e os da TAB. 98, 

pois, enquanto aqueles revelam que a maioria dos pesquisados afirmaram que 

sempre as atividades dos CONSEP são organizadas, planejadas e controladas, 

estes demonstram que nem a metade dos pesquisados respondeu que sempre os 
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diretores dos CONSEP participam do planejamento ou execução das atividades 

sociais desenvolvidas por eles. Esse cruzamento de dados demonstra um 

falseamento nas respostas e revela indício de que o gerenciamento das atividades 

dos CONSEP não conta com a participação daqueles que são responsáveis por sua 

direção. 

 

TABELA 98 

Participação de todos os integrantes da diretoria do CONSEP no planejamento ou 

da execução das atividades sociais promovidas por ele nas cidades localizadas na 

área do 31.º BPM – jan. 2010 – maio 2011. 

Participação no planejamento ou  na 

execução das atividades sociais 

Freqüência 

Abs. % 

Nunca  4 6,25 

Às vezes  30 46,87 

Sempre 26 40,63 

Não me recordo - - 

Não sei - - 

Não responderam a pesquisa 4 6,25 

Total 64 100,00 

Fonte: dados da pesquisa 

Nota: sinal convencional utilizado – dado rigorosamente zero 

 

Conforme a TAB. 99, 45,31% dos integrantes das diretorias dos CONSEP 

relataram que nunca o conselho deixou de desenvolver sua atividade por falta de 

recursos humanos, 29,69% afirmou que às vezes deixou de desenvolver sua 

atividade, 12,50% relataram ter deixado sempre de desenvolver suas atividades, 

enquanto 6,25% não se recordaram e outros 6,25% não responderam a pesquisa. 

 

Repostas que se refere ao quesito não sei, inexistiu. 

 

Percebe-se certa coerência dos que afirmaram nunca ter deixado de 

realizar as atividades por falta de recursos humanos (45,31%), com os que relataram 

que a quantidade de pessoas dos CONSEP é sempre suficiente para ele 

desenvolver suas atividades (48,44%), como consta na TAB. 89. 
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Se somadas as respostas que denunciam uma possível inércia dos 

CONSEP por falta de talento humano, ou seja, às vezes, sempre e não me 

recordo, chega-se a um percentual de 48,44%, o que corresponde à percepção de 

menos da metade da amostra. 

 

Pode-se concluir, assim, que o fator existência de talentos humanos é 

fator de eficiência dos CONSEP. 

 

TABELA 99 

Inação dos CONSEP por falta de recursos humanos nas cidades localizadas na área 

do 31.º BPM – jan. 2010 – maio 2011. 

Inação por falta de recursos humanos Freqüência 

Abs. % 

Nunca  29 45,31 

Às vezes  19 29,69 

Sempre 8 12,50 

Não me recordo 4 6,25 

Não sei - - 

Não responderam a pesquisa 4 6,25 

Total 64 100,00 

Fonte: dados da pesquisa 

Nota: sinal convencional utilizado – dado rigorosamente zero 

 

De acordo com a TAB. 100, 39,06% dos integrantes das diretorias dos 

CONSEP relataram que o conselho nunca trabalha com insuficiência de pessoal 

para realizar suas atividades, 35,94% afirmou que às vezes ele trabalha com 

insuficiência, 15,63% relataram que sempre, enquanto 1,56% não se recordaram, 

1,56% não souberam responder e outros 6,25% não responderam a pesquisa. 

 

Embora não houve uma alternativa que mereceu a percepção da maioria 

da amostra, a de maior percentual foi a que revelou nunca haver insuficiência do 

pessoal. No entanto, somadas as alternativa às vezes e sempre, constata-se que, 

para a maioria da amostra, ao menos uma vez ocorreu essa insuficiência, o que 
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contradiz os dados da TAB. 89 e das que a ratificaram, e denuncia a possibilidade 

de falseamento dos dados da TAB. 100. 

 

TABELA 100 

Trabalho do CONSEP com insuficiência de pessoal para realizar suas atividades nas 

cidades localizadas na área do 31.º BPM – jan. 2010 – maio 2011. 

Trabalhar com insuficiência de pessoal Freqüência 

Abs. % 

Nunca  25 39,06 

Às vezes  23 35,94 

Sempre 10 15,63 

Não me recordo 1 1,56 

Não sei 1 1,56 

Não responderam a pesquisa 4 6,25 

Total 64 100,00 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Conforme a TAB. 101, 90,63% dos integrantes das diretorias dos 

CONSEP relataram que nunca o conselho trabalha com desperdício de pessoal 

para realizar suas atividades, 1,56% afirmou que às vezes trabalha com desperdício, 

enquanto 1,56% não souberam responder e outros 6,25% não responderam a 

pesquisa. 

 

Repostas que se referem aos quesitos, sempre e a não me recordo, 

inexistiram. 

 

O uso irracional, excedente, de talentos humanos, o qual, conforme TAB. 

101, não ocorre, é indicador de ineficiência, de acordo com a seção 6. 
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TABELA 101 

Trabalhar o CONSEP com desperdício de pessoal para realizar suas atividades nas 

cidades localizadas na área do 31.º BPM – jan. 2010 – maio 2011. 

Trabalhar com desperdício de pessoal Freqüência 

Abs. % 

Nunca  58 90,63 

Às vezes  1 1,56 

Sempre - - 

Não me recordo - - 

Não sei 1 1,56 

Não responderam a pesquisa 4 6,25 

Total 64 100,00 

Fonte: dados da pesquisa 

Nota: sinal convencional utilizado – dado rigorosamente zero 

 

De acordo com a TAB. 102, 93,75% dos integrantes das diretorias dos 

CONSEP relataram que o conselho nunca teve sede própria para o gerenciamento 

de suas atividades e realização das reuniões que promove e outros 6,25% não 

responderam a pesquisa. 

 

Repostas que se referem aos quesitos, às vezes, sempre, não me 

recordo e a não sei, inexistiram. 

 

Pelos dados da TAB. 102 os conselhos não têm sede própria. Todos os 

CONSEP deveriam possuir sede própria, pois a disponibilidade de meios para o 

desempenho da missão organizacional é fator de eficiência. 
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TABELA 102 

Existência de sede própria dos CONSEP nas cidades localizadas na área do 31.º 

BPM – jan. 2010 – maio 2011. 

Existência de sede própria 
Freqüência 

Abs. % 

Nunca  60 93,75 

Às vezes  - - 

Sempre - - 

Não me recordo - - 

Não sei - - 

Não responderam a pesquisa 4 6,25 

Total 64 100,00 

Fonte: dados da pesquisa 

Nota: sinal convencional utilizado – dado rigorosamente zero 

 

Conforme a TAB. 103, 85,94% dos integrantes das diretorias dos 

CONSEP relataram que o conselho nunca trabalha com mobília própria, 7,81% 

afirmou que sempre trabalha e outros 6,25% não responderam a pesquisa.  

 

Repostas que se referem aos quesitos, às vezes, não me recordo e a 

não sei, inexistiram. 

 

A maioria, os conselhos não dispõem de mobília própria, o que revela um 

fator de ineficiência dos CONSEP, neste aspecto.  

 

TABELA 103 

Existência de mobília própria nos CONSEP, nas cidades localizadas na área do 31.º 

BPM – jan. 2010 – maio 2011. 

continua 

Existência de mobília própria Freqüência 

Abs. % 

Nunca  55 85,94 

Às vezes  - - 

 



182 

TABELA 103 

Existência de mobília própria nos CONSEP, nas cidades localizadas na área do 31.º 

BPM – jan. 2010 – maio 2011. 

conclusão 

Existência de mobília própria Freqüência 

Abs. % 

Às vezes  - - 

Sempre 5 7,81 

Não me recordo - - 

Não sei - - 

Não responderam a pesquisa 4 6,25 

Total 64 100,00 

Fonte: dados da pesquisa 

Nota: sinal convencional utilizado – dado rigorosamente zero 

 

De acordo com a TAB. 104, 76,56% dos integrantes das diretorias dos 

CONSEP relataram que o conselho nunca utilizou equipamento próprio para o 

desenvolvimento de alguma atividade especializada, 4,69% afirmou que às vezes 

utilizou, 7,81% que sempre utilizou, enquanto 3,13% não se recordaram, 1,56% não 

souberam responder e outros 6,25% não responderam a pesquisa.  

 

Ao somar os que responderam nunca, com os que não se recordaram e 

não souberam, pode ser que 81,25% dos conselhos nunca tenham utilizado 

equipamento próprio, ficando novamente evidenciado a carência de recursos dos 

CONSEP. A ausência de equipamento específico para a realização de atividades 

especializadas concorre para a ineficiência dos CONSEP. 
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TABELA 104 

Utilização de equipamentos próprios pelos CONSEP para desenvolvimento de 

atividades especializadas pelos CONSEP nas cidades localizadas na área do 31.º 

BPM – jan. 2010 – maio 2011. 

Utilização de equipamentos próprios 

pelos CONSEP. 

Freqüência 

Abs. % 

Nunca  49 76,56 

Às vezes  3 4,69 

Sempre 5 7,81 

Não me recordo 2 3,13 

Não sei 1 1,56 

Não responderam a pesquisa 4 6,25 

Total 64 100,00 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Conforme a TAB. 105, 92,19% dos integrantes das diretorias dos 

CONSEP relataram que nunca existiu fundo financeiro próprio, criado e 

estabelecido por lei municipal, para que o conselho cumpra sua missão, enquanto 

1,56% não se recordaram e outros 6,25% não responderam a pesquisa. 

 

Repostas que se referem aos quesitos, às vezes, sempre, e a não sei, 

inexistiram. 

 

As informações da TAB. 105 corroboram as da TAB. 45, onde constam 

informações que não há lei municipal destinada a suprir os conselhos com recursos 

financeiros. 

 

A existência de um fundo para fazer face às despesas dos CONSEP seria 

um fator de eficiência, porquanto os dotaria de recursos necessários ao 

desempenho de sua missão. 
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TABELA 105 

Existência de fundo financeiro próprio criado por lei municipal para que o CONSEP 

cumpra sua missão nas cidades localizadas na área do 31.º BPM – jan. 2010 – maio 

2011. 

Existência de fundo financeiro próprio 

criado por lei municipal 

Freqüência 

Abs. % 

Nunca  59 92,19 

Às vezes  - - 

Sempre - - 

Não me recordo 1 1,56 

Não sei - - 

Não responderam a pesquisa 4 6,25 

Total 64 100,00 

Fonte: dados da pesquisa 

Nota: sinal convencional utilizado – dado rigorosamente zero 

 

De acordo com a TAB. 106, 50% dos integrantes das diretorias dos 

CONSEP relataram que nunca o conselho recebe ajuda financeira de seus próprios 

integrantes para cumprir a sua missão, 21,87% afirmaram que às vezes recebem, 

17,19% que sempre recebem, enquanto 1,56% não se recordaram, 3,13% não 

souberam responder e outros 6,25% não responderam a pesquisa.  

 

O percentual dos que relataram que o CONSEP sempre recebe recursos 

de seus integrantes é bem próximo do relatado pelos Cmt. de frações que afirmaram 

que os recursos dos conselhos são oriundos dos seus próprios membros (18,80%), 

conforme a TAB. 6. 

 

Pelo fato da metade dos pesquisados responderem que não há 

fornecimento de recursos financeiros aos CONSEP por parte de seus integrantes, 

verifica-se a ausência da percepção da maioria. Por isso, há que se considerar 

também o percentual de outras percepções. Conclui-se que essa ajuda financeira, 

na percepção da amostra, ainda não é um fato, mais em algum momento acontece. 

 

A carência de recursos é fator causador de ineficiência organizacional. 
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TABELA 106 

Recebimento, pelo CONSEP, de ajuda financeira de seus próprios integrantes nas 

cidades localizadas na área do 31.º BPM – jan. 2010 – maio 2011. 

Recebimento 
Freqüência 

Abs. % 

Nunca  32 50,00 

Às vezes  14 21,87 

Sempre 11 17,19 

Não me recordo 1 1,56 

Não sei 2 3,13 

Não responderam a pesquisa 4 6,25 

Total 64 100,00 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Conforme a TAB. 107, 73,43% dos integrantes das diretorias dos 

CONSEP relataram que nunca o conselho recebe ajuda financeira da comunidade 

para cumprir a sua missão, 14,06% afirmaram que às vezes recebem, 3,13% que 

sempre recebem, enquanto 3,13% não souberam responder e outros 6,25% não 

responderam a pesquisa.  

 

Repostas que se referem ao quesito não me recordo, inexistiram. 

 

De acordo com a maioria dos integrantes da Diretoria dos CONSEP, eles 

não recebem ajuda financeira da comunidade. Isso é fator de ineficiência, porque, 

conforme as TAB. 6, 23, 32 e 43, seus recursos financeiro e logístico são escassos, 

e sem ajuda da comunidade, as dificuldades decorrentes desse fato podem se 

potencializar e provocar a ineficiência dos conselhos. 
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TABELA 107 

Recebimento, pelo CONSEP, de ajuda financeira da comunidade nas cidades 

localizadas na área do 31.º BPM – jan. 2010 – maio 2011. 

Recebimento Freqüência 

Abs. % 

Nunca  47 73,43 

Às vezes  9 14,06 

Sempre 2 3,13 

Não me recordo - - 

Não sei 2 3,13 

Não responderam a pesquisa 4 6,25 

Total 64 100,00 

Fonte: dados da pesquisa 

Nota: sinal convencional utilizado – dado rigorosamente zero 

 

Conforme a TAB. 108, 82,81% dos integrantes das diretorias dos 

CONSEP relataram que nunca o conselho recebe ajuda financeira da prefeitura 

municipal para cumprir a sua missão, 9,38% afirmaram que às vezes recebem, 

1,56% que sempre recebem, enquanto 6,25% não responderam a pesquisa.  

 

Repostas que se referem aos quesitos não me recordo, e a não sei, 

inexistiram. 

 

 Em face das respostas da maioria dos pesquisados, os CONSEP não 

recebem ajuda financeira das Prefeituras Municipais. De acordo com as TAB. 106 e 

107, essa ajuda, também não é fornecida pela comunidade, nem pelos integrantes 

dos CONSEP; também não há fundo financeiro, conforme TAB. 45. A inexistência de 

fontes de recursos inviabiliza ou dificulta, no mínimo, a aquisição desses recursos. A 

falta de recursos é fator que gera ineficiência organizacional. 
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TABELA 108 

Recebimento, pelo CONSEP, de ajuda financeira da Prefeitura Municipal nas 

cidades localizadas na área do 31.º BPM – jan. 2010 – maio 2011. 

Recebimento Freqüência 

Abs. % 

Nunca  53 82,81 

Às vezes  6 9,38 

Sempre 1 1,56 

Não me recordo - - 

Não sei - - 

Não responderam a pesquisa 4 6,25 

Total 64 100,00 

Fonte: dados da pesquisa 

Nota: sinal convencional utilizado – dado rigorosamente zero 

 

De acordo com a TAB. 109, 87,50% dos integrantes das diretorias dos 

CONSEP relataram que nunca o conselho recebe ajuda financeira da câmara de 

vereadores para cumprir a sua missão, 3,13% afirmaram que às vezes recebem, 

1,56% que sempre recebem, enquanto 1,56% não se recordaram e outros 6,25% 

não responderam a pesquisa.  

 

Repostas que se referem ao quesito não sei, inexistiram. 

 

Novamente, pelas mesmas razões, encontra-se harmonia nos dados das 

TAB. 108 e 109. A falta de recursos é fator de ineficiência de uma organização. 

 

TABELA 109 

Recebimento, pelo CONSEP, de ajuda financeira da Câmara dos Vereadores nas 

cidades localizadas na área do 31.º BPM – jan. 2010 – maio 2011. 

continua 

Recebimento Freqüência 

Abs. % 

Nunca 56 87,50 
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TABELA 109 

Recebimento, pelo CONSEP, de ajuda financeira da Câmara dos Vereadores nas 

cidades localizadas na área do 31.º BPM – jan. 2010 – maio 2011. 

conclusão 

Recebimento Freqüência 

Abs. % 

Às vezes  2 3,13 

Sempre 1 1,56 

Não me recordo 1 1,56 

Não sei - - 

Não responderam a pesquisa 4 6,25 

Total 64 100,00 

Fonte: dados da pesquisa 

Nota: sinal convencional utilizado – dado rigorosamente zero 

 

Conforme a TAB. 110, 78,12% dos integrantes das diretorias dos 

CONSEP relataram que nunca o conselho recebe ajuda financeira do fórum da 

comarca para cumprir a sua missão, 12,50% afirmaram que às vezes recebem, 

3,13% que sempre recebem, enquanto 6,25% não responderam a pesquisa.  

 

Repostas que se referem aos quesitos não me recordo, e a não sei, 

inexistiram. 

 

 Na percepção da maioria da amostra, o Poder Judiciário não contribui 

financeiramente com o CONSEP. No entanto, a percepção dos 3,13% dos 

pesquisados é importantíssima para que, em evento programado de treinamento ou 

seminário, possa transmitir a experiência ora demonstrada, com vistas à obtenção 

de recursos, não somente dessa fonte, mas, também, das outras retromencionadas. 
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TABELA 110 

Recebimento, pelo CONSEP, de ajuda financeira do Fórum da comarca nas cidades 

localizadas na área do 31.º BPM – jan. 2010 – maio 2011. 

Recebimento  Freqüência 

Abs. % 

Nunca  50 78,12 

Às vezes  8 12,50 

Sempre 2 3,13 

Não me recordo - - 

Não sei - - 

Não responderam a pesquisa 4 6,25 

Total 64 100,00 

Fonte: dados da pesquisa 

Nota: sinal convencional utilizado – dado rigorosamente zero 

 

Conforme a TAB. 111, 85,94% dos integrantes das diretorias dos 

CONSEP relataram que nunca o conselho recebe ajuda financeira do Promotor de 

justiça da comarca para cumprir a sua missão, 6,25% afirmaram que às vezes 

recebem, 1,56% que sempre recebem, enquanto 6,25% não responderam a 

pesquisa.  

 

Repostas que se referem aos quesitos não me recordo, e a não sei, 

inexistiram. 

 

Percebe-se o não fornecimento de recursos aos conselhos por parte de 

entidades também responsáveis em preservar a segurança pública, conforme os 

dados mostrados nas TAB. 108 a 111. 
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TABELA 111 

Recebimento, pelo CONSEP, de ajuda do Promotor de Justiça da Comarca nas 

cidades localizadas na área do 31.º BPM – jan. 2010 – maio 2011. 

Recebimento Freqüência 

Abs. % 

Nunca  55 85,94 

Às vezes  4 6,25 

Sempre 1 1,56 

Não me recordo - - 

Não sei - - 

Não responderam a pesquisa 4 6,25 

Total 64 100,00 

Fonte: dados da pesquisa 

Nota: sinal convencional utilizado – dado rigorosamente zero 

 

De acordo com a TAB. 112, 93,75% dos integrantes das diretorias dos 

CONSEP relataram que o conselho nunca paga aluguel de sua sede, para 

gerenciamento de suas atividades e realização das reuniões que promove, enquanto 

6,25% não responderam a pesquisa.  

 

Repostas que se referem aos quesitos às vezes, sempre, não me 

recordo, e a não sei, inexistiram. 

 

Os CONSEP, conforme TAB. 102, não têm sede própria. Outrossim, 

conforme a TAB. 112, não pagam aluguel para uso da sede. Conclui-se que as 

sedes são concedidas, eventual ou sistematicamente, por terceiros. Poder-se-ia 

significar o pagamento de aluguel por parte de terceiros, mas as TAB 107, 108 e 109 

revelaram que os CONSEP não recebem ajuda financeira de ninguém. 
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TABELA 112 

Pagamento de aluguel de sua sede pelo CONSEP nas cidades localizadas na área 

do 31.º BPM – jan. 2010 – maio 2011. 

Pagamento de aluguel pelo CONSEP Freqüência 

Abs. % 

Nunca  60 93,75 

Às vezes  - - 

Sempre - - 

Não me recordo - - 

Não sei - - 

Não responderam a pesquisa 4 6,25 

Total 64 100,00 

Fonte: dados da pesquisa 

Nota: sinal convencional utilizado – dado rigorosamente zero 

 

Conforme a TAB. 113, 93,75% dos integrantes das diretorias dos 

CONSEP relataram que o conselho nunca paga despesas mensais relativas a água, 

esgoto, telefone e energia elétrica por ter sede própria, enquanto 6,25% não 

responderam a pesquisa.  

 

Repostas que se referem aos quesitos às vezes, sempre, não me 

recordo, e a não sei, inexistiram. 

 

Transportando os dados da TAB. 112 aos da TAB. 113, a falta de 

pagamento de despesas para a manutenção do CONSEP, aliado aos poucos 

recursos que os mesmos dispõem, mostra que os conselhos não possuem sede, 

quer seja própria ou alugada. Ocorrendo esta situação, os conselhos deverão ter 

maior dificuldade para o cumprimento de sua missão, o que pode acarretar na 

ineficiência deles. 

 

 

 

 

 



192 

TABELA 113 

Pagamento de despesas mensais pelo CONSEP em razão de ter sede própria nas 

cidades localizadas na área do 31.º BPM – jan. 2010 – maio 2011. 

Pagamento de despesas mensais pelo 

CONSEP 

Freqüência 

Abs. % 

Nunca  60 93,75 

Às vezes  - - 

Sempre - - 

Não me recordo - - 

Não sei - - 

Não responderam a pesquisa 4 6,25 

Total 64 100,00 

Fonte: dados da pesquisa 

Nota: sinal convencional utilizado – dado rigorosamente zero 

 

De acordo com a TAB. 114, 93,75% dos integrantes das diretorias dos 

CONSEP relataram que o conselho nunca paga despesas mensais, relativas a 

água, esgoto, telefone, internet e energia elétrica por dispor de recursos financeiros 

próprios ou doados, enquanto 6,25% não responderam a pesquisa.  

 

Repostas que se referem aos quesitos às vezes, sempre, não me 

recordo, e a não sei, inexistiram. 

 

Transportando os dados da TAB. 112 e da TAB. 113 aos da TAB. 114, a 

falta de pagamento de despesas para a manutenção do CONSEP mostra que os 

conselhos deixam de ter certas despesas em razão de não ter sede e pela escassez 

de recursos disponíveis. A falta de recursos pode ser minimizada com a orientação e 

qualificação da diretoria do conselho, de forma a despertar-lhes a possibilidade de 

contatos com outros órgãos e entidades, na busca de tais recursos. Permanecendo 

essa escassez de recursos, os conselhos deverão ter maior dificuldade para 

cumprimento de sua missão, o que pode acarretar na ineficiência deles. 
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TABELA 114 

Pagamento de despesas mensais pelo CONSEP em razão da disponibilidade de 

recursos financeiros próprios ou doados nas cidades localizadas na área do 31.º 

BPM – jan. 2010 – maio 2011. 

Pagamento de despesas mensais pelo 

CONSEP 

Freqüência 

Abs. % 

Nunca  60 93,75 

Às vezes  - - 

Sempre - - 

Não me recordo - - 

Não sei - - 

Não responderam a pesquisa 4 6,25 

Total 64 100,00 

Fonte: dados da pesquisa 

Nota: sinal convencional utilizado – dado rigorosamente zero 

 

Conforme a TAB. 115, 93,75% dos integrantes das diretorias dos 

CONSEP relataram que sempre o conselho, para desenvolver suas atividades, 

depende de favor para usar instalações físicas emprestadas, enquanto 6,25% não 

responderam a pesquisa.  

 

Repostas que se referem aos quesitos nunca, às vezes, não me 

recordo, e a não sei, inexistiram. 

 

Os dados da TAB. 115 corroboram os dados descritos nas TAB. 112 a 

114, ficando evidente a carência dos recursos dos CONSEP e a indisponibilidade de 

local destinado para a sua reunião, o que mais uma vez pode prejudicar a execução 

das atividades do conselho e acarretar na ineficiência deles.  
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TABELA 115 

Dependência de favor para os CONSEP usarem instalações físicas emprestadas 

nas cidades localizadas na área do 31.º BPM – jan. 2010 – maio 2011. 

Dependência de favor do CONSEP Freqüência 

Abs. % 

Nunca  - - 

Às vezes  - - 

Sempre 60 93,75 

Não me recordo - - 

Não sei - - 

Não responderam a pesquisa 4 6,25 

Total 64 100,00 

Fonte: dados da pesquisa 

Nota: sinal convencional utilizado – dado rigorosamente zero 

 

De acordo com a TAB. 116, 93,75% dos integrantes das diretorias dos 

CONSEP relataram que nunca o conselho dispõe de meio de transporte próprio 

para desenvolver suas atividades, enquanto 6,25% não responderam a pesquisa.  

 

Repostas que se referem aos quesitos às vezes, sempre, não me 

recordo, e a não sei, inexistiram. 

 

Conforme relato dos integrantes das diretorias dos CONSEP, todos os 

conselhos não disponham de meios de transportes próprios para a execução de 

suas atividades. Desta forma, mais uma vez fica evidente escassez de recursos dos 

CONSEP. Se depender de transportes próprios para a execução de suas atividades, 

os conselhos serão ineficientes. 
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TABELA 116 

Disponibilidade de meio de transporte próprio do CONSEP para desenvolver suas 

atividades nas cidades localizadas na área do 31.º BPM – jan. 2010 – maio 2011. 

Disponibilidade de meio de transporte 

próprio 

Freqüência 

Abs. % 

Nunca  60 93,75 

Às vezes  - - 

Sempre - - 

Não me recordo - - 

Não sei - - 

Não responderam a pesquisa 4 6,25 

Total 64 100,00 

Fonte: dados da pesquisa 

Nota: sinal convencional utilizado – dado rigorosamente zero 

 

Conforme a TAB. 117, 84,37% dos integrantes das diretorias dos 

CONSEP relataram que nunca o conselho trabalha com aparelho de computadores 

próprios, enquanto 9,38% afirmaram que sempre trabalham e outros 6,25% não 

responderam a pesquisa.  

 

Repostas que se referem aos quesitos nunca, às vezes, não me 

recordo, e a não sei, inexistiram. 

 

Os dados da TAB. 117 mostram que poucos conselhos dispõem de 

computadores próprios, evidenciando novamente a falta de recursos. Para ser 

eficiente, uma organização deve usar os recursos da melhor maneira possível, 

conforme exposto na seção 6. Assim, se dependesse de computadores próprios, a 

maioria dos CONSEP seria ineficiente. 

 

Ao afirmar-se que foram pesquisados quatro integrantes de cada diretoria 

de CONSEP, conclui-se que o percentual que respondeu sempre trabalhar com 

computador próprio refere-se a dois CONSEP, uma vez que aqueles que não 

responderam a pesquisa pertencem a dois conselhos, dos quais um deles possui tal 

recurso. 
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TABELA 117 

Existência de computadores próprios nos CONSEP, para realização de seus 

trabalhos, localizadas na área do 31.º BPM – jan. 2010 – maio 2011. 

Existência de computadores próprios Freqüência 

Abs. % 

Nunca  54 84,37 

Às vezes  - - 

Sempre 6 9,38 

Não me recordo - - 

Não sei - - 

Não responderam a pesquisa 4 6,25 

Total 64 100,00 

Fonte: dados da pesquisa 

Nota: sinal convencional utilizado – dado rigorosamente zero 

 

De acordo com a TAB. 118, 10,93% dos integrantes das diretorias dos 

CONSEP relataram que nunca o conselho trabalha com insuficiência de recursos 

materiais e financeiros, 10,93% afirmaram que às vezes trabalha com insuficiência, 

68,76% relataram que sempre trabalha com insuficiência de recursos, enquanto 

3,13% não souberam responder e 6,25% não responderam a pesquisa.  

 

Repostas que se referem ao quesito não me recordo inexistiram. 

 

Ao somarem-se os percentuais que responderam sempre com a parte da 

amostra que não soube responder a pergunta e os que relataram às vezes, para 

82,82% da amostra, em algum momento, os CONSEP têm recursos materiais e 

financeiros insuficientes. Dispor de recursos é necessário para a eficiência de uma 

organização, como exposto na seção 6. Assim, se dependerem de recursos 

materiais e financeiros, a grande maioria dos conselhos tendem a serem 

ineficientes, conforme exposto nas TAB. 102, 103, 104, 108, 109, 110, 111, 115, 

117, 118.  
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TABELA 118 

Insuficiência de recursos materiais e financeiros no trabalho dos CONSEP para 

realizar suas atividades nas cidades localizadas na área do 31.º BPM – jan. 2010 – 

maio 2011. 

Insuficiência de recursos  Freqüência 

Abs. % 

Nunca  7 10,93 

Às vezes  7 10,93 

Sempre 44 68,76 

Não me recordo - - 

Não sei 2 3,13 

Não responderam a pesquisa 4 6,25 

Total 64 100,00 

Fonte: dados da pesquisa 

Nota: sinal convencional utilizado – dado rigorosamente zero 

 

Conforme a TAB. 119, 89,06% dos integrantes das diretorias dos 

CONSEP relataram que nunca o conselho trabalha com desperdício de recursos 

materiais e financeiros para realizar suas atividades, 1,56% afirmaram que às vezes 

trabalham, enquanto 3,13% não souberam responder e outros 6,25% não 

responderam a pesquisa.  

 

Repostas que se referem aos quesitos, sempre, e a não me recordo, 

inexistiram. 

 

A falta de desperdícios dos recursos dos CONSEP pode ser em 

decorrência da própria escassez dos recursos dos conselhos, conforme exposto nas 

TAB. 103, 104, 108, 109, 110, 111, 115, 117 e 118. 
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TABELA 119 

Desperdício de recursos materiais e financeiros no trabalho dos CONSEP para 

realizar suas atividades nas cidades localizadas na área do 31.º BPM – jan. 2010 – 

maio 2011. 

Desperdício de recursos Freqüência 

Abs. % 

Nunca  57 89,06 

Às vezes  1 1,56 

Sempre - - 

Não me recordo - - 

Não sei 2 3,13 

Não responderam a pesquisa 4 6,25 

Total 64 100,00 

Fonte: dados da pesquisa 

Nota: sinal convencional utilizado – dado rigorosamente zero 

 

De acordo com a TAB. 120, 23,44% dos integrantes das diretorias dos 

CONSEP relataram que nunca o conselho deixou de executar atividade por falta de 

recursos financeiros ou materiais, 10,94% afirmaram que às vezes deixou de 

executar, 57,81% que sempre deixou de executar, enquanto 1,56% não souberam 

responder e 6,25% não responderam a pesquisa.  

 

Repostas que se refere ao quesito não sei inexistiu. 

 

Ao somarem-se os que responderam sempre com os que relataram às 

vezes e os que não se recordaram, pode ser que 70,31% dos CONSEP, em algum 

momento, já deixaram de executar atividades por falta de recursos materiais ou 

financeiros. Os dados da TAB. 120 corroboram os da TAB. 118, uma vez que se 

levantou que a maioria dos conselhos trabalha com insuficiência de recursos, o que 

ficou novamente evidenciado nos dados da TAB. 120. Essa carência acarreta a 

ineficiência destes conselhos, uma vez que é necessário dispor de recursos para 

desenvolver suas atividades e alcançar seus objetivos, conforme exposto na seção 

6. 
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TABELA 120 

Inércia dos CONSEP por falta de recursos materiais e financeiros nas cidades 

localizadas na área do 31.º BPM – jan. 2010 – maio 2011. 

Inércia  Freqüência 

Abs. % 

Nunca  15 23,44 

Às vezes  7 10,94 

Sempre 37 57,81 

Não me recordo 1 1,56 

Não sei - - 

Não responderam a pesquisa 4 6,25 

Total 64 100,00 

Fonte: dados da pesquisa 

Nota: sinal convencional utilizado – dado rigorosamente zero 

 

Conforme a TAB. 121, 92,19% dos integrantes das diretorias dos 

CONSEP relataram que nunca o conselho recebe ajuda financeira do Estado de 

Minas Gerais para realizar suas atividades, enquanto 1,56% afirmaram não se 

recordaram e outros 6,25% não responderam a pesquisa.  

 

Repostas que se referem aos quesitos, às vezes, sempre, e a não sei, 

inexistiram. 

 

No Estado de Minas Gerais inexistem vínculos legislativos para a criação 

de CONSEP, conforme exposto na seção 5.1. Pelos dados da TAB. 121, há falta de 

ajuda financeira do Estado com os conselhos. 
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TABELA 121 

Recebimento de ajuda financeira do Estado de Minas Gerais, pelos CONSEP, para 

realizarem suas atividades nas cidades localizadas na área do 31.º BPM – jan. 2010 

– maio 2011. 

Recebimento de ajuda financeira  Freqüência 

Abs. % 

Nunca  59 92,19 

Às vezes  - - 

Sempre - - 

Não me recordo 1 1,56 

Não sei - - 

Não responderam a pesquisa 4 6,25 

Total 64 100,00 

Fonte: dados da pesquisa 

Nota: sinal convencional utilizado – dado rigorosamente zero 

 

De acordo com a TAB. 122, 35,94% dos integrantes das diretorias dos 

CONSEP relataram que nunca existe o registro do conselho em algum cartório da 

comarca, 1,56% afirmaram que às vezes existe, enquanto 56,25% afirmaram que 

sempre existe e 6,25% não responderam a pesquisa.  

 

Repostas que se referem aos quesitos, não me recordo, e a não sei, 

inexistiram. 

 

Ocorreu falácia na resposta de 18,75% dos pesquisados que relataram 

sempre, ou seja, doze pesquisados, uma vez que, como exposto na seção 5.3, no 

âmbito do 31.º BPM, existem sete conselhos devidamente registrados em cartório. 

Os integrantes do conselho que não responderam aos questionários da pesquisa 

fazem parte de conselhos que estão registrados em cartório. Essa irregularidade 

pode ser conseqüência de falta de informação dos integrantes da diretoria do 

CONSEP, o que mais uma vez reforça a idéia da necessidade de suas 

capacitações. 
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Conforme a seção 5.3, 43,75% dos CONSEP existentes no âmbito do 31.º 

BPM estão registrados em cartório, os quais estão seguindo orientações de etapas 

propostas pela PMMG, conforme exposto na seção 5.2. 

 

TABELA 122 

Existência de registro do CONSEP em cartório da comarca nas cidades localizadas 

na área do 31.º BPM – jan. 2010 – maio 2011. 

Existência de registro do CONSEP em 

cartório 

Freqüência 

Abs. % 

Nunca  23 35,94 

Às vezes  1 1,56 

Sempre 36 56,25 

Não me recordo - - 

Não sei - - 

Não responderam a pesquisa 4 6,25 

Total 64 100,00 

Fonte: dados da pesquisa 

Nota: sinal convencional utilizado – dado rigorosamente zero 

 

Conforme a TAB. 123, 3,13% dos integrantes das diretorias dos CONSEP 

relataram que nunca existe estatuto do conselho eleito por uma diretoria, 1,56% 

afirmaram que às vezes existe, enquanto 89,06% afirmaram que sempre existe e 

6,25% não responderam a pesquisa.  

 

Repostas que se referem aos quesitos, não me recordo, e a não sei, 

inexistiram. 

 

Como exposto na seção 5.3, existem dez CONSEP que possuem estatuto 

no âmbito do 31.º BPM. Dos 89,06% que relataram sempre, ocorreu falácia de 21 

pesquisados, o que corresponde a 32,81%. Os integrantes dos conselhos que não 

responderam aos questionários da pesquisa fazem parte de conselhos que também 

possuem estatuto. Essa irregularidade pode ser conseqüência de falta de 

informação dos integrantes da diretoria do CONSEP, o que mais uma vez reforça a 

idéia da necessidade de suas capacitações. 
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Conforme a seção 5.3, 62,50% dos CONSEP existentes no âmbito do 31.º 

BPM possuem estatuto eleito por uma assembléia geral, os quais estão seguindo 

orientações de etapas propostas pela PMMG, conforme exposto na seção 5.2. 

 

TABELA 123 

Existência de estatuto do CONSEP eleito por uma assembléia geral nas cidades 

localizadas na área do 31.º BPM – jan. 2010 – maio 2011. 

Existência de estatuto do CONSEP eleito 

por uma assembléia geral 

Freqüência 

Abs. % 

Nunca  2 3,13 

Às vezes  1 1,56 

Sempre 57 89,06 

Não me recordo - - 

Não sei - - 

Não responderam a pesquisa 4 6,25 

Total 64 100,00 

Fonte: dados da pesquisa 

Nota: sinal convencional utilizado – dado rigorosamente zero 

 

De acordo com a TAB. 124, 14,06% dos integrantes das diretorias dos 

CONSEP relataram que, às vezes, existe a diretoria do CONSEP com todos os seus 

membros e respectivos cargos, bem como os conselhos deliberativo e fiscal, 

enquanto 79,69% afirmaram que sempre existe a diretoria e 6,25% não 

responderam a pesquisa.  

 

Repostas que se referem aos quesitos, nunca, não me recordo, e a não 

sei, inexistiram. 

 

De acordo com a maioria dos pesquisados, os CONSEP têm sua diretoria 

completa, bem como os conselhos deliberativo e fiscal. A observância de 

orientações é fator de eficiência. A PMMG orientou a maioria dos CONSEP, 

conforme seção 5.2, para que a diretoria e esses conselhos existam. 
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TABELA 124 

Existência da diretoria do CONSEP e de todos os seus membros e cargos nas 

cidades localizadas na área do 31.º BPM – jan. 2010 – maio 2011. 

Existência da diretoria do CONSEP. e de 

todos os seus membros e cargos 

Freqüência 

Abs. % 

Nunca  - - 

Às vezes  9 14,06 

Sempre 51 79,69 

Não me recordo - - 

Não sei - - 

Não responderam a pesquisa 4 6,25 

Total 64 100,00 

Fonte: dados da pesquisa 

Nota: sinal convencional utilizado – dado rigorosamente zero 

 

Conforme a TAB. 125, 3,13% dos integrantes das diretorias dos CONSEP 

relataram que nunca o conselho realiza reuniões mensais entre seus membros e a 

comunidade para tratar de assuntos de interesse da segurança pública em sua 

cidade, 28,12% afirmaram que às vezes realiza as reuniões, enquanto 62,50% 

afirmaram que sempre realiza as reuniões e 6,25% não responderam a pesquisa.  

 

Repostas que se referem aos quesitos, não me recordo, e a não sei, 

inexistiram. 

 

A maioria dos pesquisados afirmou que os Conselhos realizam reuniões 

mensais entre integrantes e cidadãos da comunidade para tratar da segurança 

pública.  
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TABELA 125 

Realização das reuniões mensais pelo CONSEP entre seus membros e a 

comunidade nas cidades localizadas na área do 31.º BPM – jan. 2010 – maio 2011. 

Realização das reuniões mensais  Freqüência 

Abs. % 

Nunca  2 3,13 

Às vezes  18 28,12 

Sempre 40 62,50 

Não me recordo - - 

Não sei - - 

Não responderam a pesquisa 4 6,25 

Total 64 100,00 

Fonte: dados da pesquisa 

Nota: sinal convencional utilizado – dado rigorosamente zero 

 

Aos integrantes das diretorias dos CONSEP foi oportunizado tecer outros 

comentários que não foram embutidos nas respostas das perguntas do questionário. 

Obtiveram-se os seguintes registros, a pesar da maioria dos integrantes das 

diretorias dos conselhos (85,94%) não realizarem outras observações:  

a) conforme relato de 1,56% dos pesquisados, existem divergências entre 

a comunidade e os membros do CONSEP, o que está sendo 

solucionado paulatinamente; 

c) o grande obstáculo que o CONSEP enfrenta é a falta de recursos 

financeiros e de sede própria para realizar seus trabalhos, conforme 

relato de 3,13% dos integrantes da diretoria dos CONSEP; conforme se 

verifica na seção 6, a falta de recursos é um fator de ineficiência da 

organização; 

d) há necessidade de que os membros do conselho recebam treinamento 

específico, conforme relato de 1,56% dos pesquisados; a realização de 

treinamento é um fator de eficiência, conforme exposto na seção 6; 

e) outros 1,56% relataram que há necessidade de comparecerem os 

militares da fração nas reuniões do conselho; apenas os juízes de 

direito disponibilizaram recursos ao conselho, havendo necessidade de 

buscar alternativas para conseguir outras fontes de recurso; 
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necessidade da PMMG elaborar um curso para os integrantes do 

CONSEP, de forma a padronizar as ações; necessidade de avaliação 

do resultado e das propostas discutidas pelos CONSEP, sob pena de 

desvio de seus objetivos e, como sugestão, um encontro semestral dos 

conselhos de uma UEOp ou de uma RPM. 
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9 CONCLUSÁO 

 

 

Na seção 8, foram apresentados, analisados e interpretados os dados 

coletados por meio dos questionários junto às amostras situadas nas cidades do 31.º 

BPM que possuem CONSEP – militares estadual-policiais cmt. das Frações, 

Delegados de Polícia Civil, Juízes de Direito e Promotores de Justiça, Prefeitos 

Municipais e Presidentes das Câmaras Municipais de Vereadores, bem como aos 

integrantes das diretorias dos CONSEP. 

 

Esta seção trará as análises de alcance dos objetivos definidos para a 

pesquisa e de confirmação de suas hipóteses. 

 

 

9.1 Análise de alcance dos objetivos da pesquisa 

 

 

Na seção 5.2, registra-se que os CONSEP têm por objetivo desenvolver 

programas que priorizem a prevenção da criminalidade com a participação da 

comunidade, para a diminuição da violência. Existem conselhos que estão pautando 

suas atividades conforme as orientações recebidas, porém há outros que carecem 

de melhorias para atingir seus objetivos. O objetivo geral da monografia – avaliar a 

eficiência dos CONSEP sediados na área do 31.º BPM para a promoção da 

segurança pública – foi alcançado, como pode ser comprovado pela integração dos 

dados das TAB. 5, 12 e 13, 15 a 20, 22, 31, 42, 59 e 60, 62, 69 a 71, 78, 80, 82 a 87, 

89, 95 a 99, 101 a 105, 107 a 111, 115 a 120, 124 e 125, bem como pelo exposto 

nas seção 5.3 e 8, sobretudo, nesta última, nas respostas das amostras relativas às 

perguntas abertas que lhes foram formuladas. 

 

Ao analisar as diferentes informações das amostras da pesquisa, o 

primeiro objetivo específico desta monografia – verificar se o funcionamento dos 

CONSEP sediados na área do 31.º BPM segue as orientações expedidas pela 

PMMG – foi alcançado, como pode ser comprovado pela integração dos dados das 
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TAB. 12 e 13, 15 a 18, 20, 33, 39, 46, 53, 56, 62, 67 a 69, 73 e 74, 85, 87, 88, 96, 

122 a 125. 

 

Para serem eficientes, as organizações precisam utilizar de forma correta 

os recursos disponíveis, os quais devem ser aplicados da forma mais racional 

possível, conforme exposto na seção 6. O segundo objetivo específico da 

monografia – identificar as necessidades em talentos humanos, recursos logísticos e 

financeiros pelas quais passam os CONSEP para o cumprimento da finalidade a que 

se propõe – foi alcançado, conforme como pode ser comprovado pela integração 

dos dados das TAB. 6; 23; 32; 43; 44; 89 a 95; 99 a 121.  

 

O terceiro objetivo específico da monografia – subsidiar o comando do 

31.º BPM com informações sobre as necessidades dos CONSEP em talentos 

humanos, recursos logísticos e financeiros com vistas a fornecer o apoio que for 

possível para o seu efetivo funcionamento – foi alcançado, conforme se pode 

verificar por meio dos dados constantes nas tabelas 95; 99; 100; 118 a 120. 

 

Após realizar a análise sobre o alcance dos objetivos desta monografia, 

na seção 9.2 discorrer-se-á sobre a análise da confirmação das hipóteses. 

 

 

9.2 Análise de confirmação das hipóteses 

 

 

A hipótese básica – há ineficiência no funcionamento dos CONSEP 

sediados na área do 31.º BPM que inviabiliza sua colaboração para a promoção da 

segurança pública – foi confirmada parcialmente, como pode ser comprovado pela 

integração dos dados das TAB. 12 e 13, 15 a 18, 20, 33, 39, 46, 53, 56, 62, 67 a 69, 

73 e 74, 85, 87, 88, 96, 122 a 125, e, principalmente, tendo em vista que: 

a) como consta na seção 5.2, espera-se que, por meio dos CONSEP, 

haja a participação das pessoas nos assuntos afetos à segurança 

pública; no entanto, na realidade, essa participação comunitária no 

planejamento das atividades de preservação da segurança pública não 

ocorreu de forma efetiva, já que não houve expressiva participação das 
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pessoas, conforme TAB. 17 a 20, revelando na ineficiência da maioria 

dos conselhos; 

b) quanto à realização de atividades por parte dos CONSEP, para a 

maioria dos cmt. de frações, os conselhos realizaram-nas, o que é um 

fator de eficiência, conforme a TAB. 5, que corrobora as informações 

dos integrantes das diretorias do conselho, conforme a TAB. 70; as 

respostas dos prefeitos municipais e dos presidentes das câmaras de 

vereadores (TAB. 42), bem como as dos juízes de direito e promotores 

de justiça (TAB. 31), revelaram que o mesmo fato não ocorrera, 

porquanto não houve manifestação de maioria; quanto aos delegados 

de polícia civil (TAB. 22), nenhum deles conhece a realização de 

atividades pelos CONSEP;  

c) a maioria dos CONSEP dependeram de recursos materiais e 

financeiros, pois eles não dispunham de recursos próprios, conforme 

os dados constantes nas TAB. 6; 23; 32, 43; 118 e 119; 

d) quanto ao conhecimento, a observância das orientações e ao 

conhecimento da real missão, conforme os dados das TAB. 67, 68 e 

69, a maioria dos integrantes das diretorias dos conselhos afirmou as 

praticarem, o que pode possibilitar, que se depender do conhecimento 

da sua diretoria, os CONSEP tendem a serem eficientes; esses dados 

coadunaram com a percepção dos militares estadual-policiais Cmts. de 

Frações PM;  

e) em relação à participação em treinamento, houve ineficiência, segundo 

as informações da maioria das amostras, conforme corrobora as TAB. 

78 e 79, o que reafirma a necessidade de capacitação dos membros 

deles; 

f) quanto à existência de documento de planejamento e as atividades do 

CONSEP serem organizadas, dirigidas e controladas, não ocorreram 

de forma plena, conforme as TAB. 80 e 85; 

g) a existência e a utilização correta dos recursos disponíveis é um dos 

fatores de eficiência de uma organização, conforme relatado na seção 

6; no que tange à existência de talentos humanos, pode-se concluir 

que houve eficiência dos CONSEP no âmbito do 31.º BPM, conforme 

os dados das TAB. 89 a 94; 99 e 101; 
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h) em relação a recursos logísticos e financeiros, a maioria dos CONSEP 

apresentou carência, conforme os dados das TAB. 102 a 105; 107 a 

117 e TAB. 120. 

 

A primeira hipótese secundária – os CONSEP sediados na área do 31.º 

BPM são ineficientes por desacatarem as orientações expedidas pela PMMG – foi 

confirmada parcialmente, principalmente, porque:  

a) a esperada muita participação dos conselhos em campanhas de 

prevenção não aconteceu, conforme os dados da TAB. 20; 

b) a promoção e a participação em reuniões com as autoridades 

ocorreram, apenas, com maior freqüência, para auxiliar a PMMG; 

porém, em relação a polícia civil, juiz de direito e/ou promotor de justiça 

essa participação nunca ocorreu; 

c) o cumprimento das orientações, como os contidos nos documentos de 

planejamento ocorreu segundo a maioria dos integrantes das diretorias 

dos CONSEP (TAB. 84);  

d) houve divergências entre os integrantes dos CONSEP, segundo uma 

minoria da amostra pesquisada, conforme TAB. 87; também a minoria 

da amostra revela estão deixando de seguir orientações de etapas 

propostas pela PMMG, conforme os dados das TAB. 122 a 125; assim, 

para a maioria das amostras pesquisadas revelam que esses fatores 

de eficiência acontecem nos CONSEP.  

 

A segunda hipótese secundária – a inobservância das orientações 

expedidas pela PMMG por parte dos CONSEP sediados na área do 31.º BPM deve-

se ao distanciamento existente entre eles e o Cmt. da fração local – não foi 

confirmada:  

a) conforme consta na seção 8, a minoria de Cmts. frações não se 

envolveram nas atividades dos CONSEP, como demonstra os dados 

da TAB. 7; outrossim, a minoria de Cmts. de frações afirmou ter 

comparecido pouco às reuniões do conselho (TAB. 8); 

b) a maioria dos cmts. de frações repassou orientações para o 

funcionamento do CONSEP local (TAB. 9),  
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c) a maioria dos cmts. de frações utilizou o documento normativo da 

PMMG que rege como deve ser o funcionamento dos CONSEP para 

orientar os seus integrantes (TAB. 15); 

d) a maioria dos integrantes das diretorias do CONSEP afirmou ter 

recebido treinamento da PMMG, conforme a TAB. 62. 

 

Após a análise de confirmação das hipóteses, na seção 10 apresentar-se-

ão as recomendações necessárias para aplicar os conhecimentos produzidos em 

decorrência desta pesquisa. 
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10 RECOMENDAÇÕES E SUGESTÃO 

 

 

Analisados os alcances dos objetivos e a confirmação ou refutação das 

hipóteses, apresentar-se-ão recomendações e sugestões decorrentes dos 

conhecimentos produzidos pela presente pesquisa. 

 

 

10.1 Recomendações 

 

 

Com a finalidade de procurar melhorar as atividades dos CONSEP, a fim 

de que possam alcançar a eficiência e atingir seus objetivos, apresentam-se as 

seguintes recomendações:  

a) criação pela PMMG, de rotina de avaliação da eficiência dos CONSEP, 

periódica e sistemática, com memento dos tópicos a analisar e 

classificação final dos CONSEP, a ser consolidada em nível de 

Comandante de Batalhão, para a implementação ou incremento de 

medidas que possam contribuir com a eficácia dos CONSEPs na 

redução da violência no âmbito da sua área de responsabilidade; 

b) implementação anual, a começar imediatamente, de programas de 

capacitação, seminários ou treinamentos com vistas na qualidade das 

atividades dos integrantes dos CONSEP, bem como para a integração 

ente eles, e deles com os membros de outros CONSEP, e com as 

autoridades a eles vinculadas, de forma que todos tenham acesso a 

orientações, informações e conhecimentos, não obstante a rotatividade 

deles decorrente de mandatos; 

 c) submissão anual de todos os oficiais e graduados, Cmts. de Fração 

em potencial, a Treinamento de Polícia Militar sobre polícia comunitária 

e mobilização de pessoas; 

d) realização de campanhas pela PMMG a fim de fomentar nas pessoas a 

necessidade de sua participação nos assuntos atinentes a segurança 

pública, devendo ser usado o CONSEP para possibilitar esta 

participação. 
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Após a apresentação das recomendações, a seção 10.2 apresentará 

sugestão para novos estudos, cuja necessidade foi constatada durante o 

desenvolvimento deste trabalho, e que não se realizaram, por estarem 

desvinculados do seu objetivo. 

 

 

10.2 Sugestão 

 

 

Esta pesquisa não teve a intenção de esgotar os questionamentos 

atinentes ao tema. Assim, esta seção sugere o presente estudo: consta na seção 2, 

segundo a diretriz n.º 3.01.01/2010a, que a missão da Polícia Militar “[...] consiste 

em executar em todo o território do Estado de Minas Gerais a polícia ostensiva de 

preservação da ordem pública e de prevenção criminal [...]” (destaque meu). 

Essa perspectiva difere do que prescreve a Carta Magna e poderia considerar ilegal 

o policiamento velado e a atividade de inteligência de segurança pública. Sugere-se 

o estudo para verificar a conveniência da substituição da expressão retro 

mencionada por aquela que já se encontra no texto da Constituição do Estado de 

Minas Gerais: “polícia de preservação da ordem pública, polícia ostensiva e de 

prevenção criminal”. 
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APÊNDICES 

 

 

APÊNDICE A – DADOS SOBRE REGISTRO DE OCORRÊNCIAS NA ÁREA DO 31.º BPM 

 

 

TABELA 2 

Quantidade de ocorrências registradas, mês a mês, por grupo, pelo 31.º BPM – Conselheiro Lafaiete –  jan.– dez. 2009 

continua 

Grupos 
Mês do ano de 2009 Total 

Jan. Fev. Mar. Abr. Maio Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 

“Grupo A” - Ações de polícia comunitária32  70 78 154 158 158 107 93 78 174 194 192 82 1538 

“Grupo B” - Contra a pessoa 539 561 553 561 574 505 513 515 492 509 565 552 6439 

“Grupo C” - Contra o patrimônio 503 477 462 510 540 466 437 491 505 497 460 469 5817 

“Grupo D” - Contra a dignidade sexual/paz/fé 

pública/organização trabalho 

62 60 56 46 48 50 60 48 68 68 66 67 699 

“Grupo E” - Contra a incolumidade pública  18 22 12 13 14 7 13 16 16 11 13 15 170 

“Grupo F” - Mineração - - - - - - - - - 1 - - 1 

“Grupo H” - Trânsito urbano 351 357 452 394 483 430 482 390 351 329 381 427 4827 

                                                           
32  Cf. (MINAS GERAIS, 1997, p. 284): “Este grupo abrange as ocorrências decorrentes das ações de Polícia Comunitária. Embora não 
constituam missão específica da Polícia Militar, o seu pronto atendimento implicará a satisfação dos anseios da comunidade e a melhoria da 
qualidade de vida do cidadão, contribuindo, ainda, para que, paulatinamente, torne-se mais efetivo o Sistema de Defesa Social.” 
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TABELA 2 

Quantidade de ocorrências registradas, mês a mês, por grupo, pelo 31.º BPM – Conselheiro Lafaiete - jan.– dez. 2009 

conclusão 

Grupos Mês do ano de 2009 Total 

Jan. Fev. Mar. Abr. Maio Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 

“Grupo I” - Trânsito rodoviário 7 10 6 7 9 20 6 8 14 15 13 18 133 

“Grupo K” – Legislação da fauna 

silvestre 

- 1 3 1 1 1 1 1 - - 2 1 12 

Grupo L” – Legislação da flora - - 1 1 1 1 - 3 5 1 1 - 14 

“Grupo M” - Referente a substâncias 

entorpecentes 

48 43 32 46 36 28 31 32 33 42 27 32 430 

“Grupo N” - Contra a Adm.Pública 45 42 47 53 57 39 51 47 45 31 29 53 539 

“Grupo O” - Referente a incêndio 1 - 2 - 4 3 1 2 1 1 2 1 18 

“Grupo P” - Referente a bombeiro - -- - 1 - - - - 2 - - - 3 

“Grupo R” - Referente a prevenção 3 1 - - 1 - - - - 2 2 3 12 

“Grupo T” - Diversas de polícia 552 491 516 534 537 489 729 585 630 668 616 579 6926 

“Grupo W” - Procedimentos  

administrativos 

434 353 387 359 375 333 369 383 375 433 479 458 4738 

“Grupo Y” - Operações 1.614 1.576 1.724 1.874 1.973 1.887 1.936 1.832 1.784 1.848 1.698 1.999 21.745 

TOTAL GERAL 4.247 4.072 4.407 4.558 4.811 4.366 4.722 4.431 4.495 4.650 4.546 4.756 54.061 

Fonte: 3.ª Seção do Estado Maior do 31.º BPM  
Nota: Sinal convencional utilizado – dado numérico rigorosamente igual a zero. 
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TABELA 3 

Quantidade de ocorrências registradas, mês a mês, por grupo, pelo 31.º BPM – Conselheiro Lafaiete - jan.– dez. 2010 

continua 

Grupos Mês do ano de 2010 Total 

Jan. Fev. Mar. Abr. Maio Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 

“Grupo A” - Ações de polícia comunitária 54 87 223 208 137 133 133 211 238 209 206 88 1927 

“Grupo B” - Contra a pessoa 558 508 566 493 520 423 503 502 510 528 489 529 6129 

“Grupo C” - Contra o patrimônio 509 428 445 444 444 420 460 473 467 496 458 519 5563 

“Grupo D” - Contra a dignidade sexual/paz/fé 

pública/organização trabalho 

64 65 66 56 64 44 52 59 57 56 46 43 672 

“Grupo E” - Contra a incolumidade pública  22 16 13 22 19 10 18 17 24 10 18 26 215 

“Grupo F” - Mineração 1 1 - - - - - - - - - - 2 

“Grupo H” - Trânsito urbano 473 453 465 464 450 376 415 458 401 457 436 444 5292 

“Grupo I” - Trânsito rodoviário 20 8 13 16 17 10 16 18 6 16 5 20 165 

“Grupo K” – Legislação da fauna silvestre - 1 3 1 - 2 - 2 2 - - 1 12 

Grupo L” – Legislação da flora 1 - - - 1 1 2 2 3 - - 1 11 

“Grupo M” - Referente a substâncias 

entorpecentes 

38 37 40 24 25 30 36 48 34 43 53 37 445 

“Grupo N” - Contra a Administração pública 43 54 37 55 48 34 33 44 49 48 24 21 490 

“Grupo O” - Referente a incêndio - - - 1 - - - 2 1 - - - 4 

“Grupo P” - Referente a bombeiro 3 - - - - - - 1 - - - 4 8 
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TABELA 3 

Quantidade de ocorrências registradas, mês a mês, por grupo, pelo 31.º BPM – Conselheiro Lafaiete - jan.– dez. 2010 

conclusão 

Grupos 
Mês do ano de 2010 Total 

Jan. Fev. Mar. Abr. Maio Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 

“Grupo R” - Referente a 

prevenção 

2 - - - 1 - 1 1 3 - 4 1 13 

“Grupo T” - Diversas de 

polícia 

703 638 652 613 607 504 676 752 642 667 552 492 7498 

“Grupo W” - Procedimentos 

administrativos 

433 379 408 414 405 371 377 379 306 319 246 290 4327 

“Grupo Y” - Operações 2.068 1.851 2.139 2.047 1.911 2.145 2.119 1.763 1.809 1.989 1.926 1.928 23695 

TOTAL GERAL 4992 4526 5.070 4.858 4.649 4.503 4.841 4.732 4.552 4.838 4.463 4.444 56.468 

Fonte: 3.ª Seção do Estado Maior do 31.º BPM  
Nota: Sinal convencional utilizado – dado numérico rigorosamente igual a zero. 
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TABELA 4 

Quantidade de ocorrências registradas, mês a mês, por grupo, pelo 31.º 

BPM – Conselheiro Lafaiete - jan. – maio 2011 

continua 

Grupos 
Mês do ano de 2011 Total  

Jan. Fev. Mar. Abr. Maio 

“Grupo A” - Ações de defesa social 411 392 419 386 423 2031 

“Grupo B” – Infrações contra a pessoa 463 477 464 378 441 2223 

“Grupo C” – Infrações contra o patrimônio e 

a propriedade material 

470 436 520 479 503 2408 

“Grupo D” – Infrações contra a dignidade 

sexual e a família 

38 16 18 14 24 110 

“Grupo E” - Infrações contra a incolumidade 

pública e a paz pública 

65 52 57 60 63 297 

“Grupo F” - Infrações contra a organização 

do trabalho 

- - - 1 9 10 

“Grupo G” - Infrações contra a administração 

e fé pública 

39 23 39 28 27 156 

“Grupo H” - Infrações contra sentimento 

religioso/mortos 

1 1 1 2 4 9 

“Grupo I” - Infrações relativas às normas 

para repressão à produção não autorizada e 

ao tráfico ilícito de drogas 

43 56 72 46 47 264 

“Grupo K” – Infrações contidas nas demais 

leis especiais 

7 6 10 10 11 44 

“Grupo L” – Infrações ambientais e 

atividades potencialmente poluidoras 

1 - - 2 1 4 

“Grupo M” – Crimes e infrações ambientais 

relativos à pesca e à fauna 

- 1 2 2 - 5 

“Grupo N” - Infrações ambientais relativos à 

flora 

1 - - - - 1 
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TABELA 4 

Quantidade de ocorrências registradas, mês a mês, por grupo, pelo 31.º 

BPM – Conselheiro Lafaiete - jan. – maio 2011 

conclusão 

Grupos 
Mês do ano de 2011 Total 

Jan. Fev. Mar. Abr. Maio 

“Grupo O” - Referente à explosão e 

incêndio 

- - - - - - 

“Grupo P” - Referente à prevenção 1 - - 1 - 2 

“Grupo Q” - Referente a 

demonstrações, palestras e 

treinamentos 

10 45 88 101 87 331 

“Grupo R” – Atividades de defesa civil 4 - - - - 4 

“Grupo S” – Referente à busca e 

salvamento 

7 8 6 5 6 32 

“Grupo T” – Infrações referentes ao 

trânsito 

468 428 380 437 524 2237 

“Grupo U” – Comunicações, 

denúncias, reclamações e 

solicitações diversas 

211 293 318 310 344 1476 

“Grupo W” – Rotinas administrativas 307 340 400 350 363 1760 

“Grupo X” – Coordenação e controle 

operacional e administrativo 

17 13 21 12 15 78 

“Grupo Y” – Operações de defesa 

social 

1.713 1.586 1.783 1.692 1.661 8.435 

TOTAL GERAL 4.277 4.173 4.598 4.316 4.553 21.917 

Fonte: 3.ª Seção do Estado Maior do 31.º BPM 
Nota: Sinal convencional utilizado – dado numérico rigorosamente igual a zero. 
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO AOS COMANDANTES DE FRAÇÕES 

 

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS 

ACADEMIA DE POLÍCIA MILITAR 

 

 

Caro Cmt. de Fração 

 

Estou desenvolvendo, no Curso de Especialização em Segurança Pública 

– (CESP) 2011da PMMG, uma pesquisa cujo objetivo principal é avaliar a eficiência 

dos Conselhos Comunitários de Segurança Pública (CONSEP) sediados na área do 

31.º BPM na promoção da segurança pública. 

 

Este questionário é necessário para a elaboração da monografia exigida 

para conclusão do Curso de Especialização em Segurança Pública – CESP 2011, 

da PMMG. Solicito-lhe a colaboração de V. S.ª no sentido de respondê-lo. Por se 

tratar de trabalho de natureza acadêmica, suas informações serão utilizadas apenas 

para tal fim. Não precisa identificar-se. 

 

O questionário deverá ser devolvido para o CAP PM ADEMIR SIQUEIRA 

DE FARIA ( Nº 118.689-9), até o dia 26Jul11, via painel administrativo (PA).  

 

Certo de contar com sua imprescindível contribuição, antecipo meus 

agradecimentos. 

 

 

 

 

Ademir Siqueira de Faria, Cap PM 

Aluno do CESP 2011 
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1 Como Cmt. da Fração PM nesse município, é de seu conhecimento ter o CONSEP 

dessa cidade desenvolvido, no período de Janeiro de 2010 a Maio de 2011,  alguma 

atividade, como doações para órgãos públicos, campanhas educativas, eventos 

sociais, para auxiliar na preservação da segurança pública? Marque com um “X” a 

única resposta correta. 

a- (      ) sim  

b- (      ) não 

c- (     ) não sei 

d- (     ) não me lembro 

 

2 Caso tenha respondido sim na questão 1, quais foram as atividades 

desenvolvidas? 

 

 

 

 

 

 

3 Você sabe quem fornece os recursos materiais e financeiros ao CONSEP para 

que ele possa desenvolver suas atividades? Marque com um “X” as respostas que 

correspondam a realidade (pode marcar mais de uma, se necessário.) 

a- (       ) os membros do CONSEP. 

b- (       ) a comunidade. 

c- (       ) O Ministério Público, por meio do Promotor de Justiça. 

d- (       ) O Poder Judiciário, por meio do Magistrado. 

e- (       ) A Prefeitura Municipal. 

f- (       ) A Câmara Municipal de Vereadores. 

g- (      ) O CONSEP não têm recursos.  

h- (       ) não sei. 

I- (        ) não me recordo 

j- (         ) outros. Cite-os: ______________________________________________ 
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Nas perguntas 4 a 6, assinale com um X o único parênteses que contenha a 

resposta que retrate a realidade dos fatos.  

 

4 Como se dá sua participação no CONSEP? 

a- (        ) somente compareço às reuniões. 

b- (        ) Além das reuniões, participo de outras atividades no Conselho. 

c- (   ) Não compareço às reuniões, porém exerço outras atividades no Conselho. 

d- (         ) Não compareço às reuniões nem exerço outras atividades no Conselho. 

 

5 Quantas reuniões do CONSEP de sua cidade você participou no período de 

janeiro de 2010 a maio de 2011?  

a – (     ) menos de 6, 

b– (      ) de 6 a 10, 

c – (     ) de 11 a 15, 

d – (     ) mais de 16, 

e – (     ) não sei, 

f – (     ) não me recordo 

 

6 A PMMG local, por meio de seu Cmt., repassou alguma orientação para o 

funcionamento do CONSEP de sua cidade? 

a- (      ) sim 

b- (      ) não 

c- (     ) não sei 

d- (      ) não me lembro 
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7- Caso tenha respondido sim na pergunta 6, responda os itens abaixo ao marcar 

com um X o único parênteses que corresponda ä realidade dos fatos. Caso a 

resposta tenha sido não, passe para a pergunta 8. 

 

Item Resposta 

01- As orientações da PMMG para o 

funcionamento do CONSEP foram escritas? 

(      ) sim  (   ) escritas e orais  (    ) não         

(    ) não sei   (     ) não me lembro 

02- sendo as orientações por escrito, elas 

estão no CONSEP? 

(      ) sim   (    ) não   (    ) não sei 

03-Os integrantes do CONSEP conhecem 

essas orientações? 

(      ) sim   (    ) não   (    ) não sei 

04- Os integrantes do CONSEP seguem 

essas orientações? 

(      ) sim   (    ) não   (    ) não sei 

05- Como os integrantes do CONSEP 

receberam essas orientações? 

(      ) palestra de policial militar    

(     ) leitura das orientações por integrante 

do CONSEp  

(       ) não sei    

(      ) não me lembro 

06- As orientações foram embasadas na 

Diretriz 05/2002-CG da PMMG? 

(      ) sim   (    ) não   (    ) não sei (   ) náo 

me lembro 

 

8 O CONSEP tem convidado autoridades e lideranças comunitárias para participar 

do planejamento das atividades de polícia de preservação de ordem pública no 

município? 

a- (      ) sim 

b- (      ) não 

c- (      ) não sei 

d- (      ) não me lembro. 
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9 Nesta pergunta, há, para cada item, seis colunas numeradas de 0 a 5. Assinale: 

0, se a resposta do item corresponder a nenhum; 

1, se a resposta do item corresponder a pouco; 

2, se a resposta do item corresponder a médio; 

3, se a resposta do item corresponder a muito; 

4, se a resposta do item corresponder não sei; 

5, se a resposta do item corresponder não me lembro.  

 

ITEM Resposta 

0 1 2 3 4 5 

01- participação do CONSEP nos planejamentos para a 

melhoria do plano de policiamento ordinário da cidade? 

      

02- participação do CONSEP no planejamento de 

eventos importantes para a cidade, como exposições 

agropecuários, quermesses, eleições, festa do cidadão 

ausente. 

      

03- participação do CONSEP na solução de problemas 

vividos pela PMMG para restabelecer a ordem quebrada 

na cidade pelo uso e tráfico de drogas, furto de veículos, 

atropelamentos e outros. 

      

04- participação do CONSEP em campanhas de 

prevenção como Semana de Prevenção contra Acidentes 

de Trânsito, Semana de Preservação do Meio Ambiente, 

campanhas antidrogas. 

      

05 doações pelo CONSEP de recursos financeiro e 

materiais para a PMMG local. 

      

 

10 Caso seja se desejo, utilize o espaço abaixo para registro de comentário 

pertinente e que ainda não foi feito.  
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APÊNDICE C – QUESTIONÁRIO AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL DAS 

CIDADES DA ÁREA DO 31.º BPM QUE POSSUEM CONSEP 

 

 

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS 

ACADEMIA DE POLÍCIA MILITAR 

 

 

Prezado Senhor 

 

Estou desenvolvendo, no Curso de Especialização em Segurança Pública 

– CESP – 2011da PMMG, uma pesquisa, cujo objetivo principal é avaliar a 

eficiência dos Conselhos Comunitários de Segurança Pública (CONSEP) sediados 

na área do 31.º BPM na promoção da segurança pública. 

 

Este questionário é necessário para a elaboração da monografia exigida 

para conclusão do Curso retrocitado. Por isso, solicito a colaboração de V. Senhoria 

no sentido de respondê-lo. Por se tratar de trabalho de natureza acadêmica, suas 

informações serão utilizadas apenas para tal fim. Não precisa identificar-se. 

 

O questionário deverá ser devolvido para o Comandante da Companhia 

ou Pelotão local, até o dia 28 de Julho de 2011. 

 

Certo de contar com sua imprescindível contribuição, antecipo meus 

agradecimentos. 

 

 

 

 

Ademir Siqueira de Faria, Cap PM 

Aluno do CESP 2011 
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1 Como Delegado da Polícia Civil, é de seu conhecimento terem os CONSEPs. das 

cidades sob sua responsabilidade desenvolvido, no período de Janeiro de 2010 a 

Maio de 2011,  alguma atividade, como doações para órgãos públicos, campanhas 

educativas, eventos sociais, para auxiliar na preservação da segurança pública? 

Marque com um “X” a única resposta correta. 

a- (      ) sim,  

b- (      ) não, 

c- (     ) não sei, 

d- (     ) não me lembro. 

 

2 Caso tenha respondido sim na questão 1, quais atividades foram desenvolvidas? 

 

 

 

3 O Senhor sabe quem fornece os recursos materiais e financeiros aos CONSEPs 

das cidades sob sua responsabilidade para que eles possam desenvolver suas 

atividades? Marque com um “X” as respostas que correspondam a realidade (pode 

marcar mais de uma, se necessário.) 

a- (       ) os membros do CONSEP. 

b- (       ) a comunidade, 

c- (       ) O Ministério Público, por meio do Promotor de Justiça, 

d- (       ) O Poder Judiciário, por meio do Magistrado, 

e- (       ) A Prefeitura Municipal, 

f- (       ) A Câmara Municipal de Vereadores, 

g- (      ) O CONSEP não têm recursos,  

h- (       ) não sei, 

I- (        ) não me recordo, 

j- (      ) outros. Cite-os: ______________________________________________. 
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Nas perguntas número 4 a 7, assinale a única alternativa que corresponda a 

realidade dos fatos.  

 

4 No período de janeiro de 2010 a maio de 2011, o Senhor foi convidado por algum 

CONSEP para participar do planejamento das atividades de polícia de preservação 

da ordem pública em algum município sob sua responsabilidade? 

a- (      ) sim, 

b- (      ) não, 

c- (      ) não me lembro. 

 

5 Se o senhor respondeu a alínea „‟a‟‟ da pergunta 4, quantas vezes o senhor foi 

convidado para participar das reuniões dos CONSEPs. das cidades de sua comarca 

no período de janeiro de 2010 a maio de 2011?  

a- (      ) nenhuma, 

b- (      ) menos de 6, 

c- (      ) de 6 a 10, 

d- (      ) de 11 a 15, 

e- (      ) mais de 16, 

f- (       ) não sei, 

g- (      ) não me recordo. 

 

6 Se o senhor respondeu a alínea „‟b, c, d ou e‟‟ da pergunta 5, quantas vezes o 

senhor compareceu às reuniões dos CONSEPs. das cidades de sua comarca no 

período de janeiro de 2010 a maio de 2011?  

a- (      ) nenhuma, 

b- (      ) menos de 6, 

c- (      ) de 6 a 10, 

d- (      ) de 11 a 15, 

e- (      ) mais de 16, 

f- (       ) não sei, 

g- (      ) não me recordo 
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7 A Polícia Civil, por seu intermédio, repassou alguma orientação para os CONSEPs 

das cidades sob sua responsabilidade  sobre como eles devem funcionar? 

a- (      ) sim 

b- (      ) não 

c- (     ) não sei 

d- (      ) não me lembro 

 

8- Caso tenha respondido sim na pergunta 7, responda os itens abaixo ao marcar 

com um X o único parênteses que corresponda à realidade dos fatos. Caso a 

resposta tenha sido não, passe para a pergunta 9. 

 

Item Resposta 

01- As orientações foram escritas? (      ) sim  (   ) escritas e orais  (    ) não         

(    ) não sei   (     ) não me lembro 

02-Os integrantes do CONSEP conhecem 

essas orientações? 

(      ) sim   (    ) não   (     ) não sei 

03- Os integrantes do CONSEP seguem 

essas orientações? 

(      ) sim   (    ) não   (     ) não sei 

04- Como os integrantes do CONSEP 

receberam essas orientações? 

(      ) palestra  

(     ) leitura das orientações  

(       ) não sei    

(    ) não me lembro 

05- o teor de tais orientações se limitaram a 

discorrer sobre como funcionar, 

eficientemente, um CONSEP? 

(      ) sim   (    ) não   (     ) não sei  

(      ) não me lembro 

06- o teor de tais orientações, pelo menos, 

abordou, em algum momento o 

funcionamento eficiente de um CONSEP? 

(      ) sim   (    ) não   (     ) não sei  

(      ) não me lembro 
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9 Nesta pergunta, há, para cada item, seis colunas numeradas de 0 a 5. Assinale: 

0, se a resposta do item corresponder a nenhum; 

1, se a resposta do item corresponder a pouco; 

2, se a resposta do item corresponder a médio; 

3, se a resposta do item corresponder a muito; 

4, se a resposta do item corresponder não sei; 

5, se a resposta do item corresponder não me lembro.  

 0 1 2 3 4 5 

01- participação dos CONSEPs nas atividades 

planejadas e executadas pela Polícia Civil voltadas para 

a Segurança Pública das cidades sob sua 

responsabilidade 

      

02- participação dos CONSEPs no planejamento e 

execução das atividades da polícia civil em eventos 

importantes para as cidades sob sua responsabilidade, 

como festa do cidadão ausente, parque de exposições 

agropecuário, como eleições.  

      

03- participação dos CONSEPs na solução de problemas 

vividos pelas comunidades para restabelecer a ordem 

quebrada nas cidades sob sua responsabilidade como 

uso e tráfico de drogas, atos infracionais cometidos por 

menores, e outros. 

      

04 Doações de recursos materiais ou financeiros para a 

Polícia Civil 

      

 

10 Caso o senhor deseje, utilize o espaço abaixo para registro de comentários 

pertinentes e que ainda não foram feitos.  
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APÊNDICE D – QUESTIONÁRIO AOS JUÍZES DE DIREITO E PROMOTORES DE 

JUSTIÇA DAS CIDADES LOCALIZADAS NA ÁREA DO 31.º BPM E QUE 

POSSUEM CONSEP 

 

 

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS 

ACADEMIA DE POLÍCIA MILITAR 

 

 

 

Exmo. Sr. 

 

Estou desenvolvendo, no Curso de Especialização em Segurança Pública 

– CESP – 2011da PMMG, uma pesquisa, cujo objetivo principal é avaliar a 

eficiência dos Conselhos Comunitários de Segurança Pública (CONSEP) sediados 

na área do 31.º BPM na promoção da segurança pública. 

 

Este questionário é necessário para a elaboração da monografia exigida 

para conclusão do Curso retrocitado. Por isso, solicito a colaboração de V. Excia.ª 

no sentido de respondê-lo. Por se tratar de trabalho de natureza acadêmica, suas 

informações serão utilizadas apenas para tal fim. Não precisa identificar-se. 

 

O questionário deverá ser devolvido para o Comandante da Companhia 

ou Pelotão local, até o dia 28 de Julho de 2011. 

 

 

Certo de contar com sua imprescindível contribuição, antecipo meus 

agradecimentos. 

 

 

 

Ademir Siqueira de Faria, Cap PM 

Aluno do CESP 2011 
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1 Como Magistrado ou Promotor de Justiça, é do conhecimento dos senhores terem 

os CONSEPs das cidades que integram essa comarca desenvolvido, no período de 

Janeiro de 2010 a Maio de 2011,  alguma atividade, como doações para órgãos 

públicos, campanhas educativas, eventos sociais, para auxiliar na preservação da 

segurança pública? Marque com um “X” a única resposta correta. 

a- (      ) sim  

b- (      ) não 

c- (     ) não sei 

d- (     ) não me lembro 

 

2 Caso tenha respondido sim na questão 1, quais atividades foram desenvolvidas? 

 

 

 

3 O senhor sabe quem fornece os recursos materiais e financeiros aos CONSEPs. 

de sua comarca para que eles possam desenvolver suas atividades? Marque com 

um “X” as respostas que correspondam à realidade (pode marcar mais de uma, se 

necessário.) 

a- (       ) os membros do CONSEP. 

b- (       ) a comunidade. 

c- (       ) O Ministério Público, por meio do Promotor de Justiça. 

d- (       ) O Poder Judiciário, por meio do Magistrado. 

e- (       ) A Prefeitura Municipal. 

f- (       ) A Câmara Municipal de Vereadores. 

g- (      ) O CONSEP não têm recursos.  

h- (       ) não sei. 

I- (    ) não me recordo 

j- (      ) outros. Cite-os: ______________________________________________ 
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Nas perguntas número 4 a 7, assinale a única alternativa que corresponda a 

realidade dos fatos.  

 

4 No período de janeiro de 2010 a maio de 2011, o Senhor foi convidado por algum 

CONSEP para participar do planejamento das atividades de polícia de preservação 

da ordem pública em algum município de sua comarca? 

a- (      ) sim 

b- (      ) não 

c- (      ) não me lembro 

 

5 Se o senhor respondeu a alínea „‟a‟‟ da pergunta 4, quantas vezes o senhor foi 

convidado para participar das reuniões dos CONSEPs. das cidades de sua comarca 

no período de janeiro de 2010 a maio de 2011?  

a- (      ) nenhuma, 

b- (      ) menos de 6, 

c- (      ) de 6 a 10, 

d- (      ) de 11 a 15, 

e- (      ) mais de 16, 

f- (       ) não sei, 

g- (      ) não me recordo. 

 

6 Se o senhor respondeu a alínea „‟b, c, d ou e‟‟ da pergunta 5, quantas vezes o 

senhor compareceu às reuniões dos CONSEPs. das cidades de sua comarca no 

período de janeiro de 2010 a maio de 2011?  

a- (      ) nenhuma, 

b- (      ) menos de 6, 

c- (      ) de 6 a 10, 

d- (      ) de 11 a 15, 

e- (      ) mais de 16, 

f- (       ) não sei, 

g- (      ) não me recordo 
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7 O Poder Judiciário ou o Ministério Público, por intermédio de V. Excia., repassou 

alguma orientação para os CONSEPs das cidades de sua comarca sobre como eles 

devem funcionar? 

a- (      ) sim 

b- (      ) não 

c- (     ) não sei 

d- (      ) não me lembro 

 

8- Caso tenha respondido sim na pergunta 7, responda os itens abaixo ao marcar 

com um X o único parênteses que corresponda à realidade dos fatos. Caso a 

resposta tenha sido não, passe para a pergunta 9. 

 

Item Resposta 

01- As orientações foram escritas? (      ) sim  (   ) escritas e orais  (    ) não         

(    ) não sei   (     ) não me lembro 

02-Os integrantes do CONSEP conhecem 

essas orientações? 

(      ) sim   (    ) não   (    ) não sei 

03- Os integrantes do CONSEP seguem 

essas orientações? 

(      ) sim   (    ) não   (    ) não sei 

04- Como os integrantes do CONSEP 

receberam essas orientações? 

(      ) palestra  

(     ) leitura das orientações  

(       ) não sei    

(    ) não me lembro 

05- o teor de tais orientações se limitaram a 

discorrer sobre como funcionar, 

eficientemente, um CONSEP? 

(      ) sim   (     ) não   (      ) não sei  

(      ) não me lembro 

06- o teor de tais orientações, pelo menos, 

abordou, em algum momento o 

funcionamento eficiente de um CONSEP? 

(      ) sim   (     ) não   (     ) não sei  

(      ) não me lembro 
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9 Nesta pergunta, há, para cada item, seis colunas numeradas de 0 a 5. Assinale: 

0, se a resposta do item corresponder a nenhum; 

1, se a resposta do item corresponder a pouco; 

2, se a resposta do item corresponder a médio; 

3, se a resposta do item corresponder a muito; 

4, se a resposta do item corresponder não sei; 

5, se a resposta do item corresponder não me lembro.  

 0 1 2 3 4 5 

01- participação dos CONSEPs nos planejamentos e 

execução das atividades do Poder Judiciário ou 

Ministério Público voltadas para a Segurança Pública das 

cidades que integram sua comarca. 

      

02- participação dos CONSEPs no planejamento e 

execução de eventos importantes para as cidades que 

integram sua comarca, como eleições,  

      

03- participação dos CONSEPs na solução de problemas 

vividos pelas comunidades para restabelecer a ordem 

quebrada nas cidades da comarca como  uso e tráfico de 

drogas, atos infracionais cometidos por menores, e 

outros. 

      

 

10 Caso o senhor deseje, utilize o espaço abaixo para registro de comentários 

pertinentes e que ainda não foram feitos.  
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APÊNDICE E – QUESTIONÁRIO AOS OS PREFEITOS MUNICIPAIS E 

PRESIDENTES DAS CÂMARAS DE VEREADORES DAS CIDADES 

LOCALIZADAS NA ÁREA DO 31.º BPM E QUE POSSUEM CONSEP 

 

 

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS 

ACADEMIA DE POLÍCIA MILITAR 

Exmo. Sr. 

 

Estou desenvolvendo, no Curso de Especialização em Segurança Pública 

– CESP – 2011da PMMG, uma pesquisa, cujo objetivo principal é avaliar a 

eficiência dos Conselhos Comunitários de Segurança Pública (CONSEP) sediados 

na área do 31.º BPM na promoção da segurança pública. 

 

Este questionário é necessário para a elaboração da monografia exigida 

para conclusão do Curso retrocitado. Por isso, solicito a colaboração de V. Excia.ª 

no sentido de respondê-lo. Por se tratar de trabalho de natureza acadêmica, suas 

informações serão utilizadas apenas para tal fim. Não precisa identificar-se. 

 

O questionário deverá ser devolvido para o Comandante da Companhia 

ou Pelotão ou Destacamento local, até o dia 04 de Agosto de 2011. 

 

Certo de contar com sua imprescindível contribuição, antecipo meus 

agradecimentos. 

 

 

 

 

Ademir Siqueira de Faria, Cap PM 

Aluno do CESP 2011 
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1 Como Prefeito Municipal ou Presidente da Câmara de Vereadores, é do 

conhecimento dos senhores ter o CONSEP de seu município desenvolvido, no 

período de Janeiro de 2010 a Maio de 2011,  alguma atividade, como doações para 

órgãos públicos, campanhas educativas, eventos sociais, para auxiliar na 

preservação da segurança pública? Marque com um “X” a única resposta correta. 

a- (      ) sim  

b- (      ) não 

c- (     ) não sei 

d- (     ) não me lembro 

 

2 Caso tenha respondido sim na questão 1, quais atividades foram desenvolvidas? 

 

 

 

 

3 O senhor sabe quem fornece os recursos materiais e financeiros ao CONSEP de  

sua cidade para que ele possa desenvolver suas atividades? Marque com um “X” as 

respostas que correspondam à realidade (pode marcar mais de uma, se necessário.) 

a- (       ) os membros do próprio CONSEP. 

b- (       ) a comunidade. 

c- (       ) O Ministério Público, por meio do Promotor de Justiça. 

d- (       ) O Poder Judiciário, por meio do Juiz de Direito. 

e- (       ) A Prefeitura Municipal. 

f- (       ) A Câmara Municipal de Vereadores. 

g- (      ) O CONSEP não têm recursos.  

h- (       ) não sei. 

I- (       ) não me recordo 

j- (       ) outros. Cite-os: ______________________________________________ 
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- NAS PERGUNTAS NÚMERO 4 à 9, MARQUE COM UM “X” O ÚNICO ITEM QUE 

CORRESPONDA À REALIDADE DOS FATOS SOBRE OS QUAIS ELES TRATAM.  

 

4 Existe algum projeto de lei, no município, destinado a suprir o CONSEP com 

recursos financeiros, para que possa desenvolver as atividades dele no dia a dia? 

a – (    ) sim, 

b – (    ) não, 

c – (    ) não sei, 

d – (    ) não me recordo. 

 

5 Há alguma lei, no município, destinada a suprir o CONSEP com recursos 

financeiros, para que possa desenvolver as atividades dele no dia a dia? 

a – (     ) sim, 

b – (     ) não, 

c – (     ) não sei, 

d – (     ) não me recordo. 

 

6 No período de janeiro de 2010 a maio de 2011, o Senhor foi convidado pelo 

CONSEP  para participar do planejamento de atividades de Segurança pública em 

seu município? 

a- (      ) sim 

b- (      ) não 

c- (      ) não me lembro 

 

7 Se o senhor respondeu sim como resposta da pergunta 6, quantas vezes o senhor 

foi convidado para participar das citadas reuniões do CONSEP de sua cidade, no 

período de janeiro de 2010 a maio de 2011?  

a- (     ) nenhuma, 

b- (     ) menos de 6, 

c- (     ) de 6 a 10, 

d- (     ) de 11 a 15, 

e- (     ) mais de 16, 

f- (      ) não sei, 

g- (     ) não me recordo 
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8 Se o senhor respondeu a letra „‟b, c, d ou e‟‟ da pergunta 7, quantas vezes o 

senhor compareceu às citadas reuniões do CONSEP da sua cidade, no período de 

janeiro de 2010 a maio de 2011?  

a- (    ) nenhuma, 

b- (    ) menos de 6, 

c- (    ) de 6 a 10, 

d- (    ) de 11 a 15, 

e- (    ) mais de 16, 

f- (     ) não sei, 

g- (    ) não me recordo 

 

9 A Prefeitura Municipal ou a Câmara de Vereadores, por intermédio de V. Excia., 

repassou alguma orientação sobre como deve funcionar um CONSEP da sua 

cidade? 

a- (      ) sim 

b- (      ) não 

c- (      ) não sei 

d- (      ) não me lembro 

 

 

10- Caso tenha respondido sim na pergunta 9, responda os itens abaixo ao marcar 

com um X o único parênteses que corresponda à realidade dos fatos. Caso a 

resposta tenha sido não, passe para a pergunta 11. 

 

Item Resposta 

01- As orientações foram escritas? (     ) sim  (     ) escritas e orais  (    ) não 

(      ) não sei   (     ) não me lembro 

02- Pelo que pode observar em suas 

atuações, os integrantes do CONSEP 

conhecem essas orientações? 

(     ) sim   (    ) não   (    ) às vezes 

(      ) não sei 

03- Pelo que pode observar em suas 

atuações, os integrantes do CONSEP 

seguem essas orientações? 

(      ) sim   (     ) não   (     ) às vezes 

(      ) não sei 
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Item Resposta 

04- Como os integrantes do CONSEP 

receberam essas orientações? 

(      ) palestra  

(      ) leitura das orientações  

(       ) não sei    

(      ) não me lembro 

05- o teor de tais orientações se limitou a 

discorrer sobre como funcionar, 

eficientemente, um CONSEP? 

(      ) sim   (     ) não   (     ) não sei  

(      ) não me lembro 

06- o teor de tais orientações, pelo menos, 

abordou, em algum momento, o 

funcionamento eficiente de um CONSEP? 

(      ) sim   (     ) não   (    ) não sei  

(      ) não me lembro 

 

11 Nesta pergunta, há, para cada item, seis colunas numeradas de 0 a 5. Marque 

com um X:: 

- a coluna 0, se a resposta do item corresponder a nenhum; 

- a coluna 1, se a resposta do item corresponder a pouco; 

- a coluna 2, se a resposta do item corresponder a médio; 

- a coluna 3, se a resposta do item corresponder a muito; 

- a coluna 4, se a resposta do item corresponder não sei; 

- a coluna 5, se a resposta do item corresponder não me lembro.  

 0 1 2 3 4 5 

01- há participação do CONSEP nos planejamentos e 

execuções das atividades da Prefeitura Municipal ou da 

Câmara dos Vereadores voltadas para a Segurança 

Pública no dia a dia da sua cidade? 

      

02- Há participação do CONSEP no planejamento e 

execução de eventos importantes para a cidade comarca, 

como, por exemplo, festa do cidadão ausente, exposição 

agropecuária, festas Religiosas? 
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- NAS PERGUNTAS NÚMERO 12 à 14, MARQUE COM UM “X” O ÚNICO ITEM 

QUE CORRESPONDA À REALIDADE DOS FATOS SOBRE OS QUAIS ELES 

TRATAM.  

 

12 No período de janeiro de 2010 a maio de 2011, o CONSEP de sua cidade deixou 

de desenvolver alguma atividade por causa de divergências político-partidárias, 

religiosa, ou outra qualquer, entre o presidente dele e alguma autoridade municipal? 

a- (     ) sim 

b- (     ) não 

c- (     ) não sei 

d- (     ) não me recordo. 

 

13 Se o senhor respondeu sim na pergunta 12, qual a quantidade de vezes? 

a- (      ) só uma 

b- (      ) poucas vezes 

c- (      ) muitas vezes  

d- (      ) sempre 

e- (      ) não me recordo 

 

14 Há divergência político-partidária, religiosa, ou outra qualquer, entre V. Excia. e o 

presidente do CONSEP de sua cidade, de tal forma que a atuação dele não é 

satisfatória para a comunidade? 

a- (     ) sim 

b- (     ) não 

c- (     ) não sei 

d- (     ) não me recordo. 

 

15 Caso o senhor deseje, utilize o espaço abaixo para registro de comentários 

pertinentes e que ainda não foram feitos.  
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APÊNDICE F – QUESTIONÁRIO AOS INTEGRANTES DE DIRETORIAS DOS 

CONSEP 

 

 

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS 

ACADEMIA DE POLÍCIA MILITAR 

 

 

Sr. Integrante da Diretoria do CONSEP. 

 

Estou desenvolvendo, no Curso de Especialização em Segurança Pública 

– (CESP) 2011da PMMG, uma pesquisa cujo objetivo principal é avaliar a eficiência 

dos Conselhos Comunitários de Segurança Pública (CONSEP) sediados na área do 

31.º BPM na promoção da segurança pública. 

 

Este questionário é necessário para a elaboração da monografia exigida 

para conclusão do Curso de Especialização em Segurança Pública – CESP 2011, 

da PMMG. Solicito-lhe a colaboração de V. S.ª no sentido de respondê-lo. Por se 

tratar de trabalho de natureza acadêmica, suas informações serão utilizadas apenas 

para tal fim. Não precisa identificar-se. 

 

O questionário deverá ser devolvido para o Comandante da Companhia 

ou Pelotão ou Destacamento local, até o dia 09 de agosto de 2011. 

 

Certo de contar com sua imprescindível contribuição, antecipo meus 

agradecimentos. 

 

 

 

 

Ademir Siqueira de Faria, Cap PM 

Aluno do CESP 2011 
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1 Escreva, na linha abaixo, o nome do município onde se localiza o CONSEP do 

qual você é integrante: 

________________________________________________________________. 

 

2 Há quanto tempo o CONSEP do qual você é integrante existe em sua cidade? 

Marque com um “X” o único item que corresponda à sua realidade: 

a- (    ) de zero a dois anos, 

b- (    ) de dois anos e um dia a cinco anos, 

c- (    ) de cinco anos e um dia a dez anos, 

d- (    ) de dez anos e um dia a vinte anos, 

e- (    ) mais de vinte anos. 

 

3  Há quanto tempo você é integrante do CONSEP que existe em sua cidade? 

Marque com um “X” o único item que corresponda à sua realidade: 

a- (    ) de zero a dois anos, 

b- (    ) de dois anos e um dia a cinco anos, 

c- (    ) de cinco anos e um dia a dez anos, 

d- (    ) de dez anos e um dia a vinte anos, 

e- (    ) mais de vinte anos. 

 

4 No quadro abaixo, existem diversos itens que se referem AO TREINAMENTO dos 

integrantes do CONSEP, feitos no período de janeiro 2010 a maio de 2011. À frente 

de cada item, existem 5 colunas. Marque um “X” na única coluna que corresponda a 

sua resposta relativa a cada item. 

 

Itens  Nunca  
Às 

vezes 
Sempre  

Não  

me 

recordo 

Não 

sei 

a) Foi feito algum treinamento sobre a 

finalidade e o funcionamento do CONSEP 

para seus integrantes?  
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Itens  Nunca  
Às 

vezes 
Sempre  

Não  

me 

recordo 

Não 

sei 

b) Se você não marcou NUNCA no item a) 

acima, quando houve treinamento para o 

CONSEP ocorreu à presença da maioria 

ou da totalidade de seus integrantes?  

     

c) Se você não marcou NUNCA no item a) 

acima, para o treinamento, foi utilizado um 

local propício, onde todos os participantes 

permaneceram assentados? 

     

d) Se você não marcou NUNCA no item a) 

acima, quem fez o treinamento foi um 

integrante da PMMG? 

     

 

5 No quadro abaixo, existem diversos itens que se referem a ORIENTAÇÕES 

RECEBIDAS pelo CONSEP, no período de janeiro de 2010 a maio de 2011. À frente 

de cada item, existem 5 colunas. Marque um “X” na única coluna que corresponda a 

sua resposta relativa a cada item. 

Itens  Nunca  
Às 

vezes 
Sempre  

Não  

me 

recordo 

Não 

sei 

a) O CONSEP recebeu orientações de 

alguma instituição para o seu 

funcionamento?  

     

b) O CONSEP recebeu orientações da 

PMMG para o seu funcionamento? 

     

c) Se você não respondeu NUNCA para 

os itens a) e b), as orientações foram 

escritas? 
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Itens Nunca 
Às 

vezes 
Sempre 

Não 

me 

recordo 

Não 

sei 

d) Se você não respondeu NUNCA para 

os itens a) e b), essas orientações ficam 

arquivadas no CONSEP para serem 

praticadas? 

     

e) Se você não respondeu NUNCA para 

os itens a) e b), você conhece essas 

orientações? 

     

f) Se você não respondeu NUNCA para os 

itens a) e b), você segue essas 

orientações? 

     

g) Se você não respondeu NUNCA para 

os itens a), b) e e) acima, você 

compreendeu qual é a real missão do 

CONSEP?  

     

 

 

6 No quadro abaixo, existem diversos itens que se referem ÀS ATIVIDADES 

realizadas pelo CONSEP, no período de janeiro de 2010 a maio de 2011. À frente de 

cada item, existem 5 colunas. Marque um “X” na única coluna que corresponda a 

sua resposta relativa a cada item. 

 

Itens  Nunca  
Às 

vezes 
Sempre  

Não  

me 

recordo 

Não 

sei 

a) O CONSEP realizou alguma campanha 

educativa, como palestras em escolas, 

campanhas de prevenção contra incêndio, 

campanha de prevenção contra acidente 

de trânsito, ou outra?  
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Itens Nunca 
Às 

vezes 
Sempre 

Não 

me 

recordo 

Não 

sei 

b) O CONSEP fez alguma doação para 

apoiar algum órgão que tem por 

responsabilidade a garantia da segurança 

pública, como, por exemplo, a PMMG ou a 

Polícia Civil? 

     

c) O CONSEP organizou alguma atividade 

social (bailes, concursos, sorteios etc) com 

o objetivo de levantar fundos para auxiliar 

os órgãos responsáveis pela segurança 

publica de sua cidade, como, por exemplo, 

a PMMG ou a Polícia Civil? 

     

d) O CONSEP promoveu alguma reunião 

entre as autoridades da cidade e os 

cidadãos comuns, para discutirem 

problemas que afetam a segurança 

pública de sua cidade? 

     

e) O CONSEP já participou, juntamente 

com as autoridades da cidade por ele 

convidadas, de reuniões que tiveram o 

objetivo de auxiliar a PMMG, no 

planejamento e na execução das 

atividades destinadas à promoção da 

segurança pública? 

     

f) O CONSEP já participou, juntamente 

com as autoridades da cidade por ele 

convidadas, de reuniões que tiveram o 

objetivo de auxiliar a Polícia Civil, no 

planejamento e na execução das 

atividades destinadas à promoção da 

segurança pública? 
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Itens Nunca 
Às 

vezes 
Sempre 

Não 

me 

recordo 

Não 

sei 

g) O CONSEP já participou, juntamente 

com as autoridades da cidade por ele 

convidadas, de reuniões que tiveram o 

objetivo de auxiliar o Juiz de Direito da 

Comarca, no planejamento e na execução 

das atividades destinadas à promoção da 

segurança pública 

     

h) O CONSEP já participou, juntamente 

com as autoridades da cidade por ele 

convidadas, de reuniões que tiveram o 

objetivo de auxiliar Promotor de Justiça da 

Comarca, no planejamento e na execução 

das atividades destinadas à promoção da 

segurança pública 

     

i) Se você não respondeu NUNCA nos 

itens a) e c) acima, antes da realização 

das atividades do CONSEP, você já 

participou de algum treinamento? 

     

j) Você participaria de algum treinamento 

que pudesse melhorar sua atuação nas 

atividades do CONSEP? 

     

k) Para cada atividade, existe algum 

documento de planejamento que atribui 

tarefas para os membros do Conselho e 

orientam como devem cumpri-las? 
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Itens Nunca 
Às 

vezes 
Sempre 

Não 

me 

recordo 

Não 

sei 

l) As tarefas que foram atribuídas a você, 

quando de sua participação nas atividades 

do CONSEP foram de fácil execução? 

     

m) As orientações e atribuições contidas 

nos documentos de planejamento são de 

fácil entendimento? 

     

n) As orientações e atribuições contidas 

nos documentos de planejamento são 

úteis? 

     

o) Nas atividades do CONSEP, as 

pessoas cumprem bem estas orientações 

e executam bem suas tarefas conforme o 

documento de planejamento? 

     

p) As atividades do CONSEP são 

devidamente organizadas, dirigidas e 

controladas?  

     

q) Houve alguma atividade desenvolvida 

em que o benefício para o destinatário não 

compensou os gastos do CONSEP?  

     

r) O CONSEP teve algum problema que 

causou dificuldades ou impediu a 

realização das atividades dele em razão 

de divergências políticas, religiosas, 

sociais, ou outras de qualquer natureza, 

entre seus integrantes? 

     

s) O CONSEP apresenta sugestões para a 

melhoria do policiamento de sua cidade? 

     

 

 



251 

7 Se O CONSEP de sua cidade já executou outra atividade que não foi citada na 

pergunta 6, relacione-as abaixo. 

 

 

 

 

 

8 No quadro abaixo, existem diversos itens que se referem ÀS PESSOAS QUE 

ATUARAM no seu CONSEP, no período de janeiro de 2010 a maio de 2011. À 

frente de cada item, existem 5 colunas. Marque um “X” na única coluna que 

corresponda a sua resposta relativa a cada item. 

 

Itens  Nunca  
Às 

vezes 
Sempre  

Não  

me 

recordo 

Não 

sei 

a) A quantidade de pessoas que integram 

o CONSEP é suficiente para desenvolver 

as atividades dele?  

     

b) O CONSEP paga funcionários 

contratados para ajudar sua diretoria a 

cumprir sua missão? 

     

c) O CONSEP tem funcionários da 

Prefeitura Municipal colocados à 

disposição dele, para ajudar sua diretoria 

a cumprir sua missão? 

     

d) O CONSEP tem funcionários da 

Câmara Municipal colocados à disposição 

dele, para ajudar sua diretoria a cumprir 

sua missão? 

     

e) O CONSEP tem funcionários do Fórum 

da Comarca colocados à disposição dele, 

para ajudar sua diretoria a cumprir sua 

missão? 
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Itens  Nunca  
Às 

vezes 
Sempre  

Não  

me 

recordo 

Não 

sei 

f) O CONSEP tem funcionários do 

Ministério Público (Promotor de Justiça da 

Comarca) colocados à disposição dele, 

para ajudar sua diretoria a cumprir sua 

missão? 

     

g) O CONSEP, quando a situação exige, 

contrata pessoal especializado para 

alcançar seus objetivos? 

     

h) Todos os integrantes do CONSEP 

participam das reuniões por ele planejadas 

e executadas? 

     

i) Todos os integrantes do CONSEP 

participam do planejamento ou da 

execução das atividades sociais dele?  

     

j) Todos os integrantes da diretoria do 

CONSEP participam do planejamento ou 

da execução das atividades sociais que 

promove? 

     

k) O CONSEP já deixou de desenvolver 

sua atividade por falta de recursos 

humanos? 

     

l) O CONSEP trabalha com insuficiência 

de pessoal, para realizar suas atividades? 

     

m) O CONSEP trabalha com desperdício 

de pessoal para realizar suas atividades? 

     

 

9 No quadro abaixo, existem diversos itens que se referem aos RECURSOS de seu 

CONSEP, disponíveis no período de janeiro de 2010 a maio de 2011. À frente de 

cada item, existem 5 colunas. Marque um “X” na única coluna que corresponda a 

sua resposta relativa a cada item. 
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Itens  Nunca  
Às 

vezes 
Sempre  

Não  

me 

recordo 

Não 

sei 

a) O CONSEP tem sede própria para 

gerenciamento de suas atividades e  

realização das reuniões que promove? 

     

b) O CONSEP trabalha com mobília 

própria? 

     

c) O CONSEP já utilizou algum 

equipamento próprio para o 

desenvolvimento de alguma atividade 

especializada? 

     

d) Existe fundo financeiro próprio, criado e 

estabelecido por lei municipal, para que o 

CONSEP cumpra sua missão? 

     

e) O CONSEP, para cumprir sua missão, 

recebe ajuda financeira de seus próprios 

integrantes? 

     

f) O CONSEP, para cumprir sua missão, 

recebe ajuda financeira da comunidade? 

     

g) O CONSEP, para cumprir sua missão, 

recebe ajuda financeira da Prefeitura 

Municipal? 

     

h) O CONSEP, para cumprir sua missão, 

recebe ajuda financeira da Câmara dos 

Vereadores? 

     

i) O CONSEP, para cumprir sua missão, 

recebe ajuda financeira do Fórum da 

Comarca? 

     

j) O CONSEP, para cumprir sua missão, 

recebe ajuda financeira do Promotor de 

Justiça da Comarca? 
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Itens  Nunca  
Às 

vezes 
Sempre  

Não  

me 

recordo 

Não 

sei 

k) O CONSEP paga aluguel de sua sede, 

para gerenciamento de suas atividades e 

realização das reuniões que promove? 

     

l) O CONSEP paga despesas mensais, 

relativas a água, esgoto, telefone e 

energia elétrica porque tem sede própria? 

     

m) O CONSEP paga despesas mensais, 

relativas a água, esgoto, telefone, internet 

e energia elétrica, porque dispõe de 

recursos financeiros próprios ou doados? 

     

n) O CONSEP, para desenvolver suas 

atividades, depende de favor para usar 

instalações físicas emprestadas? 

     

o) O CONSEP dispõe de meio de 

transporte próprio para desenvolver suas 

atividades? 

     

p) O CONSEP trabalha com aparelho de 

computadores próprios? 

     

q) O CONSEP trabalha com insuficiência 

de recursos materiais e financeiros para 

realizar suas atividades? 

     

r) O CONSEP trabalha com desperdício 

de recursos materiais e financeiros para 

realizar suas atividades? 

     

s) O CONSEP já deixou de executar 

alguma atividade por falta de recursos 

financeiros ou materiais? 

     

t) O CONSEP, para realizar suas 

atividades, recebe ajuda financeira do 

Estado de Minas Gerais? 
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 10 No quadro abaixo, existem diversos itens que se referem AO FUNCIONAMENTO 

de seu CONSEP, no período de janeiro de 2010 a maio de 2011. À frente de cada 

item, existem 5 colunas. Marque um “X” na única coluna que corresponda a sua 

resposta relativa a cada item. 

 

Itens  Nunca  
Às 

vezes 
Sempre  

Não  

me 

recordo 

Não 

sei 

a) Existe o registro do CONSEP em algum 

cartório da Comarca de sua cidade? 
     

b) Existe estatuto do CONSEP eleito por 

uma assembléia geral? 
     

c) Existe a diretoria do CONSEP com 

todos os seus membros e respectivos 

cargos, bem como os conselhos 

deliberativos e fiscal? 

     

d) O CONSEP realiza reuniões mensais 

entre seus membros e a comunidade, para 

tratar de assuntos de interesse e da 

segurança pública em sua cidade. 

     

 

 

11 Caso você deseje, utilize o espaço abaixo para registro de comentários 

pertinentes e que ainda não foram feitos.  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 


