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INTRODUÇÃO 

 

 

O estudo apresentado a seguir, pretende abordar os impactos do trabalho na vida dos 

trabalhadores da Guarda Municipal de Rio das Ostras.  

Para tal análise, temos de considerar as particularidades do município, sua história, seu 

crescimento populacional, os recursos financeiros recebidos, os investimentos realizados, os 

equipamentos de prestação de serviços públicos existentes e a participação do governo 

estadual no atendimento às demandas por políticas públicas diversas.  

No primeiro capítulo serão trazidas as informações sobre o município, na perspectiva 

de apresentar os equipamentos públicos municipais de prestação de serviços sociais, os 

investimentos municipais em políticas públicas, os recursos recebidos, a sua dependência 

financeira dos recursos de royalties do petróleo e as medidas adotadas para tentar superar 

essa dependência.   Também serão abordados os impactos que o crescimento populacional 

traz para o município. Os motivos que levam a esse crescimento, as consequências de um 

crescimento tão grande e as implicações de tal para o aumento das expressões da questão 

social que se apresentam agravados na realidade local. A ausência de investimentos por parte 

do governo estadual e as suas consequências para os funcionários municipais assim como 

para toda a população de Rio das Ostras.  

No segundo capítulo serão analisadas a atuação das guardas municipais no contexto 

de segurança pública. Quais as suas atribuições segundo o texto constitucional, como se 

enquadra dentro das políticas de segurança pública, quais as suas limitações e áreas de 

atuação e qual a expectativa da população em relação a esta instituição.  

No último capítulo falaremos especificamente da Guarda Municipal de Rio das Ostras. 

As atividades realizadas pelos funcionários, as escalas de serviço, as condições de trabalho e 

os impactos que o exercício profissional traz para a vida pessoal desses trabalhadores, assim 

como, para sua saúde. 

Serão abordados ainda a ausência de uma intervenção por parte do poder público 

municipal no sentido de identificar e criar estratégias de enfrentamento das questões 

relacionadas ao trabalho e que influem diretamente na saúde do trabalhador e 

consequentemente no modo como este irá desempenhar suas funções. 

Para a realização deste trabalho, foi preciso buscar o conhecimento necessário para 

desvendar as condições e relações de trabalho dos guardas municipais e suas possíveis 

interferências na saúde do trabalhador, através de pesquisa pautada em referenciais teóricos e 

práticos, objetivando gerar novos conhecimentos. 

Para tanto, os instrumentos metodológicos utilizados foram: 

∆ Pesquisa Bibliográfica. 
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As pesquisas bibliográficas foram realizadas para que elucidassem as mudanças 

ocorridas no mundo do trabalho na sociedade capitalista e a centralidade do trabalho para a 

reprodução social. 

∆ Pesquisa Documental. 

Foram estudadas diversas legislações de diferentes esferas governamentais, no que 

se refere aos artigos que tratam da saúde do trabalhador, e outras legislações que tratem da 

criação e competências das guardas municipais em geral, assim como os documentos 

produzidos pela Secretaria Municipal de Segurança Pública,obtidas junto ao setor 

administrativo da referida secretaria que contribuíram para conhecer o funcionamento da 

referida instituição e serviram de referência para analisar o tipo de atividade realizada pelos 

guardas municipais em suas diversas áreas de atuação, possibilitando conhecer as ações 

desenvolvidas por estes profissionais e que pudessem lhes provocar problemas de saúde, 

sejam esses físicos ou psicológicos.  

Através de tais documentos buscar-se-á analisar o quanto tais profissionais se expõem 

fisicamente e psicologicamente, seja em um combate a incêndio, salvamento marítimo, 

atuação no trânsito, rondas noturnas em locais considerados perigosos, em ocorrências de 

atividades criminógenas e ao atuar na proteção do patrimônio público.   

Também se buscou junto ao Instituto de Previdência e Assistência ao Servidor de Rio 

das Ostras (antigo IPASRO, atualmente denominado OSTRAPREV), dados sobre os 

afastamentos de trabalho dos funcionários da Secretaria Municipal de Segurança Pública com 

motivações de problemas de saúde ou acidentes com o objetivo de se obter dados 

quantitativos e qualitativos referentes aos afastamentos de guardas municipais no presente ano 

e em 2012.  

∆ Pesquisa de campo através de entrevistas informais; 

Foram realizadas entrevistas informais com funcionários da Secretaria Municipal de 

Segurança Pública, como guardas municipais operacionais, guardas em posição de chefia, 

representantes de inspetorias e fiscais de transporte, a fim de se obter dados relativos a 

afastamentos e aposentadorias dos funcionários da Secretaria relacionados a problemas de 

saúde e também, e quais as ações realizadas pela secretaria no sentido de prevenir e 

preservar a saúde do funcionário. As entrevistas ocorreram informalmente devido a resistência 

de alguns profissionais em expor suas opiniões formalmente, uma vez que poderiam vir a 

sofrer “adequações” de escala e setores, comuns àqueles que se manifestam contrários às 

normas estabelecidas pela administração, além disso, para aqueles que ocupam cargos de 

chefia havia a possibilidade de perdê-los, uma vez que estes são indicações políticas. Por fazer 

parte do quadro de funcionários da instituição e conhecer a dinâmica de funcionamento local, 

priorizamos por não expor os outros trabalhadores (que contribuíram fornecendo informações 

para este estudo) o risco de serem prejudicados.  

∆ Pesquisa de Campo através de Observação. 

Foi observada a execução das atividades dos guardas municipais em suas diversas 

frentes de atuação, a fim de identificar as condições de serviço e tarefas que lhes são 
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atribuídas e assim analisar possíveis ações que pudessem lhes provocar algum problema de 

saúde. 

A metodologia adotada foi construída a partir da hipótese que deu origem ao processo 

investigativo deste trabalho e que tinha como foco principal o conhecimento sobre a saúde dos 

guardas municipais e como as informações sobre tal eram tratadas pelo setor responsável pela 

saúde do trabalhador. Ou seja, o objetivo principal era identificar os motivos que levam o 

guarda municipal a faltar ao trabalho por questões médicas, - se acidentes de trabalho ou 

problemas relacionados à saúde ocupacional, ou ainda outros processos de adoecimento 

estariam relacionadas às condições de trabalho. 

Contudo, o que pôde ser comprovado é a inexistência de um banco de dados que retrate 

fielmente as informações referentes aos atestados médicos, que conste todos os dias de 

afastamentos com os referidos códigos que possam comprovar se as patologias estão ligadas 

às condições de trabalho, assim como, não foi detectada nenhuma intenção ou preocupação 

do poder público municipal em investigar tais afastamentos e criar estratégias para intervir de 

forma qualificada para a melhoria das condições de trabalho de seus funcionários, em especial 

os guardas municipais. 
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CAPÍTULO I 

 RIO DAS OSTRAS - UMA BREVE CARACTERIZAÇÃO  

 

O município de Rio das Ostras está localizado na região conhecida como baixada 

litorânea a aproximadamente 170 km da cidade do Rio de Janeiro e a 27 km do município de 

Macaé - conhecido nacionalmente como a capital do petróleo. Rio das Ostras possui uma 

extensão territorial de 229,043 Km² de área total, que compreende áreas urbanas e rurais.  

Segundo fontes históricas e oficiais, Rio das Ostras foi inicialmente povoada por 

caçadores e coletores nômades há milhares de anos atrás, conforme comprovado por estudos 

de Instituto de Arqueologia Brasileira em 1967, que confirnou a existência de habitantes na 

localidade há aproximadamente 4 mil anos, após descoberta e exames de fósseis humanos 

encontrados no sítio arqueológico existente no centro da cidade, mais precisamamente nas 

proximidades da atual Praça São Pedro, que recebeu o nome de Sítio Arqueológico 

Samabaqui da Tarióba. 
1
 

Consta ainda que com a colonização do Brasil e sua divisão em capitanias, as terras de 

Rio das Ostras pertenciam à Capitania de São Vicente.  Tais terras na época receberam a 

denominação de Leripe (cujo significado em tupi-guarani é “Lugar de Ostra”). 

Ainda durante o período colonial parte dessas terras foram doadas aos jesuítas que 

delimitaram a marcação dos limites das terras através de dois marcos de pedra, sendo um 

colocado em Itapebussus e outro às margens do Rio Leripe.  

Após receber a doação de tais terras os Jesuítas deram início às primeiras construções 

do lugar que, posteriormente se tornou um arraial, ou seja, um lugarejo com diversas 

residências. Um importante marco histórico do município deixado pelos antepassados é o Poço 

de Pedras, construído às margens do litoral, cujo objetivo principal era o fornecimento de água 

potável para os habitantes locais e aos viajantes que por ali passassem, outro ponto importante 

é a Igreja de Nossa senhora da Conceição, a padroeira do município, igreja esta que veio a ruir 

no início do século XX, sendo demolida e contruída outra edificação do mesmo tipo nas 

proximidades da que se extinguiu - atualmente se localiza frente a atual Praça José Pereira 

Camara. 

Já no século XIX, a região passou a ser conhecida como Baía Formosa, e a antiga vila 

de pescadores assumiu características de arraial, ampliando seu número de habitantes e 

demonstrando possibilidade de prosperar e se desenvolver, tendo como sua principal fonte de 

renda a pesca. 

                                                           
1
  Informações obtidas no site oficial do município de Rio das Ostras, 

www.riodasostras.rj.gov.br. 

http://www.riodasostras.rj.gov.br/
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Segundo relatado em bibliografia sobre a história de Rio das Ostras, a presença de 

escolas públicas na região já era evidenciada no século XIX, conforme relata Maria da Gloria 

em seu livro
2
: 

“[...] No Relatório do primeiro trimestre de 1873 encontramos seis escolas na 
freguesia de Barra de São João: duas nessa cidade – sendo uma feminina e 
outra masculina, duas em Rio das Ostras – também uma feminina e outra 
masculina, e duas exclusivamente para meninos, em Lontra e em 
Itapebussús. Neste ano estavama matriculados 22 alunos e 13 alunas na 
escola de Rio das Ostras; o que é um número considerável de estudantes.” 
(LIMA, 1998. p.73) 
 

 Nas referidas escolas os professores não recebiam salários ou outro tipo de ordenado, 

o ensino era primário contemplando instrução moral e religiosa, leitura e escrita, noções de 

gramática, geografia, cosmologia, geometria, história do Brasil, princípios de aritmética e no 

caso das meninas havia ainda a disciplina de “agulha e costura” (LIMA, 1998). 

 Pode ser observado a grande influência religiosa no ambiente escolar, tanto a 

educação religiosa, quanto também, no caso da educação feminina, que direta ou 

indiretamente propagava  uma cultura de submissão da mulher ao homem, com o ensino de 

atividades direcionadas ao ambiente doméstico. Atualmente ainda há resquícios dessa 

influência religiosa no munícipio que apresenta pelo menos duas instituições de ensino 

vinculadas às instituições religiosas, sendo uma vinculada à religião católica e outra à religião 

protestante 
3
. 

  Ainda em princípios do século XX, a aldeia de pescadores que já havia crescido em 

número de habitantes, adquirindo caraterísticas de um arraial, se considerarmos as 

características urbanas adquiridas como aumento no número de residências, comércio e 

infraestrura, e foi gradativamente se  desenvolvendo e e ganhando importância por ser ponto 

de passagem de rotas comerciais ou de escoamento de produção de município vizinhos. 

Porém ganhando notório reconhecimento somente na década de 1950, após a construção da 

Rodovia Amaral Peixoto, o que veio permitir um melhor acesso ao Município de Macaé, que já 

era um município mais desesenvolvido. 

A cidade se desenvolveu “as margens da Rodovia Amaral Peixoto também conhecida 

como RJ 106, que atravessa todo o centro urbano do município e que também é o principal 

meio de acesso entre os demais municípios da região da baixada litorânea à região norte do 

estado do Rio de Janeiro. 

A proximidade com o município de Macaé contribui para que Rio das Ostras seja uma 

cidade muito conhecida, uma vez que está diretamente relacionada com a exploração do 

petróleo, visto que, com a descoberta do petróleo na Bacia de Campos na década de 1970 e 

com a instalação do polo petroquímico em Macaé, o município de Rio das Ostras começou a 

receber trabalhadores de diversas partes do estado do Rio de Janeiro e de todo país, que 

                                                           
2
  Maria da Gloria d’Almeida Lima, autora do livro Pérola entre o rio e o mar: História de Rio das 

Ostras. Livro integrante do Projeto Memórias, Fundação Rio das Ostras de Cultura e Prefeitura Municipal 
de Rio das Ostras. 
3
  Colégio Castelo ligado à religião Católica e Colégio Batista, ligado a igreja evangélica de mesmo 

nome. 
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chegam em busca de oportunidades de trabalho no ramo petrolífero e passam a residir no 

município, contribuindo assim para um grande crescimento populacional, principalmente a 

partir da década de 1990, conforme apontado por Castro
4
: 

 

“Em termos de impacto direto da indústria do petróleo nessa região apenas 
Rio das Ostras parece sofrê-lo. Rio das Ostras é, por assim dizer, “o vizinho 
mais bonito” de Macaé. Rio das Ostras é uma cidade de pousadas, 
restaurantes, locais de diversão para turistas e casas de veraneio. Suas 
praias são agradáveis e relativamente bonitas. Já Macaé sempre foi uma 
cidade feia, quente e com um litoral sem nenhum atrativo. A consequência é 
que boa parte dos que trabalham durante a semana em Macaé preferem 
morar em Rio das Ostras. Isso provoca um aumento da demanda por 
residências em Rio das Ostras e intenso fluxo de tráfego diário entre as duas 
cidades.  
Além disso, a prefeitura de Rio das Ostras compete diretamente com Macaé 
na atração de empresas ligadas ao petróleo. O fato é que a fronteira 
municipal entre os 2 municípios dista cerca de 15 minutos somente da cidade 
de Macaé. A Petrobrás escolheu o município de Macaé como sua sede e 
obriga seus fornecedores a não se fixarem a mais de 20-30 minutos da 
mesma. Isso permite, que Rio das Ostras faça como fez um distrito industrial 
na fronteira com Macaé e dispute com esta a atração de empresas usando 
benefícios fiscais como instrumento” (CASTRO, 2003. P.14) 

 

  A partir dos anos 2000 o governo municipal passou a investir no desenvolvimento 

turístico na perspectiva de possibilitar maior desenvolvimento do município e aumentar sua 

receita própria, uma vez que na atualidade grande parte dos recursos municipais é proveniente 

dos royalties de petróleo – repasse previsto na Constituição Federal de 1988, conforme 

destacamos abaixo: 

“Art.20 §1º. Institui, para os Estados, Distrito Federal e Municípios, 
compensação financeira pelo resultado da exploração de petróleo ou gás 
natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica, de 
recursos minerais em seus respectivos territórios, plataformas continental, 
mar territorial ou zona econômica exclusiva, e dá outras providências”. 
(BRASIL, 1988).  

 
 Os royalties de petróleo podem ser entendidos como uma compensação financeira aos 

municípios produtores, uma vez que estes sofrem impactos diretos, tanto ambientais quanto 

urbanos e sociais. 

 Ao longo dos anos a lei que define e regula a distribuição dos royalties vem passando 

por diversas alterações. A primeira lei que dispõe sobre os royalties é a Lei nº 2.004 de 03 de 

outubro de 1953 que foi revogada pela Lei nº 9.478 de 06 de agosto de 1997 e que novamente 

vem passando por um processo de alteração da Lei nos anos 2012/2013. 

 Até o ano de 2012, a distribuição das receitas dos royalties era feita de acordo com a 

Lei 7.990 de 28 de dezembro que 1989, conforme seu artigo 27. 

“Art. 27. A sociedade e suas subsidiárias ficam obrigadas a pagar a 
compensação financeira aos Estados, Distrito Federal e Municípios, 
correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor do óleo bruto, do xisto 
betuminoso e do gás extraído de seus respectivos territórios, onde se fixar a 
lavra do petróleo ou se localizarem instalações marítimas ou terrestres de 

                                                           
4
 O Autor mencionado aparece na obra Projeto CTPETRO Tendências Tecnológicas como 

coordenador do projeto e da pesquisa, tendo como seus colaboradores especialistas: Alexandre 
Henriques Leal Filho e Agop Kayayan. 
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embarque ou desembarque de óleo bruto ou de gás natural, operados pela 
Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRÁS, obedecidos os seguintes critérios: 
I - 70% (setenta por cento) aos Estados produtores; 
II - 20% (vinte por cento) aos Municípios produtores; 
III - 10% (dez por cento) aos Municípios onde se localizarem instalações 
marítimas ou terrestres de embarque ou desembarque de óleo bruto e/ou gás 
natural”. (BRASIL, 1989). 
 

 Somente no 3º quadrimestre de 2012, o município de Rio das Ostras, recebeu em 

recursos de royalties do petróleo e participação especial a quantia de R$ 356,48 milhões de 

reais, que representaram 48,66% da arrecadação municipal nesse período. 

 

Quadro 1 - Arrecadação do município de Rio das Ostras (Setembro a dezembro de 2012) 

Tipo de Recurso Valor em milhões Percentagem 

Transferências ROYALTIES e PE 356.479,2 48,66% 

Outros Recursos 376.050,1 51,34% 

Total 732.529,3 100% 

Fonte: PMRO, 2012 (Disponível em www.riodasostras.rj.gov.br) 

 

 Ao considerarmos o fato de que o petróleo não é renovável, e que consequentemente 

esse recurso se esgotará futuramente e que isso irá comprometer seriamente o orçamento 

municipal, uma vez que ainda ocupa posição considerável como fonte de receitas do município 

(mesmo que tenha deixado de ser a fonte principal de recursos do município), identificamos, a 

necessidade do município investir em outras fontes de arrecadação própria, como no incentivo 

ao turismo, conforme citado abaixo: 

“A partir da Lei 9.478/97, mais do que qualquer outra atividade econômica e 
mais do qualquer outro instrumento – como a arrecadação de impostos, por 
exemplo – foram os royalties que se tornaram a principal fonte de renda para 
os municípios beneficiários. Com a preocupação com a questão da finitude 
destes recursos, as administrações municipais optaram pelo incentivo ao 
turismo, como estratégia de dinamização da economia. Sendo assim, foram 
realizadas obras de infra-estrutura com o objetivo de agregar à cidade e atrair 
pessoas e empreendimentos” (COSTA; COSTA; SILVA, 2013: p. 249)  

 
Uma vez que o município está situado na região costeira do Estado do Rio de Janeiro, 

e que possui praias propícias para banho e outras formas de lazer, o município investiu na 

urbanização e reurbanização da orla de algumas praias, e vem trabalhando com campanhas 

publicitárias no sentido de fazer com que seus 28 km de orla sejam conhecidos pontos 

turísticos
5
. 

 Mesmo diante de uma aparente beleza e dos adjetivos propagandeados pela mídia e 

pelo poder público, os turistas e moradores do município ainda se deparam com muitas 

dificuldades para usufruírem ou acessarem os supostos “bens” alardeados pela mídia local, 

seja em relação ao meio de transporte e ou acesso a serviços públicos como saneamento, 

                                                           
5
    As campanhas publicitárias de divulgação dos pontos turísticos do município  são 

realizadas através de vídeos  institucionais apresentados no decorrer da realização dos de grandes 
eventos, divulgação em eventos de turismo em outros municípios, distribuição  folders, outdoor e no site 
oficial da prefeitura do município. 
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saúde, pavimentação de algumas ruas, deficiência de iluminação pública e outras dificuldades 

que podem ser facilmente detectadas por quem circula pelo município. 

 Além das praias, o poder público municipal vem incentivando o turismo eco-rural, além 

de ter criado - mesmo na área urbana - espaços que apresentam e representam a fauna e a 

flora brasileira, como por exemplo, o Parque dos Pássaros e o Parque Municipal também 

conhecido como Horto Municipal. 

Na perspectiva de incentivar o comércio e a prestação de serviços no município o 

poder público municipal adotou um calendário oficial de eventos variados, tendo como seus 

dois principais eventos turísticos o festival de Jazz e Blues conhecido internacionalmente como 

um dos melhores do gênero na América Latina e o Encontro de Motociclistas, o Ostracycle, que 

atraem um número considerável de turistas para o município. 

No ano de 2013, segundo o portal de notícias G1 o evento Ostracycle trouxe boas 

expectativas para a economia local conforme mencionado na publicação: 

“Cerca de 20 mil motociclistas são esperados na Área de Eventos de 
Costazul, conhecido como Camping, onde acontecem os 14 shows de 
bandas de rock. Para este ano, a expectativa é de que R$ 3 milhões sejam 
movimentados durante a realização do evento, com visitantes de várias 
partes do País e do exterior” (OSTRACYCLE, 2013)  

 

Ainda no ano de 2013 o Festival de Jazz e Blues, também reforça a expectativa de 

movimentar a economia local, com a vinda de em média 25 mil pessoas por dia, e segundo o 

prefeito Sabino, “a realização do Festival contribui para fomentar a economia da cidade, além 

de consolidar Rio das Ostras como um destino turístico cultural” (COMEÇA, 2013). 

Contudo, não se pode ignorar o custo que tal evento traz aos cofres públicos, 

tampouco deixar de questionar: - qual seria o retorno que tal investimento traria diretamente ao 

município além de reconhecimento público?  Segundo o Jornal Oficial do município
6
, somente 

na contração de shows foram gastos o valor de R$ 834.971,14 (Oitocentos e trinta e quatro mil, 

novecentos e setenta e um reais e 14 centavos). Nesse valor não estão inclusos os gastos com 

estrutura, serviços e propaganda que até a data do evento não haviam sido divulgados. 

Tais eventos ocorrem em época de baixa temporada e são realizados na perspectiva 

de manter estável a economia do setor de prestação de serviços de hospedagem e 

gastronômico.  

Embora tais eventos sejam aparentemente benéficos para empresários de alguns 

setores, e alguns segmentos de trabalhadores como vendedores ambulantes, funcionários e 

proprietários de restaurantes e setor hoteleiro e de comércio em geral, por outro lado, causa 

impactos negativos em outras categorias profissionais como os funcionários da saúde e da 

guarda municipal, por exemplo. Para que os eventos sejam realizados essas duas últimas 

categorias profissionais se desdobram trabalhando de forma sobrecarregada tanto em seus 

plantões quanto em cumprimento de escalas de serviço extra.  

                                                           
6
  Edição 636 de 24 a 30 de maio de 2013 
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Segundo relato de guardas municipais escalados para trabalhar no Festival de Jazz e 

Blues no ano 2013, alguns trabalhadores após um plantão de 24h, com apenas 12h de 

descanso deveriam retornar de imediato para trabalhar num novo plantão de 12h extras no 

evento. 

A intensificação da jornada de trabalho é frequente em períodos de realização de 

grandes eventos no município, e como agravante ainda tem o fato de que nessas 

circunstâncias predomina como atribuição dos GM’s o trabalho de fechamento de ruas com 

cones para evitar a circulação de veículos na área dos eventos, nesse caso o guarda municipal 

tem de cumprir seu plantão extra de 12h em pé, sem revezamento para descanso
7
. 

O desgaste físico de tais jornadas de trabalho influencia diretamente na saúde desses 

profissionais, uma vez que a perda de noite de sono, os constantes atritos com pessoas que 

não aceitam os fechamentos de rua, a alteração de sua rotina, e o longo período de tempo que 

tem que ficar em pé afetam a saúde física e emocional desses profissionais. 

Embora o município esteja investindo no turismo através de obras e da realização de 

grandes eventos, o poder público não consegue assegurar aos moradores e visitantes 

questões como a garantia de segurança para aqueles que pelo município transitam. 

Através de dados do Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro no 

período de julho/2012 a dezembro/2012 foram registrados 33 ocorrências de estupros na 

delegacia local, enquanto que em Macaé foram 27 casos, Casimiro de Abreu 2 casos e 

Conceição de Macabu 1 caso. 

O número alarmante de estupros em Rio das Ostras, assim como outros atos de 

violência que numericamente se destacam no último semestre de 2012 são: 722 furtos 

registrados, dos quais 195 ocorreram somente no mês de dezembro (início de alta temporada 

turística), 163 furtos de veículos (sendo 59 somente no mês de dezembro)
8
. 

Diante da amplitude do número de estupros foi criado no município o “Movimento 

chega de Estupros”
9
, que  após audiência pública com autoridades para tratar sobre  a 

ocorrência de número elevados de estupros no município obteve as seguintes propostas de 

intervenção: 

 

 Plantões mensais em Rio das Ostras, da Delegacia Especializada de Atendimento a 

Mulher.  

 Criação do Núcleo Especializado no Atendimento à Mulher (NUAM) na Delegacia de 

Rio das Ostras e ampliação da Delegacia.  

 Aumento do policiamento pela Polícia Militar. 

                                                           
7
  Dados obtidos em conversa informal com guardas municipais escalados de serviço extra no dia 

29/05/2013, dia de abertura do festival de Jazz e Blues. 
8
  Dados obtidos no site do Instituto de Segurança do Rio de Janeiro. 

9
  Movimento constituído por acadêmicos da UFF- CAMPUS RIO DAS OSTRAS e pela população 

local com o objetivo de chama a atenção  das autoridades sobre o aumento de estupros no município e 
reivindicar providencias  de combate a tal ato de violência. Informações obtidas em 

http://chegadeestuprosro.wordpress.com/, acesso em 26/07/2013 

http://chegadeestuprosro.wordpress.com/
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 Fortalecimento da Rede de Atendimento a Mulheres e Adolescentes Vítimas de 

Violência  

 Conclusão das obras da DEAM de Cabo Frio, que poderá trabalhar em âmbito regional, 

cobrindo lacunas dos municípios próximos. 

 O Prefeito assumiu o compromisso de criar o Conselho Deliberativo Municipal e a 

“Coordenadoria dos Direitos da Mulher”. 

 

Os compromissos firmados em tal audiência podem ser considerados como vitória do 

movimento, contudo, ainda não suprem todas as deficiências que levam a insegurança da 

população local. 

Os dados apresentados demonstram uma ausência de política de segurança pública
10

 

qualificada e verdadeira no município que garanta o exercício pleno da cidadania. Embora a 

responsabilidade por aumentar o efetivo da polícia militar seja do poder público estadual, o 

município pode e deve contribuir para a redução de determinados crimes e delitos com ações 

voltadas para serviços básicos como iluminação pública, fiscalização de terrenos baldios, 

transporte público de qualidade que atendam a todo o município e outras medidas preventivas. 

Não se pode desconsiderar que também estão sendo feitos investimentos voltados 

para a infraestrutura urbana e saneamento básico, como calçamentos de asfaltamentos de rua, 

implantação e ampliação de rede de distribuição de água potável e rede de recolhimentos de 

águas pluviais e de esgoto sanitário, contudo ainda existem diversas áreas do município que 

ainda não receberam tais investimentos por parte do poder público municipal. 

Embora não tenha sido possível obter dados oficiais sobre quais os bairros do 

município que não possuem calçamentos, rede de esgoto e água encanada, ao visitar alguns 

bairros foi possível detectar tal fato. Dentre os bairros onde foram detectados a ausência de tal 

estrutura estão: Terra Firme, Enseada das Gaivotas, Praiamar, Mar do Norte, Praia Ancora, 

Serramar, Extensão Serramar, Cidade Beiramar e partes de outros bairros.
11

 

Em alguns bairros existem algumas ruas asfaltadas, contudo, faltam água encanada e 

rede de recolhimento de esgoto. As únicas informações encontradas sobre esgoto e água 

encanada no município foram no site da prefeitura onde consta que a cidade nos últimos 8 

anos concluiu as seguintes obras: 

“A Prefeitura também concluiu mais de 100 quilômetros de pavimentação 
desde 2005. O diferencial foi que nenhuma rua foi asfaltada sem antes 
receber rede de esgoto e de águas pluviais. Além disso, foram instaladas 340 
quilômetros de rede de água no município e com isso concluídas 30 mil 
ligações, beneficiando cerca de 80% da população” (AGUA-E-ESGOTO, 

2013). 

 

                                                           
10

 “A  Segurança Pública é uma atividade pertinente aos órgãos estatais e à comunidade como um 

todo, realizada com o fito de proteger a cidadania, prevenindo e controlando manifestações da 
criminalidade e da violência, efetivas ou potenciais, garantindo o exercício  pleno da cidadania nos limites 
da lei” (SENASP, 2013). 
11

 Em função da ausência de coleta de dados oficiais, as informações descritas se referem a 

observações realizadas ao percorrer ruas de diferentes bairros do município. 
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 As informações emitidas pela prefeitura divergem com os dados do Censo 2010 

realizado pelo IBGE que traz como número de domicílios existentes no município o total de 

53.688 e uma população no mesmo ano de 105.676. Desta forma as informações se 

contradizem, uma vez que, as proporções de ligações não condizem com o número de 

domicílios e com o percentual de população atendida. 

Alguns efeitos dessa deficiência são sentidos pela população que utiliza água de poço 

ou a adquire de empresas que a fornecem através de caminhões pipa, com o custo médio de 

R$ 80,00 por cinco mil litros de água, sendo que tais empresas não dão informações sobre a 

procedência da água e suas condições para consumo e ingestão. Quanto ao esgoto, são 

utilizadas fossa séptica ou o lançam a céu aberto, o que além de potencializar a instalação de 

algumas patologias clínicas causa danos aos lençóis freáticos através da contaminação. 

Segundo dados do IBGE no ano de 2010, Rio das Ostras possuía 824 domicílios com esgoto 

lançado a céu aberto. 

Outro ponto grave que afeta o município está relacionado aos alagamentos que afetam 

a maioria dos bairros do município em épocas chuvosas e expõem a população ao contato com 

águas contaminadas potencializando o risco de ficarem doentes, além das perdas materiais 

causadas pela água. 

Alguns fatores que colaboram para que ocorram alagamentos são: grande parte da 

área urbana possuir a topografia de baixada - o município encontra-se na altitude de 4 metros 

acima do nível do mar, possuindo ainda algumas localidades planas abaixo do nível do mar; 

alguns bairros foram urbanizados em um solo que fora aterrado e que antes eram áreas de 

manguezais e que, por si só, já possuem um solo bastante encharcado como os bairros 

próximos aos mangues e charcos; o entupimento de bueiros destinados a recolhimentos de 

águas pluviais aliada a falta de manutenção dos mesmos e a existência de alguns canais (rios) 

que não têm a manutenção adequada como o Canal do Medeiros e o Rio Jundiá, que corta o 

Bairro Âncora, como mencionado em edição do jornal local “RO Rio das Ostras Jornal”.  

 

“[. . .] As chuvas que caíram em Rio das Ostras neste final de novembro e 

inicio de dezembro estão deixando ilhados os moradores em vários pontos na 
cidade, ao mesmo tempo em que a prefeitura de Rio das Ostras se preocupa 
em afirmar que não há desabrigados por causa da chuva, afirmando que 
limpa os canais e bueiros todos os dias e com frequência. A equipe do Rio 
das Ostras Jornal mostra a propaganda enganosa da Prefeitura de Rio das 
Ostras, como sugerem as imagens ao lado.  
Nossa equipe mostra que mentira tem “perna curta” e canais estão 
completamente obstruídos, alagamentos são constantes em diversos bairros 
e seus moradores vivem ilhados ou sitiados até que as águas abaixem. As 
ruas do bairro Serramar (pela quadra 20, 22) e adjacências do Palmital, 
Cidade Praiana e Beira Mar ficaram cobertas pela água.  (ALAGAMENTOS, 
2012) 
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Canal do Medeiros que atravessa do bairro Recanto até a divisa com Casimiro de Abreu e rua alagada. 
(Fonte: RO Rio das Ostras Jornal, 30/11/2012). 
 
 

 A situação da política de educação em Rio das Ostras pode ser analisada a partir da 

importância que a construção de escolas assumiu no município, uma vez que se tornaram 

obras prioritárias a partir da necessidade apresentada pelo crescimento populacional 

constante. Contudo, ainda é visível a deficiência no que se refere ao déficit de salas de aula, 

inclusive, várias escolas com salas de aula funcionando em contêineres. 

Contudo não pode ser desconsiderado que o município vem ampliando sua rede de 

ensino municipal enquanto que o governo do estado se mantém estagnado em seus 

investimentos. Abaixo serão expostas algumas tabelas que demonstraram dados quantitativos 

que ilustram os números relativos à educação no município tendo como referencia o período de 

2004 a 2009. 

 

Quadro 02 - Unidades escolares, professores, matrículas e indicadores – Ensino 

Fundamental/ Rede estadual (2004 a 2009) 

Ano  Nº de 
Unidades  

Nº de 
professores  

Nº de 
matrículas  

Rateio alunos/ 
professor no 

município  

Rateio alunos/ 
professor da rede 

estadual no 
estado  

04  4  102  1.589  15,6  18,0  

05  4  90  1.311  14,6  16,9  

06  4  73  1.110  15,2  16,3  

07  4  76  920  12,1  20,2  

08  4  71  695  9,8  16,9  

09  4  63  618  9,8  18,3  

Fonte: Estudo sócio econômico do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, 2010. 
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Pode ser observado que embora o número de escolas estaduais tenha se mantido 

inalterado houve drástica redução no número de professores e de matrículas realizadas, o que 

pode contribuir para uma sobrecarregar a rede de ensino municipal.  

Ao analisarmos, o mesmo período, a relação de escolas municipais, confirmaremos 

que há aumento em todos os itens analisados na pesquisa. 

 

Quadro 03 - Unidades escolares, professores, matrículas e indicadores – Ensino 

Fundamental/Rede municipal (2004 a 2009) 

Ano  Nº de 
Unidades  

Nº de 
professores  

Nº de 
matrículas  

Rateio alunos/ 
professor no 

município  

Rateio alunos/ 
professor da rede 

municipal no 
estado  

04  21  332  7.353  22,1  21,0  

05  26  382  9.033  23,6  21,0  

06  23  456  9.978  21,9  20,5  

07  27  497  11.497  23,1  24,2  

08  32  575  12.789  22,2  23,3  

09  35  511  13.659  26,7  25,7  

Fonte: Estudo sócio econômico do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, 2010. 

 

Embora tenha havido aumento de unidades escolares e de professores ocorreu 

também aumento considerável no número de matrículas e na proporção aluno/professor, 

ultrapassando a média de proporção das escolas estaduais. 

Esse aumento de proporção aluno/professor nas unidades municipais se deve a 

deficiência de vagas para atender a demanda por matrícula e consequentemente irá influenciar 

diretamente nas condições de trabalho dos professores. 

No ano de 2013, o numero de unidades escolares do município alcançou o número de 

41, porém ainda existem escolas que utilizam contêineres como espaço de sala de aula. 

Assim como educação o município tem investido na construção e ampliação de 

equipamentos de saúde, porém estes estão longe de atender todas as demandas por 

atendimentos de saúde da população do município. Demanda esta que aumenta 

consideravelmente no verão quando o fluxo de pessoas aumenta em decorrência da presença 

de veranistas na cidade. 

Atualmente na área de saúde o município conta com os seguintes dispositivos para 

atendimento: 06 unidades básicas de saúde, 04 postos de saúde da família, 02 centros de 

saúde, 02 centros de reabilitação, 01 Caps, 01 pronto socorro, 01 hospital municipal e 01 

farmácia municipal.  

Possui também a primeira Unidade de Dor Torácica (UDT) do interior do Estado e a 

quarta do serviço público do País, que funciona anexo ao Pronto-Socorro que é a porta de 

entrada para casos de emergência. O funcionamento da UDT anexa ao Pronto Socorro 

possibilita maior rapidez no atendimento a pacientes com sintomas cardíacos.   
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Existem programas de prevenção voltados para saúde bucal, mulheres, crianças, 

adolescentes, portadores de diabetes e hipertensão, DST/Aids e outros.
12

 Contudo, tais 

equipamentos não são suficientes para atender a demanda de saúde dos moradores e turistas, 

tendo como deficiências os seguintes pontos
13

:   

 As unidades básicas de saúde só funcionam até às 17h e não conseguem 

atender a demanda dos bairros onde se localizam, uma vez que o crescimento 

populacional vem sendo constante e os serviços oferecidos não são ampliados 

na mesma proporção. 

 A dificuldade de obtenção de atendimento nas unidades básicas faz com que 

aumente a procura por atendimento no pronto socorro que acaba por realizar 

atendimentos emergenciais e também ambulatoriais, fato este agravado no 

período de verão, quando o município aumenta consideravelmente sua 

população e consequentemente os atendimentos de emergência. 

 O hospital municipal presta atendimento de média complexidade e dispõe 

apenas de 01 UTI para adultos. Os casos de alta complexidade e de 

necessidade de UTI neonatal têm de ser direcionados para atendimento em 

outros municípios
14

. 

 O Centro de Reabilitação localizado na zona urbana do município está sendo 

sobrecarregado, uma vez que atende demandas de reabilitações físicas 

causadas por acidentes, atendimentos voltados para usuários com transtorno 

mental, usuários de substâncias psicoativas, atendimentos psicológicos 

oriundos de encaminhamentos de diversos equipamentos de saúde e de 

atendimento sócio-assistenciais.  O outro centro de reabilitação esta localizado 

na zona rural, na localidade de Rocha Leão e atende somente a população 

local. 

 Acrescenta-se a lista de deficiência a equipamentos de saúde voltados para 

garantir o atendimento a usuários dependentes químicos. Não existe no 

município nenhuma clínica ou órgão que seja direcionado para atender esse 

público. Somente nos seis últimos meses de 2012 foram registradas 29 

apreensões de drogas no município
15

, o que leva a crer que existe uma 

tendência ao crescimento do número de pessoas usuárias de drogas ilícitas 

que necessitam de atendimento específico. 

 

                                                           
12

  Dados obtidos no site oficial da prefeitura de Rio das Ostras. 
13

  Algumas dessas deficiências foram apontadas como reivindicações na Conferência Municipal de 

Saúde de 2011. 
14

  Segundo informação de funcionárias do hospital responsáveis pela busca de vaga, em caso de 

necessidade de transferência de pacientes, tem de ser feito um cadastro na Central de Regulação de 
Vagas do Estado e aguardar pelo retorno que pode levar horas ou até dias.  
15

  Informação obtida através das estatísticas policiais do Instituto de Segurança do Estado do Rio 

de Janeiro. 
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O transporte público no município também funciona de forma precária.  As empresas 

de transporte terrestre (ônibus) somente circulam ao longo da Rodovia Amaral Peixoto que 

corta o centro da cidade fazendo o transporte intermunicipal e contando com uma linha que 

somente atende no trecho que compreende o limite do município com Macaé e Barra de São 

João.   

Para se locomover de um bairro para outro dentro do município o usuário tem como 

recurso o subsistema de transporte municipal que presta o serviço em micro-ônibus e Kombi, 

contudo, nos horários de maior movimento como período matutino e vespertino, quando a 

classe trabalhadora se desloca para seu local de trabalho ou em horário escolar não suprem a 

necessidade total da população. 

Outro agravante é o fato do subsistema não tem por obrigação prestar serviços no 

horário entre 00h/05:30h, ficando desta forma facultativo aos condutores atuarem neste 

intervalo de tempo.
16

 

Os subsistemas são legalizados junto a poder público municipal e fiscalizados pela 

Secretaria de Transporte municipal. Contudo, a ausência de fiscalização do por parte do estado 

por meio do Departamento de Transporte Rodoviário (DETRO), contribui para que ocorra no 

município o funcionamento de transporte não legalizados que não possuem qualquer 

comprometimento para com a população.  

Esse tipo de transporte vem se expandindo, com predominância em trechos 

intermunicipais, desde os que compreendem municípios limítrofes a Rio das Ostras a 

municípios mais distantes como Campos e Rio de Janeiro
17

. 

 A deficiência no sistema de transporte que atende o município fica ainda mais evidente 

em períodos festivos e de alta temporada, quando cresce consideravelmente o numero de 

usuários, onde é recorrente ao excesso de passageiros e o longo tempo de espera ate que se 

consiga embarcar. 

 Outro ponto agravante para o transporte público de Rio das Ostras é a ausência de um 

terminal rodoviário amplo e com a infraestrutura necessária para receber os usuários do 

transporte público e os veículos que o compõem. 

 Após este estudo sobre o município e a problematização acerca de alguns serviços 

sociais prioritários para a população – segurança pública, saneamento, educação, saúde e 

transporte é importante também analisarmos a influência da extração do petróleo na região e o 

constante crescimento populacional de Rio das Ostras. É o que faremos a seguir, ao trazermos 

para o debate as influências que a exploração de petróleo exerce no município e seus impactos 

urbanos, sociais e nas políticas públicas. 

 Com o descobrimento do petróleo na Bacia de Campos e com o reconhecimento de 

que esta é a principal região produtora de petróleo no Brasil, o município de Macaé cresceu e 

                                                           
16

  Informações sobre funcionamento do subsistema de transporte obtidas através de conversa 

informal com fiscal de transporte municipal. 
17

  Informações sobre transporte irregular, obtidas através de observações realizadas em diversos 

pontos de embarque e desembarque de passageiros na RJ106, no município de Rio das Ostras, onde 
veículos de passeio paravam e ofereciam seus serviços. 
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se desenvolveu rapidamente, atraindo pessoas dos mais diversos lugares do Brasil e do 

mundo, a procura de uma nova oportunidade de trabalho. 

 Paralelamente a esse fenômeno, cresce a especulação imobiliária elevando os preços 

de aluguéis e imóveis em Macaé, o que irá influenciar diretamente no município de Rio das 

Ostras
18. 

Sendo Rio das Ostras um município relativamente novo e pequeno, começa a atrair as 

pessoas que se mudam para a região em busca de trabalho no setor petrolífero, que passam a 

residir em Rio das Ostras e buscam por trabalhos na Petrobrás e nas diversas empresas que 

se instalam em Macaé. 

 Dessa forma, o município passa a ser um dos que mais crescem em população a nível 

nacional, resguardadas a devidas proporções, ao considerarmos sua extensão territorial. 

 

Gráfico 1 - Crescimento populacional de Rio das Ostras 

 

Fonte: PMRO, 2013  

 

 No entanto, o que traz preocupação nesse fato é que grande parte dessa massa de 

trabalhadores que migram para Rio das Ostras em busca de trabalho no ramo petrolífero, não 

possui a qualificação exigida, o que impossibilita a sua inserção nesse mercado de trabalho 

específico, e acabam se inserindo em trabalhos informais e precarizados. 

 Como agravante, podemos associar a influência da mídia nesse crescimento 

populacional, uma vez que é recorrente lermos matérias jornalisticas que divulgam a existência 

                                                           
18

   Um imóvel de 2 quartos, sala, cozinha, banheiro e vaga em garagem em Rio das Ostras pode 

ser alugado por um preço entre R$900,00 e R$1.200,00 em bairros mais próximos ao centro do município 
enquanto que em Macaé, um imóvel com as mesmas características custa em média de R$ 1.200,00 a 
R$ 2.500,00  - Média calculada a partir de consulta de ofertas de imóveis para alugar na Azevedo Tavares 
Imobiliária, de Macaé  em 30/05/2013. 
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de um mercado de trabalho em expansão na região, ou que promovem Rio das Ostras como 

um município calmo, tranquilo e que pode proporcionar uma otima qualidade de vida.  

Como exemplo de influência de midia podemos citar a reportagem do jornal O Dia,de 

12/11/2011, com a seguinte manchete: “Qualidade de vida dá o 'bronze' a Rio das Ostras”, do 

qual destacamos o seguinte texto: 

“[...] A Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan) divulgou o 
resultado final do Índice de Desenvolvimento Municipal que aponta Rio das 
Ostras como o melhor município do interior do estado em qualidade de vida, 
considerando três áreas de desenvolvimento: Emprego & Renda, Educação e 
Saúde. Atrás apenas da capital e de Niterói, a cidade da Região dos Lagos 
tem média de 0,8288, o que representa alto índice de desenvolvimento. 
Na área de Emprego & Renda, Rio das Ostras ocupa a quarta colocação no 
estado e a 58ª no País, dentre todos os municípios brasileiros, devido à 
geração, ao estoque e aos salários médios do emprego formal. O 
crescimento nesta área, em comparação ao ano de 2000, foi de 63%, tendo 
em vista que o índice era de 0,5181 e hoje é de 0,8446.” (QUALIDADE, 2013)  

 

 O que a mídia não expõe é o fato do custo de vida na cidade ser extremamente alto, 

aluguéis e imóveis com preços elevadíssimos, e da forte concorrência no mercado de trabalho, 

onde existem vagas sim, mas que exigem uma mão de obra cada vez mais qualificada.  

 Segundo dados do IBGE (Censo 2010), o município de Rio das Ostras possuia 12.331 

homens e 22.274 mulheres com idade acima de 10 anos que na data da pesquisa não se 

encontravam economicamente ativos, dentre os quais 19.118 não possuiam sequer o nível 

fundamental completo
19

. 

 Diante de tais números 34.605 pessoas se encontravam fora do mercado de trabalho 

formal, o que corresponde a 32,74% da população local. 

 Devido ao alto custo de aluguéis e de imóveis para locação e compra, ocorrem no 

município ocupações e construções de imóveis irregulares e/ou em condições precárias de 

habitação em áreas adquiridas por posse ou ocupação
20

. 

 Essa migração de pessoas de outras regiões do estado e até mesmo do país para Rio 

das Ostras, está ocasionando um crescimento urbano desordenado, além de influenciar 

diretamente nas formas como são gerenciadas e aplicadas as políticas públicas no município.  

“A região surge em diversas reportagens na imprensa escrita e falada como 
um pólo de desenvolvimento em franca expansão, onde o emprego é farto e 
a qualidade de vida elevada. Essa propaganda, também comentada pelos 
representantes participantes das atividades, resulta na migração de pessoas 
com os mais diversos graus de escolaridade e tipos de qualificação. Aqueles 
migrantes com capacitação para trabalhar no ramo do petróleo ou nas 
atividades diretamente ligadas a ele conseguem emprego, recebem altos 
salários, concentrando-se em condomínios de luxo e bairros valorizados, que 
abrigam a maior parte dos serviços, enquanto aqueles migrantes 
desqualificados, em sua maioria, ficam subempregados ou tomam os postos 
de trabalho informais e, muitas vezes, temporários, ocupando áreas menos 

                                                           
19

  Não foi possível obtermos junto ao banco de dados do IBGE, um recorte de pesquisa mais 

específico, que compreendesse a faixa etária acima de 18 anos por exemplo, que é a idade que 
normalmente a população se insere no mercado de trabalho formal. 
20

   O alto custo de vida no município, como os elevados preços de aluguel que segundo anuncios 

de classificados locais em média estão acima de R$ 600,00, ou mesmo o preço de terrenos com média 
de preços entre R$ 40.000,00 a R$ 80.000,00 e imóveis residenciais para compra que em média superam 
os valores de R$125.000,00 - Foram analisados os classificados dos jornais locais Resgate e Debate, na 
sessão de anúncios imobiliários no período de maio de 2013.  

http://odia.ig.com.br/portal/rio/qualidade-de-vida-dá-o-bronze-a-rio-das-ostras-1.375141
http://odia.ig.com.br/portal/rio/qualidade-de-vida-dá-o-bronze-a-rio-das-ostras-1.375141
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valorizadas pela indústria imobiliária constituindo bairros pobres e favelas 
(MARSICO, 2008, p.38).  

 

 Se por um lado o município se beneficia com o recebimento de quantias milionárias de 

receitas dos royaties, o que lhe permitiria investir na infraestura e desenvolvimento do 

município, por outro lado já é possível observar um crescimento urbano desordenado e 

precarizado com um ritmo mais acelerado que os investimentos públicos.  

 Mesmo se a gestão municipal direcionasse grande parte de seus recursos de royalties 

para a construção e ampliação de equipamentos públicos destinados a prestar serviços de 

assistência, saúde, educação e saneamento, estes se tornam insuficientes, uma vez que as 

demandas são constantemente crescentes.  

 Embora os órgãos oficiais não reconheçam, ja é possível visualizar um aumento de 

construções de moradias em condições precárias no município, assim como, o aumento dos 

problemas relacionados ao desemprego, aumento da criminalidade e outras diversas 

expressões da questão social.  Os reflexos desse crescimento causam impactos diretos nos 

serviços sociais existentes no município. 
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CAPÍTULO II 

 

A Secretaria Municipal de Segurança Pública – Expressão de arranjo 

institucional para a ausência de uma política de segurança pública 

estadual? 

 

  O município de Rio das Ostras, como dito anteriormente, vem trabalhando na 

perspectiva de ampliar o atendimento aos direitos dos moradores do município ou daqueles 

que por algum motivo aqui estejam a trabalho ou a lazer, porém não consegue atender a todas 

as demandas de políticas públicas e prestação de serviços de forma universal e de qualidade.  

 Abaixo, serão relacionadas algumas deficiências vivenciadas pelos moradores de Rio 

das Ostras que sentem o abandono do governo do Estado do Rio de Janeiro em relação aos 

investimentos e dispobilização de serviços de habitação, saneamento, transporte, segurança, 

saúde e educação. 

 Atualmente existem mais de 41 escolas municipais em Rio das Ostras. Em 

contrapartida, só existem 04 escolas estaduais com ensino regular presencial e 01 com ensino 

semi-presencial, e uma instituição pública de ensino superior federal. 
21

 

 Ao considerarmos o fato de que, diante do somatório de unidades escolares municipais 

e estaduais apenas 10 dispõe de ensino médio, chegaremos à conclusão de muitos alunos ao 

terminarem o ensino fundamental terão grande dificuldade de conseguir se matricular e dar 

prosseguimento em seu estudos e concluir o ensino médio e o mesmo ocorrerá com a 

conclusão do médio para a inserção no superior. 

 

Quadro 04 - Unidades escolares, professores, matrículas e indicadores – Ensino Médio 

Total – 2004 a 2009 

Ano  Nº de 
Unidades  

Nº de 
professores  

Nº de 
matrículas  

Rateio alunos/ 
professor no 

município  

Rateio alunos/ 
professor no 

estado  

04  7  165  2.537  15,4  15,1  

05  10  258  3.039  11,8  13,3  

06  9  253  2.929  11,6  13,2  

07  7  211  2.875  13,6  15,8  

08  9  244  3.019  12,4  12,8  

09  10  242  3.264  13,5  13,9  

Fonte: Estudo sócio econômico do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, 2010. 

  

                                                           
21

  Site oficial da Prefeitura de Rio das Ostras 
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Ao analisarmos a tabela acima, observamos que no ano de 2009 eram 3.264 alunos 

matriculados no ensino médio e ao considerarmos que o ensino médio tem 3 anos de duração, 

chegaremos a uma média de 1.088 alunos concluintes anualmente. 

 Como no município só existe uma Instituição de Ensino Superior Pública que 

disponibiliza apenas 6 (seis) cursos, esta não consegue absorver a demanda pelo ingresso ao 

ensino superior, seja por falta de opções de curso ou pelo caráter excludente  dos critérios de 

seleção, ou ainda, pela fragilidade do ensino a nível médio que não lhes permite obter a média 

necessária exigida. Dessa forma, só lhes restam a procura por instituições privadas com cursos 

presenciais ou à distância. 

 Uma particularidade do município de Rio das Ostras está o fato de que ao contrário dos 

municipios vizinhos, a prefeitura sequer oferece transporte para conduzir os alunos de Rio das 

Ostras para os municípios onde estudam, o que dificulta ainda mais a inserção dos estudandes 

ao ensino superior devido a elevação de custos. 

 Outro ponto relevante é a ausência de incentivo do poder público municipal para que 

seus funcionários estudem e sejam mais qualificados. Até o ano de 2012 a prefeitura não 

possuia qualquer tipo de incentivo, como convênios com as intituições privadas de ensino 

superior da região, que concedesse descontos ou bolsas de estudo aos funcionários 

municipais. 

 No que se refere à saúde, também não é muito diferente. Apesar da ampliação da rede 

de atendimento em saúde no âmbito municipal existe uma grande dificuldade para que os 

usuários consigam acessar aos aparatos de maior complexidade que se encontram disponíveis 

somente em unidades estaduais e federais. Tal dificuldade pode ser compreendida como 

decorrente da precarização das políticas públicas de saúde que não garantem a 

universalização de acesso aos direitos de forma rápida e com qualidade.   

 Ainda no que se refere à saúde, podemos elencar 2 equipamentos que são 

extremamente necessários mas que não estão disponíveis em Rio das Ostras. O primeiro seria 

uma UTI neonatal e o segundo a instalação de um posto de atendimento da Previdência Social 

no município. É inaceitável que crianças recém-nascidas tenham de aguardar por horas e 

horas, ou dias, para conseguir vaga em neonatal em outros municípios, demora esta que pode 

custar a vida da criança, assim como, também é extremamente sacrificante para o usuário já 

debilitado por alguma enfermidade ter de se locomover até outro município para resolver 

questões relacionadas ao acesso aos seus direitos, como auxílio doença, auxílio maternidade e 

outros benefícios.    

  No que se refere a questões voltadas para a segurança da população, o estado é ainda 

mais omisso, tema que trataremos a seguir. Abaixo serão relacionados alguns pontos que nos 

darão mais clareza sobre essa omissão. 

 O município de Rio das Ostras, em sua maior extensão territorial é uma baixada, e em 

muitos bairros, o solo está abaixo do nivel do mar e agravado ainda pelo fato de vários bairros 

fora construídos em áreas que muitos anos atrás formavam brejos ou manguezais. Devido a 

estas particularidades o município sofre com alagamentos em diversos bairros, fazendo com 
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que os moradores além de terem grandes perdas materiais como móveis, eletrodomésticos, 

bens pessoais e outros também fiquem ilhados em suas residências necessitando por diversas 

vezes de auxílio de veículos da prefeitura para fazer a remoção das pessoas para que possam 

proceder para locais seguros como casas de amigos, familiares ou abrigos. 

 Para obter esse auxílio, os moradores contam somente com o atendimento da 

Secretaria de Bem Estar Social em casos de abrigamentos e da Defesa Civil Municipal para 

resgate em área alagada e avaliação de riscos, que é composta por guardas municipais que 

desempenham funções que inicialmente seriam de competência de bombeiros militares, ou 

seja, a guarda municipal “abraça” essas atribuições no sentido de amenizar os problemas e 

prestar um atendimento mesmo que precário a esta população.  O mesmo ocorre em relação a 

pequenos incêndios em residências, terrenos, automóveis e outros focos de incêndio que 

inicialmente são combatidos pela defesa civil (Guardas Municipais), ou também na prestação 

de socorro às vítimas de acidentes de trânsito, domésticos ou de trabalho, onde atuam no 

resgate, socorro e prevenção de novos incidentes contando com o apoio da equipe de resgate 

que é composta por enfermeiros e socorristas funcionarios do Pronto Socorro Municipal
22

. 

 No que se refere aos acidentes de trânsito, que infelizmente são constantes, mais uma 

vez a guarda municipal se faz presente. Na grande maioria dos acidentes de trânsito sem 

vítima as ocorrências são confeccionadas por agentes da guarda municipal, sendo passadas 

para a polícia militar somente aquelas na qual tenha tido alguma vítima. Procedimento este 

adotado devido ao baixo efetivo de policiais militares no município. Se o acidente ocorre na 

Rodovia Amaral Peixoto seria de competência de atendimento ao Posto 5 do Batalhão da 

Polícia Rodoviária que se encontra na divisa de Rio das Ostras com Barra de São João, que 

conta com aproximadamente 3 viaturas por dia para atender Rio das Ostras, Barra São João, 

Tamoios, Unamar até o trevo de Búzios, além de Casimiro de Abreu e parte da estrada 

Serramar. Efetivo muito pequeno para uma área tão grande, uma vez que registrar ocorrência 

de trânsito, principalmente com vítimas demanda bastante tempo, pois além do preenchimento 

da documentação no local do ocorrido, nesses casos ainda é necessário o acionamento da 

Perícia técnica que vem de Macaé
23

, o contato no hospital ou pronto socorro para saber a 

gravidade dos ferimentos e apresentação da ocorrência na Delegacia de Polícia Civil. 

 Diante do exposto, a guarda municipal já há alguns anos, vem colaborando no registro 

das ocorrências de acidentes de trânsito com o objetivo de que as partes envolvidas não 

tenham que ficar muito tempo à espera de uma viatura para efetuar o registro de acidente de 

trânsito, acrescentando ainda, que por algumas vezes diante do fato de que não havia previsão 

para a chegada da polícia militar para atender as ocorrências com vítimas – em função do 

efetivo policial se encontrar em outros acidentes - a guarda municipal, após autorização do 

                                                           
22

  Informações obtidas junto ao Coordenador de Defesa Civil do Município de Rio das Ostras no 

ano de 2012. 
23

 Em casos de ocorrências de trânsito com vítima, é necessário acionar a perícia técnica da Polícia 

Civil para fazer o laudo, por trata-se lesão corporal ou homicídio doloso ou culposo. 
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delegado de polícia assumia a ocorrencia até o encerramento, o que se dá com o registro na 

delegacia. 

 O mesmo ocorre quando os acidentes acontecee em vias paralelas a Rodovia Amaral 

Peixoto ou nos bairros, neste caso seria de competência dos policiais militares que atuam na 3ª 

Cia de Policia Militar.  Onde também existe um grande déficit de policiais para atender todo 

município. São poucas viaturas que devem patrulhar as ruas, fazer incursões preventivas e 

repressivas, atender ao trânsito, fazer rondas nas escolas, nos bancos, nos bairros, etc. 

 Resumindo, devido à precariedade de aparato policial no municipio a guarda municipal, 

na tentativa de contribuir com a população e amenizar os efeitos da ausência de policiais e 

bombeiros vem assumindo responsabilidades que estão muito além de suas competências 

iniciais. 

 Outro ponto que demonstra o descaso do governo do estado para com Rio das Ostras, 

pode ser visto por moradores e turistas nas praias e lagoas do município. Rio das Ostras 

possui uma orla marítima de aproximadamente 28km,  frenquentadas por moradores e 

visitantes, além de duas lagoas que tambem são bastante frequentadas, a Lagoa Salgada na 

localidade de Itapebussus e a Lagoa de Iriry. 

 Sabemos que o município atrai muitos visitantes por ocasião da alta temporada no 

verão, principalmente no período compreendido entre 25 de dezembro e término de carnaval, e 

que a maioria desses visitantes têm na praia seu principal espaço de lazer, o mesmo ocorrendo 

com os moradores que sempre tem um tempo disponível têm na praia seu ponto de lazer. 

 Apesar de todo esse aumento da frequência da população nas praias do município, o 

governo do estado do Rio de Janeiro por meio do Corpo de Bombeiros de Macaé, somente 

disponibiliza,  em média de 3 a 4, salva vidas diários na baixa temporada e de 7 a 8 salva vidas 

diarios na alta temporada, inclusive em períodos críticos como reveillon e carnaval, com o 

agravante destes serviços serem disponiblizados apenas no horário diurno
24

. 

 E, mais uma vez, o município vem suprir essa deficiência através do direcionamento de 

alguns guardas municipais para atuar como guarda vidas ao longo das praias e lagoas do 

município
25

. 

 Por mais que o governo do município se esforce para suprir as deficiências deixadas 

pelo governo do estado, são esforços insuficientes. Por exemplo, a prefeitura disponibilizou 

toda a infraestrutura da atual delegacia de polícia civil para que o Estado pudesse instalar em 

Rio das Ostras a Delegacia Legal, mas somente o governo do Estado pode aumentar o efetivo 

local. O mesmo está ocorrendo com o corpo de bombeiros e polícia militar. O município esta 

construindo uma sede para cada, mas dependerá do governo do Estado disponibilizar efetivo 

para atuar em Rio das Ostras. 

                                                           
24

  Informações obtidas junto ao funcionário da guarda municipal responsável pelos guardas vida do 

município no ano de 2012  
25

  Os dados referentes aos atendimentos realizados pela guarda municipal no município serão 

analisados de forma aprofundada ao longo do desenvolvimento dos próximos capítulos.  
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  O que estamos visualizando nos últimos anos é um investimento maciço por parte do 

governo estado em questões de segurança na capital do Estado.  A cada semana ouve-se falar 

em instalações de novas Unidades de Polícia Pacificadora (UPP) em alguma comunidade da 

capital, assim como o aperto do cerco àqueles que vivem às margens da lei, fazendo com 

muitos desses migrem para municípios onde o aparato policial é menos presente, conforme 

veremos abaixo. 

Embora o discurso govenarmental esteja direcionado para o lado positivo da 

“pacificação” e que determinados segmentos da população, tenha nas UPP’s o atendimento 

por sua ânsia de se sentir mais seguro, o fato de um combate policial ao uso e porte de armas 

de fogo nas comunidades e o comércio de drogas ilícitas, não significa que a população local 

estará tendo acesso a todos os seus direitos em sua plenitude. O que ocorre a nosso ver é 

uma suposta pacificação em um determinado território, sem que sejam tomadas medidas para 

conter a migração dos transgressores da lei para outras localidades, cormo apontado por 

SILVA em seus estudos sobre as Unidades de Polícia Pacificadora, expressão da atual política 

de segurança pública adotada pelo governo do estado do Rio de Janeiro. 

“É também evidente que, na presença das UPPs, os custos de oportunidade 
do crime tendem a subir consideravelmente, de modo que as respectivas 
taxas nas áreas por elas cobertas se reduzem. Aqui, porém, entramos em 
problemas de mensuração sobre os quais os criminólogos se debruçam há 
muito tempo. Basta dizer que os pontos de concentração de atividades 
criminais, os “ hotspots ”, não são fixos, de modo que o aguçamento do 
controle repressivo em certas áreas pode provocar migração e/ou 
pulverização da atividade e não necessariamente sua redução. Tem havido 
muito boato de que é isto que está ocorrendo com a implantação das UPPs, 
porém não há comprovação empírica, o que, aliás, é tecnicamente muito 
complicado. Mas pode-se mencionar o constrangimento provocado por um 
coronel da Polícia Militar que, durante entrevista a uma rede de televisão, 
dirigiu-se diretamente aos criminosos de uma localidade, alertando-os para 
deixar a área, pois a polícia a ocuparia em tal dia. O próprio governador 
também sugeriu, em entrevista, que os traficantes da Ladeira dos Tabajaras 
(onde, à época, estava programada para breve a implantação de uma nova 
UPP) aproveitassem para abandonar o local enquanto a polícia estava 
envolvida com a criação da UPP do Morro do Cantagalo”.(SILVA, 2010. p.03) 

 

 Fato é que está ocorrendo grande investimento e nomeação de policiais para atuarem 

na capital do Estado, enquanto que o efetivo policial lotado nos municípios do interior ou nas 

periferias da cidade do Rio de Janeiro continua reduzido enquanto que as expressões dos 

índices de criminalidade ganham evidência, se aproveitando deste “solo” fértil para se 

instalarem. 

 Não é raro vermos expressões recorrentes de violências diversas em Rio das Ostras e 

municípios vizinhos como Macaé e Cabo Frio. 

  Para ilustrar, o crescimento relativo dos índices de violência principalmente nesses dois 

municípios segue abaixo tabela com dados da estatística de registro de ocorrência policial 

entre os meses de julho a dezembro de 2012 na região atendida pelo 32º Batalhão de Polícia 

Militar do Estado do Rio de Janeiro, que compreende os municípios de Casimiro de Abreu, 

Conceição de Macabú, Macaé (123ºDP), Quissamã, Carapebus e Rio das Ostras (128ºDP). 
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 Foram selecionados dados referentes a crimes contra a pessoa, com utilização de 

violência física e psicológica contra as vítimas, utilizados como “amostra”, para analisarmos o 

crescimento da criminalidade de Rio das Ostras e estabelecermos um comprativo com os 

municípios vizinhos Macaé e Casimiro de Abreu.  

 Diante de tal comparativo verificaremos que os maiores números de ocorrências foram 

registrados nos municípios onde as influências da extração petrolífera se fazem mais 

presentes.  

 Na intenção de retratar mesmo que aproximadamente a realidade do município de Rio 

das Ostras e dos municípios mais próximos, fizemos um recorte construindo um quadro que 

demonstrasse dados estatísticos de crimes contra a pessoa no período de julho a dezembro de 

2012. 

Quadro 5 – Crimes contra a pessoa 

 121a. DP 123a. DP 128a. DP 

Tipos de crimes J A S O N D J A S O N D J A S O N D 

Homicídio 
Doloso 

1 0 0 0 0 0 7 
6 2 10 10 13 6 1 7 2 2 9 

Tentativa de 
Homicídio 

1 0 1 0 0 0 4 
4 9 7 7 16 4 3 2 2 2 2 

Lesão Corporal 
Dolosa 

24 4 21 22 22 24 87 
80 53 77 77 108 58 36 56 18 18 56 

Estupro 1 0 0 0 0 1 12 
3 3 2 2 5 5 3 14 4 4 3 

Homicídio 
Culposo 2 0 0 8 8 6 1 2 2 3 3 1 2 1 1 0 0 4 

Lesão Corporal 
Culposa 6 3 15 25 25 10 61 76 48 106 106 75 38 49 67 11 11 39 

Ameaça 
(vítimas) 15 12 8 24 24 18 100 79 67 92 92 95 44 38 58 16 16 28 

Total de 
Registro de 
Ocorrências 89 24 110 139 139 120 874 743 687 882 882 820 438 445 436 184 184 485 

LOCAL Casimiro Abreu MACAÉ RIO DAS OSTRAS 

Legenda:J= Julho     A= Agosto S=Setembro O= Outubro N= Novembro D= Dezembro 
Fonte: Dados compilados pela autora a partir de informações do Instituto de Segurança do Rio de Janeiro, 2012  

  

Como verificado no quadro acima Rio das Ostras e Macaé se destacam do município 

vizinho (Casimiro de Abreu) em registros de ocorrências policiais, o que comprova que a 

população vem sofrendo com as mais diversas expressões de violência e com ausência e ou 

deficiência por Estado no que tange a grarantir a segurança a todos.   

 Diante do exposto, é possivel visualizar a necessidade de uma maior integração entre 

os poderes públicos Municipal e Estadual na construção e implementação de políticas públicas 

sociais e de segurança na perspectiva de reduzir as expressões da questão social que 

compõem o atual cenário do município. 

 

2.1- Guarda Municipal x Segurança Pública: Qual a relação existente? 

 
Para iniciarmos a análise da inserção das guardas municipais no contexto da 

segurança pública nacional, inicialmente iremos de recorrer a Constituição Federal de 1988, 

que dispõe sobre a criação e atribuições da guarda municipal: "Os municípios poderão 
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constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, 

conforme dispuser a lei.” (CF 1988, Título V, Cap. III, art. 144, par. 8º). 

De acordo com o texto constitucional, a criação de guardas municipais é facultada aos 

municípios, cuja missão é a proteção de bens e serviços municipais, o que pode ser 

compreendido à luz do código civil brasileiro. 

O artigo 98 do Código Civil de 2002 se destina a conceituar o que são bens públicos: 

“São públicos os bens do domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público 

interno; todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa a que pertencerem”. (BRASIL, 

2002) 

O artigo 99 do Código Civil traz a definição de o que são considerados como bens 

públicos, o que consequentemente, seriam os objetos de atuação da guarda municipal no que 

tange a sua proteção.  

São bens públicos: 
I - os de uso comum do povo, tais como rios, mares, estradas, ruas e praças; 
II - os de uso especial, tais como edifícios ou terrenos destinados a serviço ou 
estabelecimento da administração federal, estadual, territorial ou municipal, 
inclusive os de suas autarquias; 
III - os dominicais, que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de 
direito público, como objeto de direito pessoal, ou real, de cada uma dessas 
entidades.  (BRASIL, 2002.) 

 

A missão principal das guardas municipais consiste em atuar na proteção ao patrimônio 

municipal, bem como aos seus serviços. Dessa forma, entendemos como atribuição da guarda 

municipal a: Proteção, preservação e atuação em prol a ordem pública nas ruas, praças, 

parques, edifícios em que funcionem as repartições municipais, escolas municipais, unidades 

de atendimento de saúde, e demais imóveis onde sejam prestados atendimentos e serviços 

municipais (independente de o imóvel ser próprio, alugado ou cedido) e outros bens móveis ou 

imóveis dos municípios, tais como veículos, semáforos, radares, tampas de bueiros, postes, 

equipamento de prevenção de enchentes, etc., enfim, tudo o que for de propriedade do 

município, ou que estiver sendo por este utilizado com a finalidade de prestação ou 

manutenção de atendimento ao público.  

 De acordo com a Constituição Federal, as guardas municipais não estão inseridas no 

grupo de instituições que compõem a segurança pública no Brasil, assim como, também não 

fica explícito quais as atribuições dessa categoria profissional. 

“Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de 
todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade 
das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: 
I - polícia federal; 
II - polícia rodoviária federal; 
III - polícia ferroviária federal; 
IV - polícias civis; 
V - polícias militares e corpos de bombeiros militares”. (BRASIL, CF 1988)  
 

 O artigo 144, ainda define quais as atribuições de cada órgão que compõem segurança 
pública no Brasil. 

“Art. 1244. § 1º A polícia federal, instituída por lei como órgão permanente, 
organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se a:  
I - apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento 
de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e 
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empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha 
repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme, 
segundo se dispuser em lei; 
II - prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o 
contrabando e o descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de outros 
órgãos públicos nas respectivas áreas de competência; 
III - exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras;  
IV - exercer, com exclusividade, as funções de polícia judiciária da União. 
§ 2º A polícia rodoviária federal, órgão permanente, organizado e mantido 
pela União e estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao 
patrulhamento ostensivo das rodovias federais.  
§ 3º A polícia ferroviária federal, órgão permanente, organizado e mantido 
pela União e estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao 
patrulhamento ostensivo das ferrovias federais.  
§ 4º - às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, 
incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia 
judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares. 
§ 5º - às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da 
ordem pública; aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições 
definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil. 
§ 6º - As polícias militares e corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e 
reserva do Exército, subordinam-se, juntamente com as polícias civis, aos 
Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios”. (BRASIL. 
CF 1988). 

 
 Podemos observar que em momento algum, a guarda municipal é prevista na 

legislação como órgão que compõe a segurança pública nacional.  

 A Constituição Federal prevê a descentralização de serviços públicos de saúde, 

educação, saneamento e outras políticas públicas, contudo, não confere aos municípios a 

faculdade de criar polícias municipais. Ou seja, o aparato policial, que integra a segurança 

pública está diretamente vinculado aos governos estaduais e federal. 

 A Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP), assim como a Constituição 

Federal reconhece enquanto integrantes da segurança pública as seguintes instituições: polícia 

federal, polícia rodoviária federal, polícia ferroviária federal, polícias civis, polícias militares e 

corpos de bombeiros militares. Descreve ainda a segurança pública como, “dever do Estado, 

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

incolumidade das pessoas e do patrimônio” (SENASP, 2013), dando aos “atores” mencionados 

acima a atribuição de preservar e garantir essa “ordem”.  Em nenhum momento as Guardas 

Municipais, são citadas oficialmente como instituição pertencente ao que podemos chamar de 

“atores responsáveis” por preservar e garantir a segurança pública, conforme estabelecido pela 

SENASP.  

 Apesar de não existir qualquer legislação que reconheça as Guardas Municipais 

enquanto integrantes da Segurança Pública, podemos observar algumas contradições diante 

deste fato. 

 A SENASP, desde 2005, oferece cursos de qualificação profissional através de 

educação a distância através da Rede EAD-Senasp
26

.  
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  Criada em 2005 pela Senasp/MJ, em parceria com a Academia Nacional de Polícia, a Rede 

Nacional de Educação a Distância–Rede EAD-Senasp é uma escola virtual destinada aos profissionais de 
segurança pública em todo o Brasil, que tem como objetivo viabilizar o acesso desses profissionais à 
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 “A Rede é um salto qualitativo em termos de investimento no capital humano, 
na valorização do profissional de segurança pública, na busca da excelência 
nas ações de capacitação continuada e, consequentemente, na melhoria das 
ações voltadas à segurança pública”. (SENASP, 2013 grifos nossos). 

 

 Os cursos oferecidos pela SENASP são destinados aos seguintes profissionais, 

conforme normatizado com público alvo: 

“Os cursos da Rede EAD-Senasp são destinados aos servidores ativos das 
Polícias Federal, Rodoviária Federal, Civil e Militar, dos Profissionais de 
Perícia Forense, Guardas Municipais e Agentes Penitenciários vinculados 

às Secretarias Estaduais e Municipais de Segurança Pública”. (SENASP, 
2013 grifos nossos) 

  

O que não fica definido pela SENASP é os motivos que levam a oferecer cursos 

voltados para a área de segurança pública para os guardas municipais, quando estes não são 

reconhecidos como integrantes da segurança pública. Nos parece haver conflitos de 

interpretação no que se refere a inserção ou não da categoria no contexto da segurança. 

Conflitos esses que são permeados de interesses financeiros, políticos e legais.   

 As Guardas Municipais do Brasil sofrem com a ausência de uma legislação que venha 

definir claramente suas atribuições e limitações diante ao Ministério da Justiça. Elas vêm se 

constituindo e atuando em consonância com leis municipais, com diretrizes e atribuições 

diferenciadas entre os municípios, dependendo e se subordinado ao modo de pensar de cada 

representante do executivo municipal. 

 Nesse sentido, podem ser verificadas grandes diferenciações no modo como se 

organizam as guardas municipais em distintas regiões do país.  

 Segundo BRETAS, nas últimas décadas o Brasil vem sofrendo agravamento nos 

índices de criminalidade, o que consequentemente traz à tona a demanda por aumento da 

segurança, ou seja, uma maior atuação das instituições que compõem a segurança pública e o 

aumento de sua efetividade no sentido de garantir a ordem pública e a preservação dos direitos 

dos indivíduos.  

 Diante desse contexto, tem sido observado o aumento de guardas municipais que vem 

sendo cada vez mais instituídas nos municípios principalmente na região sudeste do Brasil. 

 Esse movimento de expansão de guardas municipais nas últimas décadas vem 

ocupando espaço na cena política, num contexto de trazer para a população uma “sensação de 

segurança”, mesmo que essa “sensação” não traduza a realidade, assim como, as UPP’s na 

cidade do Rio de Janeiro, onde o aumento do efetivo policial produz o mesmo efeito, conforme 

apontado por SILVA (2013), em seu estudo. 

  Devido ao fato de não existir leis que definam claramente  as atribuições, os limites e 

as formas de organização das guardas municipais, são utilizadas as diversas “brechas” 

encontradas nas leis, para que cada município administre sua Guarda Municipal de forma 

diferenciada, com atribuições, missões e formas de organização diversas. 

                                                                                                                                                                          
capacitação continuada, independentemente das limitações geográficas e considerando as peculiaridades 
institucionais existentes. (SENASP, 2013) 
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 Um ponto de vista especial em relação às Guardas Municipais está relacionado ao 

período histórico vivenciado pela população brasileira na época em que o país foi governado 

sob as imposições da ditadura militar.  Os militares são vistos ainda na atualidade como forças 

que remetem a lembrança da ditadura, do regime totalitário imposto a grande massa da 

população brasileira, conforme sinalizado por MISSE: 

“A herança de uma polícia instrumentalizada pela ditadura militar deixou 
feridas que mal começam a cicatrizar. O fato é que ainda há desconfiança de 
parte a parte. Essa desconfiança é algo a ser superado. Concordamos que os 
nossos problemas serão resolvidos pela via da democracia. Derivados do 
regime autoritário, eles que ganham ampla visibilidade especialmente nas 
polícias militares. Estas, até hoje, pagam caro pelo fato de se conservarem-
se sob uma concepção militarista; de haverem estado ligadas à repressão 
dos anos de chumbo”. (MISSE, 2010, p.9) 
 

 A referência da polícia militar é muito presente nas guardas municipais, embora esta 

não seja uma instituição militar, é muito comum que ao ser instituída uma Guarda Municipal, os 

gestores municipais coloquem a frente para comandarem ou gerirem administrativamente a 

guarda municipal algum policial militar ou outro profissional ligado à segurança, para aplicar 

junto aos trabalhadores da guarda, as diretrizes de trabalho permeadas de influências militares. 

 O que os gestores municipais ignoram é o fato de que a relação existente entre 

guardas municipais e membros de instituições militares ou outras que compõem as forças de 

segurança quase sempre não serem relações amistosas, o que pode vir a gerar relações 

conflituosas entre chefia e subordinados. 

 A divergência existente nessa relação quase sempre se dá pelo fato de as instituições 

policiais não reconhecerem a guarda municipal como integrante da segurança pública, assim 

como não reconhecem suas atribuições, o que pode gerar conflitos e acusações de usurpação 

de função. 

 Diante dessa realidade, é contraditório que policiais que antes hostilizavam as guardas 

municipais, venham se tornar seus comandantes, como se estes profissionais fossem os 

únicos capacitados para ensinar aos guardas a exercerem sua profissão. 

 Em conversa com um gestor de guarda municipal no ano de 2012, sobre o motivo que 

leva o poder público municipal a colocar a frente da guarda municipal um policial para 

administrar a instituição, a resposta obtida foi esse tipo de profissional
27

, é justificado pela 

natureza de sua profissão e dos conhecimentos e experiência adquiridos ao logo de sua 

carreira; os militares possuem influência dentro dos outros órgãos de segurança pública, que 

facilitam a integração entre estes e a guarda municipal, além do fato de que a hierarquia militar 

contribuir para um melhor diálogo junto aos comandantes da polícia militar nos municípios. 

 Uma das grandes polêmicas que giram em torno da guarda municipal está no seu 

reconhecimento ou não enquanto “Polícia Municipal”, no sentido de repressão a atos 

criminosos. No estado de São Paulo, por exemplo, existe um número considerável de Guardas 

Municipais que aderiram ao porte de arma de fogo para os profissionais em serviço, 

                                                           
27

   Normalmente os profissionais que ocupam o lugar de administrador das guardas municipais são 

profissionais da reserva (aposentados) e com alta graduação. 
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reconhecendo desta forma o risco a que estes profissionais estão expostos durante sua ação 

profissional. Seja atuando na operacionalização do trânsito, no combate a venda de 

mercadorias contrabandeadas, ou na realização de rondas nas ruas ou em próprios públicos. 

 Já o Estado do Rio de Janeiro, defende a ideia de uma guarda municipal desarmada, 

não reconhecendo o risco a que esse profissional se expõe ao atuar em conflitos urbanos
28

. 

Após uma atuação de repressão e enfrentamento com os suspeitos ou contraventores, o que 

normamente ocorre com grupos de profissionais atuando em conjunto, esses profissionais ao 

término de expediente tem de retornar aos seus lares, sozinho e sem quaisquer tipo de 

equipamento que proteja sua integridade física, caso venha a se deparar com aqueles com os 

quais entrou em conflito ou que tenha cobrado o cumprimento da lei. 

 Segundo BRETAS (2010) a guarda municipal da cidade do Rio de Janeiro é a maior 

guarda municipal desarmada do país, postura essa que mais agrada a Secretaria Nacional de 

Segurança Pública. Verificamos que a SENASP, vem trabalhando numa perspectiva de formar 

agentes de segurança pública com caráter menos agressivo e com um maior envolvimento 

com a população, objetivando resoluções de conflitos em conjunto com a sociedade, conforme 

direcionado em sua matriz curricular nacional “Para Ações Formativas dos Profissionais da 

Área de Segurança Pública”, no que se refere aos seus objetivos específicos: 

 
“As Ações Formativas de Segurança Pública deverão criar condições para 
que os profissionais em formação possam:  
● posicionar-se de maneira crítica, ética, responsável e construtiva nas 
diferentes situações sociais, utilizando o diálogo como importante instrumento 
para mediar conflitos e tomar decisões;  
● perceber-se como agente transformador da realidade social e histórica do 
país, identificando as características estruturais e conjunturais da realidade 
social e as interações entre elas, a fim de contribuir ativamente para a 
melhoria da qualidade da vida social, institucional e individual;  
● conhecer e valorizar a diversidade que caracteriza a sociedade brasileira, 
posicionando-se contra qualquer discriminação baseada em diferenças 
culturais, classe social, crença, gênero, orientação sexual, etnia e outras 
características individuais e sociais;  
● conhecer e dominar diversas técnicas e procedimentos, inclusive os 
relativos ao uso da força, e as tecnologias não-letais para o desempenho da 
atividade de Segurança Pública, utilizando-os  
de acordo com os preceitos legais;  
●utilizar diferentes linguagens, fontes de informação e recursos tecnológicos 
para construir e afirmar conhecimentos sobre a realidade em situações que 
requerem a atuação das instituições e dos profissionais de Segurança 
Pública. (SENASP,2008) 

 
Numa perspectiva de atender a tais orientações da SENASP, a grande maioria das 

guardas municipais do Brasil são desarmadas, prevalecendo o discurso de uma guarda 

comunitária, que conhece os problemas da região onde atua e que deve buscar as soluções 

em conjunto com a população local.  

                                                           
28

  Os conflitos podem ser entendidos nos seguintes contextos: Discussões de trânsito, operações 

de apoio a fiscais de tributos municipais no combate a pirataria e venda de produtos contrabandeados, 

apoio aos profissionais de assistência social em abordagens a moradores em situação de rua, 

dependentes químicos, prisões de indivíduos em flagrante delito, dentre outros.  
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Tal posicionamento vem sendo questionado por alguns profissionais, no sentido de que 

esses profissionais estão sendo cada vez mais direcionados para atuarem em “ocorrências 

conflituosas” que expõem suas vidas.     

 No mês de junho de 2013, pode ser observado nos diferentes canais de mídia, a força 

de movimentos de manifestação popular que tomaram as ruas das principais capitais 

brasileiras e até mesmo de cidades mais interioranas. Mesmo que as manifestações 

ocorressem de forma pacífica, pode ser observado a presença de pequenos grupos de 

pessoas que ali se encontravam com o intuito de depredar patrimônios públicos e privados, e 

instalar a desordem e confrontar com aqueles que tinham como atribuição proteger os bens e 

instalações públicos.  

 Como exemplo podemos citar o “balanço” da manifestação ocorrida na cidade do Rio 

de Janeiro no dia 20 de junho de 2013, segundo reportagem da “Agência Brasil”: 

“Segundo a prefeitura, entre os 62 feridos estão oito guardas municipais 
agredidos quando manifestantes tentaram invadir a Unidade de Ordem 
Pública localizada no centro. O Terreirão do Samba foi "completamente 
depredado", de acordo com o prefeito, e o Sambódromo teve prejuízos nos 
setores 1 e 3. A prefeitura informou ou que foram destruídos 98 semáforos, 
31 placas de trânsito, 62 abrigos de ônibus, cinco relógios, 46 placas de 
identificação de ruas, sete carros particulares dos guardas e 340 lixeiras. 
Prejuízos em prédios comerciais que foram danificados ainda estão sendo 
contabilizados, assim como o valor das perdas em dinheiro” (LISBOA,2013) 

 
 Diante de quadros de confronto e de caos, em diversos municípios os guardas 

municipais foram convocados para trabalhar na preservação do patrimônio público. A grande 

questão posta é: Foi atribuída a estes profissionais a missão de proteger tais bens, mas na 

maioria das vezes sem os recursos necessários para efetuar essa proteção, ou até mesmo 

proteger a si mesmo. Conforme mencionado acima, vários profissionais foram feridos no 

trabalho no diversos dias e locais de manifestação. Assim como ocorreu na cidade do Rio de 

Janeiro, o mesmo quadro se repetiu em muitos outros municípios brasileiros. 

 Um dos grandes incômodos da categoria profissional guarda municipal é o fato de se 

sentirem inseguros em sua jornada de trabalho. Se por um lado a lei não os reconhece 

enquanto integrantes da segurança pública, por outro a população direciona a esses 

profissionais seus anseios por ações de combate e repressão a atos criminosos, que por 

muitas vezes não são coibidos pelos policiais, seja por baixo efetivo de profissionais, seja por 

precarização das condições de trabalho, pela falta do equipamento necessário ou qualquer 

outro motivo. 

 O segundo ponto que tanto incomoda os GM’s pode ser entendido na seguinte fala: “O 

problema da Guarda não seria uma indefinição de atribuições, mas o desconhecimento do 

público sobre o que é ou não função dela” (BRETAS, 2010). Em municípios menores, onde o 

efetivo policial é reduzido, a população direciona suas frustrações e ânsia por segurança, 

direcionando para o guarda municipal sua expectativa de se sentir seguro. 

 Contudo, o que não é posto, considerado, é o fato de que a maioria desses 

profissionais não está preparada para atuar de forma repressiva, tanto pela ausência de 
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equipamentos adequados para executar a ação, quanto, de equipamentos que lhes permitam 

garantir sua própria segurança. 

 No entanto, os guardas municipais desempenham suas funções em consonância com 

as poucas legislações que lhe permitem de alguma agir se utilizando das “brechas” das 

interpretações da lei.  

 Uma forma de interpretar o artigo da Constituição Federal que dispõe sobre a criação 

das guardas municipais e de sua atribuição de proteger os bens, serviços e instalações 

públicos, seria buscar a compreensão do que é considerado um bem público, para então, 

buscar  definir quais os limites de atuação desse profissional, o que lhe é facultado e o que lhe 

é de dever. 

 Os bens públicos podem ser entendidos segundo o Código Civil brasileiro como os 

bens que são de uso comum do povo, como rios, mares, estradas, ruas e praças, imóveis de 

propriedade da administração federal, estadual, territorial ou municipal, inclusive os de suas 

autarquias.  

Sendo assim, podemos visualizar a legalidade da atuação das guardas municipais na 

proteção de todos esses bens, no sentido de preservar sua integridade, seu uso de forma 

adequada, podendo intervir junto às fiscalizações nas mais diversas áreas, na preservação da 

ordem quanto à utilização dos logradouros públicos, na proteção dos parques, jardins e ruas, 

na fiscalização de agressões ao meio ambiente, no cumprimento das legislações de trânsito, 

marítimas, do código de postura municipal e outras legislações existentes para manter a ordem 

e a mobilidade nos espaços públicos. Todas essas atuações estão embasadas como possíveis 

áreas de atuação na Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) do Ministério do Trabalho e 

em consonância com o texto Constitucional que lhe confere como atribuição a preservação dos 

bens públicos.   

Ao nosso entender os serviços públicos municipais podem ser compreendidos como 

aqueles que são disponibilizados pelo poder público municipal, sejam estes, nas áreas de 

saúde, educação, lazer, infraestrutura, transporte, habitação, e outros que venham a suprir 

necessidades e garantir o exercício de cidadania. Como os serviços públicos não se realizam 

por si só necessitam de funcionários para executá-los, assim como, de recursos para se 

materializarem, podemos entender como atribuições da guarda municipal a proteção dos 

serviços, assim como dos recursos e profissionais necessários para a sua execução. Dessa 

forma, fica aberta a possibilidade de atuações de guardas municipais em rondas escolares, 

intervenções junto aos variados sujeitos que ocupam os estabelecimentos públicos que por 

ventura estejam em atitude que possam de alguma forma alterar o bom funcionamento dos 

serviços, seja atuando na prevenção, orientação e repressão caso necessário. 

O que traz à tona o debate quanto à necessidade de armamento destes profissionais 

pode ser compreendido a partir das atribuições acima mencionadas. Passa a ser cobrada 

desses profissionais uma série de ações que envolvem a proteção de bens e pessoas, mas 

não lhes dão dados os recursos para protegerem a si mesmos. 
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 A ânsia por armamento das guardas municipais não está condicionada a uma 

necessidade da categoria em ocupar o lugar da polícia militar  e combater crime organizado,  

executar prioritariamente ações repressivas, mas sim possibilitar a defesa da vida desse 

profissional no exercício da profissão e fora do ambiente de trabalho, conforme apontado por 

BRETAS: 

 

“[...] Isto implica, fundamentalmente, nas discussão mais corriqueira das 
GM’s: o emprego ou não de armamento letal. Em primeiro lugar, os guardas 
sentem como expressão de desigualdade de tratamento, competência e 
postura, a existência de Guardas Armadas enquanto outras não o são. Essa 
diferença é percebida porque a arma representa um interesse e uma 
alternativa para a atuação. Boa parte dos guardas defende o emprego da 
arma, ainda que haja uma parcela contra. Debate sobre armas tendem a se 
tornar acalorados. Parece claro que não é possível justificar a arma por seu 
potencial agressivo. Os dois tipos de argumento em seu favor são a defesa 

pessoal e a produção de respeito [...]”. (BRETAS, 2010. p.38). 
 

  A ausência de uma “padronização” na estrutura administrativa, de uma definição única 

de atribuições, funções e possibilidades de atuações, causa um enfraquecimento no 

reconhecimento de identidade de “categoria profissional”, desses trabalhadores. Assim como, a 

ausência de legislações trabalhistas direcionadas para a profissão, criando uma lacuna que 

leva a diferenças de direitos adquiridos de um município para outro. As diferenças podem ser 

vistas em divergências salariais, plano de cargos e salários, plano de carreira, diferentes níveis 

de escolaridade, diferenças de escalas de serviço, de uniformes, de equipamentos de 

segurança e de material de trabalho e principalmente com diferentes regimes de contratação
29

.  

Algumas guardas municipais são constituídas figurando na administração municipal 

como secretarias ou subsecretarias municipais, outras como fundações ou empresas e ainda 

em municípios menores são comum as guardas serem lotadas e subordinadas a outras 

secretarias já existentes.  A seguir apresentarei um detalhamento sobre a constituição e 

história da Guarda Municipal de Rio das Ostras. 

 

2.2 - A Guarda Municipal de Rio das Ostras 

 

A Guarda Municipal de Rio das Ostras foi criada pela Lei Municipal nº 105/94 de 25 de 

agosto de 1994, e com alterações da Lei nº 480 de 13/07/2000 e da Lei nº 507/2000 de 20 de 

dezembro de 2000 esta até esta data subordinada à Secretaria de administração e ou Chefia 

de Gabinete. 

Foi elevada à categoria de Secretaria Municipal de Guarda e Trânsito, através da Lei nº 

0606/2001, e com alterações da Lei 0677/02 e da Lei nº 0738/2002 e em 29 de maio de 2009. 

                                                           
29

  Alguns municípios possuem uma guarda municipal composta somente por trabalhadores 

concursados, outros por trabalhadores celetistas e ainda outros que possuem ambos os tipos de 
trabalhadores, além dos cargos comissionados (cargos políticos). 
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A partir de então, após elevada a categoria de Secretaria Municipal, com orçamento 

direcionado para esta, passou a investir em equipamentos, logística e aumento de efetivo
30

. 

Realizou convênio junto ao DETRAN e DENATRAN, ampliando assim as atribuições de 

seus profissionais, que anteriormente atuavam somente na guarda do patrimônio público. 

Após a celebração dos convênios, os profissionais passaram por capacitação para 

atuar na operacionalização, fiscalização do trânsito e a efetuar preenchimentos de registros de 

acidentes de trânsito. Todos os guardas municipais de Rio das Ostras são também nomeados 

como agentes de trânsito. 

Com o investimento na logística e aquisição de veículos, inicia-se então o trabalho de 

rondas motorizadas nas escolas e nos bairros. Com o passar dos anos, o aumento do efetivo e 

aquisição de novos equipamentos possibilitou que fossem criados “departamentos” para 

atuação na proteção ambiental, florestal e marítima e de defesa civil, ampliando assim sua área 

de atuação. 

No ano de 2009, novamente a guarda municipal passa por uma reforma administrativa, 

através da Lei 1351/2009 extingue a Secretaria de Guarda e Transito (SETRAN) e cria a 

Secretaria Municipal de Ordem Pública e Controle Urbano (SEMOC). Essa mudança de 

nomenclatura e de estrutura administrativa ocorre na perspectiva de adequar a guarda 

municipal de Rio das Ostras às exigências do Ministério da Justiça para que fosse elegível a 

sua participação no Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci). 

O programa tem como objetivo a articulação de políticas de segurança com ações 

sociais priorizando ações de prevenção e identificação das causas da violência, sem que sejam 

descartadas as estratégias de ordenamento social e segurança pública. 

“Entre os principais eixos do Pronasci destacam-se a valorização dos 
profissionais de segurança pública; a reestruturação do sistema penitenciário; 
o combate à corrupção policial e o envolvimento da comunidade na 
prevenção da violência. Para o desenvolvimento do Programa, o governo 
federal investirá R$ 6,707 bilhões até o fim de 2012. 
Além dos profissionais de segurança pública, o Pronasci tem também como 
público-alvo jovens de 15 a 24 anos à beira da criminalidade, que se 
encontram ou já estiveram em conflito com a lei; presos ou egressos do 
sistema prisional; e ainda os reservistas, passíveis de serem atraídos pelo 
crime organizado em função do aprendizado em manejo de armas adquirido 
durante o serviço militar”. (PRONASCI, 2013) 

 

A inserção da guarda municipal de Rio das Ostras no Pronasci traria ganhos 

consideráveis tanto para a instituição que além de ter acesso diversos recursos materiais 

oferecidos pelo programa teriam também profissionais mais qualificados e estimulados, os 

profissionais que estariam se qualificando e ampliando seus conhecimentos, além de 

receberem como incentivo financeiro para estudar a bolsa formação no valor de R$400,00 

(quatrocentos reais) mensais e o acesso a cartas de crédito para financiamento da casa própria 

                                                           
30

  As informações relativas a efetivo, logística e dados sobre a guarda municipal foram obtidas 

junto a funcionário administrativo da Secretaria de Segurança Pública, algumas através de esboço de 
planilhas de dados e um princípio de sistematização de dados relativos à história da instituição no 
município, uma vez que não era de costume em períodos anteriores sistematizar a parte histórica da 
instituição. 
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junto à Caixa Econômica Federal e quanto para a população do município, essa, seria atendida 

por profissionais mais qualificados e preparados para atuação nas mais diversas funções, que 

pudesse levar em consideração o contexto social que envolve cada demanda a ser atendida. 

Contudo, apesar das mudanças na estrutura administrativa, a guarda municipal de Rio 

das Ostras não conseguiu se inserir no programa, até o ano de 2013. 

Outra atribuição - até o ano de 2012 - era a fiscalização do transporte municipal, 

também lotada na guarda municipal, embora fosse realizada por fiscais de transporte 

concursados ou contratados para estes fins, figurando desta forma como mais uma área de 

atuação da secretaria. 

Com o período de transição de prefeitos em 2013, novamente o município passa por 

uma série de mudanças em sua estrutura administrativa com a fusão de algumas secretarias, a 

extinção de outras e com reformulação e alteração de nomenclatura de outras.  

Mais uma vez, a guarda municipal faz parte desse processo de mudanças, sendo 

extinta a Secretaria de Ordem Pública e Controle Urbano e passando a se denominar 

Secretaria Municipal de Segurança Pública, mudança essa realizada pela Lei Municipal1. 

170/2013, que lhe confere as seguintes atribuições: 

“Art. 343 – A Secretaria Municipal de Segurança Pública, cuja sigla para fins 

das relações intergovernamentais é SESEP, tem por finalidade: 
I. Gerir as atividades de Vigilância dos Próprios e Logradouros Públicos, 
Segurança Pública, Defesa Civil e Trânsito, no âmbito municipal, através da 
integração com os órgãos correspondentes do Governo Federal, dos estados 
da federação, especialmente do estado do Rio de Janeiro e com outros 
municípios; 
II. Organizar o trânsito no município; 
III. Gerir a aplicação e distribuição do efetivo da Guarda Municipal de Rios 
das Ostras; 
IV. Promover a vigilância dos logradouros públicos; 
V. Promover a vigilância dos Próprios do Município; 
VI. Promover a vigilância das áreas de preservação do patrimônio natural e 
cultural do Município, bem como guardar mananciais e proteger a fauna, a 
flora e os manguezais em cooperação com as Secretarias Municipais de Meio 
Ambiente e de Cultura; 
VII. Colaborar com a fiscalização da Prefeitura na aplicação relativa ao 
exercício do Poder de Polícia Administrativa do Município; 
VIII. Coordenar ações em conjunto com a Federação, o Estado e outros 
Municípios, no sentido de oferecer e obter colaboração, quando necessária; 
IX. Exercer atividade de Executivo de trânsito de acordo com o ART. 24 da 
Lei 9.503/1997, no âmbito Municipal, nos termos da legislação em vigor; 
X. Auxiliar os órgãos estaduais e federias na prevenção de ilícitos penais pela 
simples presença ostensiva e, excepcionalmente de forma repressiva, de 
acordo com o previsto no art. 144 da Constituição Federal; 
XI. Promover a integração da Defesa Civil, com entidades Públicas e 
Privadas, com os órgãos Estaduais, Regionais e Federais; 
XII. Coordenar todas as atribuições relativas às atividades administrativas da 
Secretaria; 
XIII. Interagir com os órgãos de Segurança Pública e Defesa Civil, das 
esferas Estadual e Federal com vistas a ampliar estas atividades no 
município de Rio das Ostras, nas questões inerentes, com a finalidade de 
promover melhor qualidade de vida a população do município; 
XIV. Definir a aplicação e distribuição do efetivo da Guarda Municipal dentre 
as diversas atividades de competência da Secretaria Municipal de Segurança 
Pública. 
XV. Promover convênios com órgãos federais e estaduais com objetivo de 
adquirir repasses e recursos financeiros”. (JORNAL OFICIAL RIO DAS 
OSTRAS, 2013). 
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 São inegáveis os efeitos que a reforma administrativa trazem impactos diretos para os 

profissionais da guarda municipal, assim como para a população de Rio das Ostras, 

principalmente no se refere ao art. 345, V. “Garantir a segurança dos cidadãos nos logradouros 

públicos em atividades comuns e eventos realizados pelos órgãos municipais” (JORNAL 

OFICIAL RIO DAS OSTRAS, 2013, edição especial 613). 

 A população de Rio das Ostras, que sofre com a deficiência de efetivo e atuação da 

polícia militar, passa a ver no nome “Secretaria de Segurança Pública”, uma resposta ao seu 

clamor por segurança e de certa forma uma resposta do poder público municipal aos seus 

anseios. E passam a cobrar dos guardas municipais atuações que são de competência da 

polícia militar.  

 Em entrevista com uma das telefonistas da guarda municipal de Rio das Ostras, foi 

relatado que cotidianamente há telefonemas solicitando viatura da guarda municipal para 

ocorrências de agressão, veículos “suspeitos” próximos a residências, agressões domésticas, 

ocorrências de disparo e perfuração de arma de fogo (PAF), reclamações de som alto em 

áreas consideradas de risco, repressão a tráfico de drogas, dentre outros. E que diante da 

resposta, de que a guarda municipal não poderá atuar nesses tipos de ocorrências por não ter 

meios de garantir a própria segurança diante de situações de risco a sua própria vida, e 

também por limitações legais, os reclamantes se indignam e ficam revoltados, pois associam a 

atuação da guarda ao nome da secretaria, desconsiderando suas limitações
31

. 

 A atuação da guarda municipal em Rio das Ostras, se faz presente em todas as 

localidades do município, com profissionais atuando nos diversos prédios públicos e em 

viaturas que circulam pelos bairros efetuando patrulhamento, na intenção de dar ao morador 

uma “sensação” de segurança. 

 Embora o patrulhamento noturno contribua de alguma forma para combater a 

insegurança (pressupondo que a presença da viatura possa inibir ações que coloquem em 

risco a integridade da população), também não se pode desconsiderar o risco aos quais estes 

profissionais se expõem, uma vez que ao fazerem sua ronda podem se deparar com ações 

como assaltos e outros crimes que envolvam armamentos. Um dos fatores que contribuem em 

muito para esse risco é a semelhança de uniformes, equipamentos (viaturas, giroscópio, 

sirenes) com os de uso da polícia militar, a possibilidade de comunicação por rádio e até 

mesmo situações que envolvam algum tipo de vingança por alguma ação repressiva ou 

punitiva adotada por policiais ou até mesmo guardas municipais em ocorrências anteriores. 

 Vale ressaltar que até o ano de 2012 os veículos da Guarda Municipal de Rio das 

Ostras tinham como cor predominante em sua caracterização as cores branco e laranja 

enquanto o da Polícia Militar utiliza  azul e branco. Atualmente, a frota de veículos da GM está 

com caracterização nas cores azul, verde e branco, o que faz com que exista certa semelhança 

entre as viaturas das duas instituições.   

                                                           
31

  Em 8 de Março de 2011, um guarda municipal de Rio das Ostras, foi morto a tiros em serviço, 

quando foi separar um briga na rua, no período de carnaval. 
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Guarda Municipal     Policial militar 

          

Fonte: www.riodasostras.rj.gov.br     Fonte: www.bonjenotícias.com.br 

  

A Secretaria Municipal de Segurança Pública distribui seu efetivo de GM’s, em escalas 

de serviço diferenciadas, conforme quadro descritivo abaixo: 

 

Quadro 6 - Tipos de escalas de serviço existentes na Guarda Municipal de Rio das 

Ostras 

SETOR TIPO DE ESCALA HORÁRIOS 

Trânsito Diarista (segunda a sexta) 06:30h/13:30h e 13:30h/20:30h 

Trânsito (viatura) 2x2 diurno (trabalha dois dias seguidos e 

folga dois) 

06:30h/19:30h 

Ronda Escolar Diarista (segunda a sexta) 06:30h/14:30h e 14:30h/22:30h 

Ronda Comunitária e 

prédios públicos 

2x2 diurno e noturno  08h/21h e 20h/08h 

Ronda Comunitária e 

prédios públicos 

24x72 (trabalha um inteiro e folga três dias) 08h/08h 

Defesa Civil 24x72 (trabalha um inteiro e folga três dias) 08h/08h 

Ambiental e marítimo 24x72 (trabalha um dia inteiro e folga três) 

exceto de dezembro a março, quando passa 

para 2x2 diurno para atender a demanda 

como guarda vidas. 

08h/08h 

Administrativos e 

readaptados 

Diarista 08h/17h 

Fonte: Quadro elaborado com informações obtidas um dos funcionários responsáveis por elaborar as 
escalas de serviço da SESEP (2013). 

http://www.riodasostras.rj.gov.br/
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Diversos fatores influenciam diretamente nos motivos que levam um GM ter escala 

diferente do outro, dentre os quais listaremos alguns mais evidenciados
32

. 

 

 Ausência de regulamentação de escala de serviço – leva a condição de que a decisão 

de qual escala o Gm vai trabalhar fica a cargo da chefia, assim como o setor onde vai 

trabalhar. Mesmo que não seja assumido, tais decisões estão permeadas de 

influências políticas locais. Pois nem sempre os mais capacitados ocupam os postos 

mais específicos aos conhecimentos acadêmicos ou conhecimento de campo que 

possuem, mas sim aqueles que são indicados por políticos, como exemplo: um guarda 

com formação superior em biologia atua como guarda vida enquanto um com ensino 

fundamental chefia o departamento ambiental, o guarda com formação em engenharia 

civil atua como um simples guarda na Defesa Civil, enquanto o outro que possui 

apenas ensino médio ocupa cargo de chefia na Defesa Civil, o guarda com formação 

superior em segurança pública atua como motorista de viatura enquanto outros sem 

qualquer tipo de formação específica ocupam cargos de alto escalão em postos de 

chefia. 

 Condicionar a permanência na escala de 24hx72h à disponibilidade do Gm em não 

faltar plantões extras; utilizando desse argumento para coagir o funcionário a não faltar 

e não se rebelar contra a administração sob pena de ir para uma escala menos 

atrativa. 

 Horário de funcionamento dos setores (localidades e serviços) onde o profissional irá 

trabalhar; uma vez que determinados setores só funcionam em horário comercial, não 

necessitando de guardas em período noturno, uma vez que à noite tais espaços são 

monitorados por alarmes e outros mecanismos de segurança; 

 Áreas de atuação: como os guardas que atuam na condição de guarda-vidas, que só 

exercem tal atividade no horário de 07h/ 20h; o que não justifica sua escalação em 

horário noturno uma vez que o movimento de banhistas se dá durante o dia. 

 Indicações políticas: Mesmo que não haja reconhecimento por parte da administração, 

alguns profissionais da guarda recorrem a “padrinhos” políticos para garantir sua 

permanência na escala de serviço 24X72 e em áreas de atuação de sua preferência.  

 

 Além do cumprimento das escalas de serviço normal, os GM’s de Rio das Ostras são 

constantemente escalados para plantões extras, seja em função de déficit do efetivo, ou de 

escalação para atuar em eventos realizados na cidade, principalmente para efetuar os 

fechamentos de ruas e impedir a circulação de veículos em áreas de eventos. Os eventos que 

geram maior intensificação da jornada de trabalho dos guardas são carnaval e réveillon. Nesta 

                                                           
32

   Informações obtidas com guardas municipais com diferentes tempos de serviço na instituição e 

atuando em diferentes áreas. 
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data é inadmissível que se falte plantão ou extra, exceto por motivos médicos com 

apresentação de atestado, sob pena de ser instaurado inquérito administrativo, alteração de 

escala e mudança de setor. 

 A escalação de serviço extra nem sempre é realizado de comum acordo com o 

trabalhador da guarda. Em épocas de grandes eventos os guardas muitas vezes são escalados 

duas vezes em suas folgas, fazendo plantões de 12h extras por dois dias seguidos.  Ocorre 

que em determinados eventos, os guardas tiram um plantão de 24h, onde só é permitido 

descansar por 2h (descanso este que nem sempre é concedido pela chefia), sem alojamento 

ou lugar para tal fim, fazendo com que estes utilizem as viaturas, o que não assegura um 

descanso digno para o seu corpo, mesmo depois de trabalhar em um plantão em tais 

condições, o trabalhador ter 12h de folga e estar novamente escalado nos eventos em plantões 

extra onde atuam por mais 12h de serviço em pé nos fechamentos de rua, sem opção de 

escolher entre a  realizar  ou não tal serviço extra. 

 Além do cansaço físico de tal jornada de trabalho, ocorre ainda um cansaço mental 

devido à perda de sono, horário irregular para alimentação, pressão psicológica exercida pela 

população que frequenta os eventos ou de moradores das adjacências que não aceitam a 

interdição das ruas, a preocupação com uma possível ausência no plantão extra que pode 

resultar em uma escala de serviço desfavorável ao trabalhador ou sofrer alguma punição 

geográfica
33

. 

Além de todas estas questões, recentemente (no dia 31 de janeiro de 2013), o efetivo 

da guarda municipal se surpreendeu ao conferir os valores recebidos como proventos, uma vez 

que nesta data esperava-se receber os valores referentes às horas extras realizadas no mês 

de dezembro de 2012, assim como o abono natalino
34

 que é pago nesta data, pagando em 

dobro as horas extras efetuadas em dezembro. Esses valores não foram pagos o que fez com 

que os servidores se sentissem lesados por não receberem o que lhes era de direito. 

Na expectativa de buscar uma negociação com o gestor municipal, foi montada uma 

comissão composta por cinco guardas municipais que iriam intervir junto ao mesmo para que 

os pagamentos fossem regularizados, o que foi feito nos dois meses seguintes em datas 

diferentes, porém sem que a comissão tivesse sido recebida pelo gestor municipal.   

A comissão realizou assembleias junto aos demais guardas onde decidiram reativar a 

Associação da Guarda Municipal de Rio das Ostras (AGMRO) que se encontrava inativa, e se 

aliar ao Sindicato dos Servidores (SINDISERV) para elaborar uma série de reivindicações junto 

ao poder executivo.  

No dia 27 de maio, foi realizada na sede do SINDISERV uma assembleia onde 

estiveram presentes mais de 190 (cento e noventa) guardas municipais, número que não foi 

superior devido os plantonistas do dia não terem sido liberados para participar do evento. O 

                                                           
33

  Punição geográfica se refere à troca de setores de trabalho, seja para um setor mais distante ou 

para setores sujo trabalho é intenso. 
34

  Abono Natalino ou diferença de 13º salário como também é conhecido entre os Gm’s, é o 

pagamento em dobro de todas as horas extras realizadas no mês de dezembro do ano anterior, que são 
pagas em 31 de janeiro. 
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número expressivo de participantes demonstrou a adesão a um movimento que tem por 

objetivo a luta pela ampliação e garantia dos direitos da categoria. 

As reivindicações pleiteadas pela categoria segundo consta na Ata de reunião, são as 

seguintes: 

 

● Reposição salarial: Objetivando a recuperação de perdas salariais de 42% ocorridas 

desde a criação da Guarda Municipal; 

● Incorporação da gratificação de risco permanente equivalente a 40% do vencimento 

básico ao salário, uma vez que como gratificação o funcionário deixa de ganhar por ocasião de 

afastamentos como férias, licença prêmio e licença médica sejam por acidente de trabalho, ou 

auxilio doença. 

 ● Regulamentação da escala de serviço de 24x96, com intervalos de uma hora no 

período diurno para almoço, uma hora no início das horas noturnas para jantar e três horas 

seguidas na madrugada para descanso que poderão ser interrompidos em caráter 

emergencial. 

 ● Criação de formulário a ser preenchido pelos GM’s, indicando os dias disponíveis 

para serem escalados em plantões extras. 

 ● Plano de Cargos e Carreiras que possibilitem aos GM’s acesso aos cargos de 

escalão superior além de progressão salarial. 

 ● Criação de regimento interno para a Guarda Municipal de Rio das Ostras. 

 ● Criação de Comissão Interna de Prevenção a Acidentes de Trabalho, objetivando a 

redução de riscos inerentes à saúde do trabalhador. 

 ● Elevação de grau de escolaridade para ingresso na guarda municipal de ensino 

fundamental para ensino médio, conforme previsto na grade curricular da Secretaria Nacional 

de Segurança Pública. 

 

Na assembleia foi organizada e votada a pauta de reivindicações, e tão logo foi 

agendada com o prefeito uma reunião com os representantes da guarda municipal e do 

SINDISERV para dar início das negociações. 

No dia 26 de junho de 2013, guardas e representantes do SINDSERV foram recebidos 

pelo prefeito que, a princípio, se comprometeu em atender algumas das reivindicações, 

contudo solicitando aos integrantes da comissão que elaborassem um documento com o 

detalhamento das influências que tais reivindicações trariam para o funcionamento da guarda 

municipal, tanto financeiramente quanto operacionalmente, como por exemplo, se com a 

mudança de escala seria possível atender todas as necessidades da administração.  Foi 

marcada uma nova reunião para o dia 05 de julho, para discutir a viabilidade de atendimento de 

outras propostas e apresentação do “relatório” solicitado. 

Tal solicitação nos parece equivocada, ou até mesmo “maliciosa”, uma vez que o 

levantamento de dados, o relatório de impactos que as reivindicações podem trazer para a 

instituição deveria ser elaborado pelos funcionários que atuam junto à administração, uma vez 
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que estes que possuem as informações e o conhecimento das particularidades que envolvem a 

dinâmica do trabalho da Guarda Municipal e as articulações com outras secretarias do 

município. 

 Historicamente, esse movimento de reivindicação por direitos e por melhores condições 

de trabalho é de suma importância, uma vez que em 18 anos de existência em Rio das Ostras, 

é a primeira vez que os profissionais se unem em prol a lutas por direitos e se reconhecem 

enquanto “classe” 
35

, buscando um objetivo comum. 

 O movimento de reivindicações luta por melhores condições de trabalho e pela 

diminuição da horária de serviço. Também tem impactos na busca por eliminar a pressão 

psicológica que existe no sentido de condicionar escalas de serviço com assiduidade em 

plantões e serviços extras. O que faz com que o trabalhador esteja sempre trabalhando sob 

coação e por diversas vezes tendo de abrir mão de zelar pela sua saúde e sua família em 

função de não se ausentar do trabalho. 

As relações entre condições de trabalho e adoecimento dos guardas municipais serão 

tratadas no próximo capítulo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
35

  Classe no sentido de que estão engajados no momento os guardas municipais subordinados e 

guardas municipais que na atual gestão encontram-se ocupando cargos de chefia.  A luta é de uma 
classe de trabalhadores, dos guardas municipais de Rio das Ostras, e não apenas dos que estão na 
condição de subordinados. 
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CAPÍTULO III 

 

As condições de trabalho e os processos de adoecimento na 

Guarda Municipal de Rio das Ostras 

 

Para realizar um estudo sobre a saúde do trabalhador, seja em relação aos acidentes 

de trabalho ou à doenças ocupacionais, é necessário analisar as configurações que o trabalho 

tomou na atualidade, e necessário fazer uma breve contextualização histórica sobre os motivos 

que levaram a criação de legislações de proteção ao trabalhador, assim como consultar a 

legislação trabalhista brasileira atual e as precedentes, referentes ao tema abordado e 

relacioná-lo com a realidade vivida pelos guardas municipais de Rio das Ostras. 

As transformações no mundo no trabalho trazem consequências diretas para a vida do 

trabalhador, conforme análise de ANTUNES: 

“Novos processos de trabalho emergem, onde o cronômetro e a produção em 
série são substituídos pela flexibilização da produção, pela especialização 
flexível, por novos padrões de busca de produtividade, por novas formas de 
adequação da produção à lógica do mercado [. . .]. Vivem-se formas 
transitórias de produção, cujos desdobramentos são também agudo, no que diz 
respeito aos direitos do trabalho. Estes são desregulamentados, são 
flexibilizados, de modo a dotar o capital do instrumental necessário para 
adequar-se a sua nova fase. Direitos e conquistas históricas dos trabalhadores 
são substituídos e eliminados do mundo da produção [...]” (ANTUNES, 2003. p. 
24). 

 

 Embora o autor se refira a trabalhadores ligados à produção de mercadorias, podemos 

refletir sobre sua colocação e correlacionarmos com a questão do trabalho de uma forma mais 

generalizada, e com o trabalho do guarda municipal de Rio das Ostras que, para se adequar as 

demandas do município, vem sofrendo com a precarização de suas condições de trabalho, 

com rebatimentos em sua saúde e em seu convívio familiar. 

 O tema está intimamente ligado à legislação trabalhista e previdenciária, o que remete 

a um resgate histórico das legislações de proteção aos trabalhadores. 

 Para compreendermos como se estabeleceram no Brasil as primeiras iniciativas 

securitárias relacionadas ao trabalho iremos fazer um percurso histórico às referências que 

influenciaram a criação de alguns mecanismos protetivos na realidade do trabalhador brasileiro 

no início do século XX, que teve como influência o modelo alemão de fins do século XIX. 

 Assim, utilizaremos a abordagem de Behring & Boschetti (2009), que tratam como um 

importante dado histórico relacionado à proteção ao trabalhador o ano de 1883 – período do 

governo de Bismarck na Alemanha – a criação do primeiro seguro-saúde nacional obrigatório. 

Tal medida contribuiu para acalmar e manter sob controle alguns movimentos da classe 

trabalhadora, que reivindicavam melhores condições de trabalho e proteção social. 
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Esse seguro social público obrigatório se propôs a garantir ao trabalhador alguma 

renda quando este estivesse impossibilitado de trabalhar por motivos de idade, doenças ou 

alguma incapacidade adquirida. 

O modelo de seguro alemão foi se expandindo por diversos países, sofrendo algumas 

alterações, porém mantendo os mesmo princípios contributivos e tendo como segurados 

apenas os trabalhadores contribuintes e seus familiares. 

No Brasil, somente nas três primeiras décadas do século XX os trabalhadores 

conquistaram alguns direitos trabalhistas e previdenciários.  Tais conquistas foram obtidas 

lentamente e somente na década de 1930 conseguiram maiores avanços. 

As lutas das classes trabalhadoras no Brasil estiveram relacionadas à busca pela 

participação política e pela proteção social, objetivando garantir ao trabalhador proteção para 

quando situações em que não pudesse mais vender sua força de trabalho, seja devido idade, 

invalidez ou doença. 

Foi somente no governo de Getúlio Vargas, década de 1930, quando este percebeu 

que poderia conquistar o apoio da classe trabalhadora que foi criado o sistema previdenciário 

nacional, denominado Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAP’s), que eram mantidos com 

contribuições tripartites (empregados, empregadores e Estado). 

Desta forma Vargas adotou uma perspectiva populista, apoiado pela classe 

trabalhadora
36

, embora, também houvesse uma intencionalidade de favorecer a acumulação do 

capital e o crescimento das indústrias E para tal, era conveniente a eliminação de possíveis 

conflitos entre trabalhadores e capitalistas. 

Na década de 1960, período em que foi instaurada a ditadura militar no Brasil os IAP’s 

foram unificados, criando assim o Instituto Nacional de Previdência Social (INSS). Foi também 

nesse período que houve intensa repressão às classes subalternas, impedindo-os de se 

organizarem e lutarem por seus direitos, e fazendo com que as políticas sociais e 

previdenciárias se constituíssem em moeda de troca, legitimando a ordem vigente. Somente na 

década seguinte, foram incluídos no sistema previdenciário os trabalhadores rurais, domésticos 

e autônomos
37

. 

 Após o declínio da ditadura militar, em 1988 foi votada a nova Constituição Federal 

onde foram previstos uma série de direitos sociais, na então incipiente seguridade social, assim 

definida:  

 

                                                           
36

  De acordo com Rose (2001, p. 39-40): “O ministério do Trabalho tinha sido uma das invenções 

de Vargas para tranqüilizar os trabalhadores urbanos. Mas não era de fato intenção dele que esse 
ministério fizesse muita coisa. [...] Restritíssimas eram essas reformas. Os admiradores de Vargas mais 
tarde afirmariam que ele era o “Pai dos Pobres”. Mas os que realmente se beneficiaram da política dele 
foram os que ocupavam profissões seletas das cidades” 

37
               Análise com base nas autoras Behring & Boschetti na obra Política Social : Fundamentos e 

história.  
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“Art.194: A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de 
iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os 
direitos relativos à saúde, à previdência e assistência social”. (BRASIL. CF 
1988) 
 

Na década seguinte, o país começa adotar o modelo de políticas neoliberais, que traz 

como consequência o enfraquecimento das políticas sociais públicas, e mudanças 

significativas no mundo do trabalho.  

 Através de políticas neoliberais, as relações de trabalho são enfraquecidas, o trabalho 

passa ser flexibilizado, as terceirizações são constantes e os contratos de trabalhos precários.

 Ocorre também o aumento do desemprego e o enfraquecimento da luta da classe 

trabalhadora. 

 Aqueles que se encontram empregados são obrigados a intensificar seu ritmo de 

produção a fim de possa manter seus empregos, uma vez que existe no mercado uma grande 

massa de mão de obra excedente ávida por se inserir no mercado de trabalho. 

 Diante de tal quadro, os trabalhadores sofrem grandes pressões psicológicas, além de 

aumento de seu cansaço físico, o que pode influenciar diretamente na saúde do trabalhador, 

seja por questões relacionadas ao adoecimento ou aos acidentes de trabalho. 

Verificamos que a reforma neoliberal do Estado – iniciada na década de 1990 no Brasil 

- influenciou diretamente na forma como o Estado tem atuado no campo dos direitos sociais 

previstos na constituição de 1988, comprometendo a implementação de políticas públicas de 

caráter universal e passado se apresentar como políticas focalizadas e precarizadas conforme 

analisado por Behring & Boschetti:   

 

“A “reforma”, tal como foi conduzida, acabou tendo um impacto pífio em 
termos de aumentar a capacidade de implementação eficiente de políticas 
públicas, considerando sua relação com a política econômica e o boom da 
dívida ativa pública. Houve uma forte tendência de desresponsabilização pela 
política social – em nome da qual se faria a “reforma” -, acompanhada do 
desprezo pelo padrão constitucional de seguridade social. Isso ocorreu vis-à-
vis um crescimento da demanda social, associado ao aumento do 
desemprego e da pobreza, aprofundados pela macroeconomia do Plano 
Real. Isso significou uma ausência de política social? Claro que não, mas as 
formulações de política social foram capturadas por uma lógica de adaptação 
ao novo contexto. Daí decorre o trinômio do neoliberalismo para as políticas 
sociais – privatização, focalização/seletividade e descentralização”. 
(BEHRING-BOSCHETTI, 2009. P.155) 

 

 Com a perspectiva neoliberal o Estado se faz cada vez mais ausente, no que se refere 

ao cumprimento das garantias de direito, previstos constitucionalmente seja em relação à 

saúde, à educação, à assistência social, à previdência social e à segurança pública.  

 O que vemos na atualidade é um crescimento constante das áreas urbanas, o que 

conseqüentemente exige dos municípios uma ampliação das redes de serviços para o 

atendimento das necessidades das pessoas que vivem nestes territórios. É nesse sentido que 

iremos abordar a realidade de Rio das Ostras além de buscar identificar alguns dos aspectos 

citados acima e que afetam diretamente o trabalho do guarda municipal no município. 
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 Podemos afirmar que as políticas neoliberais adotadas pelo governo de nosso país 

afetaram não somente aos trabalhadores do setor privado, mas também os funcionários 

públicos, o que trataremos a seguir, particularizando a realidade de Rio das Ostras. 

 No município de Rio das Ostras, algumas influências neoliberais, podem ser 

identificadas nas concessões de benefícios financeiros concedidos aos servidores públicos, 

que só são recebidos enquanto os funcionários estiverem em plena atividade laboral, sendo 

suspensos por ocasiões de licenças médicas, férias, licenças prêmio ou outros tipos de 

afastamentos do trabalho.  

Tais benefícios incentivam o funcionário a não faltar ao trabalho, incidindo diretamente 

na diminuição de gastos com absenteísmo. Além disso, impactam também no usufruto das 

férias e licenças prêmios (pois se o trabalhador fizer uso e gozar integralmente as férias ou as 

licenças sentirá grande perda financeira em seus proventos). Tais aspectos do gerenciamento 

da força de trabalho também visam evitar afastamentos para tratamentos médicos, utilizando 

assim as motivações das perdas financeiras e demais benefícios – advindas da remuneração 

salarial e também das formas de distribuição e organização do trabalho - como as alterações 

escalas de serviços e de local de trabalho, por exemplo, para manter o trabalhador 

constantemente vinculado à rotina de serviços do setor.  

Esses benefícios, a princípio complementam a renda familiar dos trabalhadores da 

guarda municipal, enquanto estes se mantêm desempenhando suas atividades. Porém, se por 

um lado tais benefícios contribuem positivamente para que o trabalhador tenha acesso a um 

maio número de bens e serviços, contribuindo desta forma para sua melhor qualidade de vida, 

por outro lado, tem uma repercussão negativa na vida desse profissional, uma vez que o 

mantêm “preso” às condicionalidades para o recebimento dos benefícios. 

 Desta forma, quase sempre o trabalhador passa a contar com esses valores para 

conseguir satisfazer suas necessidades e, por conta desse fato, muitas vezes busca receber 

férias em pecúnia, evita apresentar atestado médico e se dedica a fazer diversas horas extras 

na perspectiva de aumentar seu salário e assim poder suprir suas necessidades básicas e as 

demais influenciadas pela dinâmica de uma sociedade capitalista, onde o estímulo ao consumo 

é tão presente. 

O quadro exposto abaixo vem ilustrar os benefícios que o funcionário da prefeitura 

municipal de Rio das Ostras recebe enquanto se encontra em sua plena atividade laboral e a 

condicionalidades para o receberem, assim como, permitir uma análise das perdas financeiras 

desses trabalhadores, quando estes usufruem de seus direitos. 
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Quadro 7 - Benefícios e condicionalidades 

Benefícios Valores em percentuais 

remuneratórios  

Condicionalidades 

Triênio 5% do salário base a 

cada três anos de serviço 

Suspenso quando o funcionário exerce Cargo 

Comissionado  

Gratificação 

Assiduidade 

Pontualidade 

(GAP) 

10% do salário base Suspenso caso o funcionário apresente atestado no 

decorrer do mês, por faltas, atrasos, por ocasião de 

férias e demais licenças 

Gratificação de 

Risco 

Permanente 

(GRP) 

40% do salário base Suspenso por ocasião de férias e demais licenças 

Plano de Saúde  Suspenso por ocasião de licenças médicas superiores a 

15 dias 

Adicional Noturno 25% do salário base Suspenso por ocasião de trocas de escalas, quando o 

GM exerce sua atividade laboral durante o dia. 

Auxílio Creche R$ 200,00 Filhos menores de 5 anos, somente um dos pais pode 

receber (caso ambos sejam funcionários públicos do 

município), e a não inserção da criança em creches 

públicas. 

Auxílio transporte R$ 12,00 por dia 

trabalhado 

Suspenso por ocasião de faltas, férias e licenças 

diversas 

Auxílio 

alimentação 

R$ 12, 00 por dia 

trabalhado 

Suspenso por ocasião de faltas, férias e licenças. 

Fonte: Secretaria Municipal de Segurança Pública- SESEP- JANEIRO DE 2013 

 

 Conforme exposto, em temos percentuais – a depender da situação em que se 

encontra - o funcionário pode deixar de receber em média 75% em seu salário, mais os 

benefícios de auxílio transporte e refeição que somam em média R$ 480,00. 

  

 Podemos dizer que é ponto pacífico para o senso comum a afirmação de que a 

inserção no serviço público é um dos principais objetivos de amplos segmentos da população 

por ser considerado extremamente vantajoso para o trabalhador, seja pela estabilidade no 

emprego, seja pela diminuição da competitividade quanto a existente no setor privado – 

obviamente, após o funcionário ter passado por um processo seletivo através de concurso. 

Contudo, pelos estudos realizados e pela análise documental podemos afirmar que estes 

servidores não possuem total autonomia no seu trabalho. 

 A análise das condições de trabalho do Guardas Municipais nos permitem afirmar que 

os funcionários públicos, principalmente os municipais, sofrem constantemente pressões 

políticas locais que vão desde o assédio moral até questões relacionadas a perseguições que 

podem ser traduzidas em formas de remanejamentos funcionais e ou demográficos (aquele 



54 

 

 

que coloca o funcionário para trabalhar em locais isolados e de difícil acesso no intuito de 

prejudicá-los e/ou de dificultar seu cotidiano) e pressões psicológicas.  

 Com relação ao Município de Rio das Ostras, o primeiro ponto a ser analisado se refere 

ao crescimento populacional que o município vem obtendo nos últimos anos. Crescimento este 

que não é acompanhado por investimentos por parte do poder público estadual. O município 

sequer dispõe de um Batalhão da Polícia Militar que possa atuar na preservação da segurança 

dos que aqui vivem, possuindo apenas uma Companhia de Polícia Militar com um efetivo 

extremamente reduzido para atender as demandas da população
38

.  

 Outro ponto a ser considerado também se refere à ausência de investimento do Estado 

no que se refere à presença do Corpo de Bombeiros militar no município, o que faz com que, 

em caso de necessidade, seja preciso acionar os bombeiros dos municípios de Macaé ou de 

Casimiro de Abreu. 

 Em terceiro lugar vale citar a presença de influências políticas em quase todos os 

âmbitos dos serviços municipais, o que - direta ou indiretamente - afeta o desempenho do 

servidor, pois as incertezas em relação a chefia são constantes, uma vez que a maioria dos 

cargos de chefia de alto escalão são definidas por critérios políticos
39

.  

 Podemos ilustrar tal afirmativa com os dados do quadro abaixo que nos dá uma noção 

do quantitativo de pessoas com cargos de chefia na instituição que não são guardas 

municipais.  

 

Quadro 08 - Cargos comissionado e Funções Gratificadas 

Total de servidores Civis em cargos 

Comissionados 

Total de servidores efetivos em cargos 

Comissionados e Função Gratificadas 

Ano Quantidade Ano Quantidade 

2004 11 2004 22 

2009 06 2009 60 

2011 17 2011 61 

2013 Não divulgado 2013 46 

FONTE: Secretaria Municipal de Segurança Pública- SESEP (2013). 

 A guarda municipal em alguns momentos vem sendo utilizada para suprir a ausência 

de equipamentos que são de competência do poder público estadual, atuando no atendimento 

às ocorrências de acidentes de trânsito com ou sem vítima (atribuição da polícia militar), 

efetuando retirada de vítimas de acidentes que ficam presas a ferragens (atribuição do corpo 

de bombeiros), atendimento a incêndios diversos (atribuição do corpo de bombeiros), resgate 

                                                           
38

  Uma companhia é um tipo de unidade militar, composta por entre 60 e 250 militares e 

tradicionalmente comandada por um capitão.  Normalmente, está dividida em dois ou mais pelotões, com 
várias companhias a formarem um batalhão. Tipicamente, a companhia é a menor unidade de 
um exército a dispor de autonomia administrativa e logística. Tradicionalmente, o sargento mais graduado 
de uma companhia é designado "primeiro-sargento", sendo responsável pelos seus serviços 
administrativo. Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Companhia_(militar) 
 
39

  Os principais critérios são apoio político em campanhas e familiares de vereadores ou mesmo 

do prefeito em exercício. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Unidade_militar
http://pt.wikipedia.org/wiki/Capitão_(militar)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pelotão
http://pt.wikipedia.org/wiki/Batalhão
http://pt.wikipedia.org/wiki/Exército
http://pt.wikipedia.org/wiki/Primeiro-sargento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Companhia_(militar)
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de vítimas de afogamento (atribuição dos salva-vidas dos bombeiros), resgate a vítima de 

alagamento (atribuição dos agentes de defesa civil) dentre outras atividades que podem ser 

causadoras de traumas, de alto nível de stress e exposição a grandes riscos à vida dos 

profissionais. A grande contradição aqui é a seguinte: - Se tais funções não forem realizadas 

pelos guardas municipais, a integridade dos munícipes e visitantes poderá ser comprometida.  

 Segundo dados fornecidos pela SESEP, no período de janeiro a junho de 2013, foram 

confeccionados por agentes da guarda municipal de Rio das Ostras o total de 2.128 registros 

de ocorrências de acidente de trânsito. Número este composto por acidentes com ou sem 

vítimas, dos quais a Guarda Municipal foi a primeira a chegar ao local, solicitar o socorro 

quando necessário e tomar as medidas necessárias para o registro. 

 No que se refere aos atendimentos realizados pela Defesa Civil e Coordenadoria de 

Proteção Ambiental, no ano de 2012 foram aproximadamente 3800 atendimentos referentes a 

queimadas e incêndios no decorrer do mesmo ano.
40

 

 Um dos maiores descasos por parte do governo do Estado em relação a Rio das 

Ostras pode ser visto com a demonstração de desvalorização da vida humana, considerando 

que segundo informações do Coordenador da Defesa Civil no município em 2012, mesmo em 

período de alta temporada, quando Rio das Ostras aumenta em muito sua população, o Corpo 

de Bombeiros só disponibiliza para o município de 06 a 08 salva vidas diários para atender 

uma extensão de 12.000 metros de orla marítima.  

 A grande questão está no fato da guarda municipal não possuir nenhum tipo de 

treinamento psicológico para lidar com determinadas ocorrências, ou com seus 

desdobramentos, tampouco possui suporte específico para os tipos de atividades que 

executam e que podem vir a prejudicar seu corpo, seja por contusões, cansaço, esforço físico, 

dentre outras coisas. 

 Os guardas municipais que trabalham como salva vidas, em períodos de alta 

temporada de turismo (verão), trabalham em escala de 2x2, em plantões das  07h às 19h. 

Contudo, devido ao baixo efetivo de funcionários, esses profissionais são escalados para 

plantões extras de 12h. Dessa forma, chegam a trabalhar em média 5 dias e folgar 1. Trabalho 

este que exige grande atenção aos banhistas, que expõem os profissionais a jornadas 

prolongadas ao sol (não existem postos de abrigo para os guardas), jornadas extensas de 

trabalho, esforço físico (corridas e natação), riscos de vida (entrar no mar para resgate mesmo 

em dias de grandes ressacas, nem sempre possuindo os equipamentos necessários), além da 

pressão psicológica inerente a tal tipo de atuação (nem sempre os profissionais terão suporte  

psicológico para lidar com perdas de vítimas).  

 Considerando que, na sociedade capitalista, o trabalho é forma pela qual o homem 

busca a sua manutenção e a satisfação de suas necessidades, através da venda da força de 

trabalho, o que irá garantir a sua subsistência, e ainda, com a crescente onda de desemprego 

                                                           
40

  Não foi possível levantamento dos dados referentes a salvamentos marítimos e recolhimentos 

de animais, devido a perda de banco de dados  da guarda municipal. 
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que assola o país, esses profissionais se sujeitam a trabalharem em situações mesmo que 

sejam desfavoráveis ao seu bem estar físico e mental, na intenção de não correr o risco de não 

ter empregado, uma vez que o desemprego vem crescendo segundo das da Organização 

Internacional do Trabalho (OIT), conforme publicado no jornal Estadão. 

 

“A taxa de desemprego no Brasil foi de 6,3% ao final de 2012, segundo os 
dados da OIT. Ela subirá para 6,5% em 2013 e, em 2014, atingirá a marca de 
6,6%, a maior desde 2009 e acima da média mundial. Ao final de 2012, o 
País somava 6,5 milhões de desempregados. Neste ano, o número chegará a 
6,9 milhões. Já em 2014, irá superar a marca de 7 millhões de brasileiros”. 
CHADE (2013). 
 

 Conforme apontado por Teixeira, o trabalho influencia diretamente no modo como o 

homem vive em sociedade, e a sua não inserção no mercado de trabalho, acarretam 

relevantes influências no modo como as pessoas vivem.  

“Portanto, o trabalho deve ser entendido como fator determinante das formas 

de sociabilidade humana, considerando que, a partir do processo de 

produção de bens materiais, são produzidas e reproduzidas as relações 

sociais entre indivíduos, potencialmente construtores dessa realidade”. 

(TEIXEIRA, 2008)  

 
 Diante da relevância que o trabalho exerce no modo de viver do homem, ocorre que na 

ânsia por viver e ou sobreviver numa sociedade capitalista, permeada por desigualdades 

sociais, os trabalhadores se sujeitam às condições de exploração e de esgotamento físico e 

mental para se manter na condição de trabalhador empregado e não migrar para a condição de 

desemprego, mesmo que para isso seja comprometida sua saúde. 

 A guarda municipal de Rio das Ostras, desde sua criação vem tendo grandes 

oscilações em seu efetivo de trabalho. Muitos guardas municipais vêm pedindo exoneração - 

seja em função das condições de trabalho, das implicações que a rotina de trabalho traz para a 

vida familiar (trabalhos noturnos, plantões em dadas festivas e feriados, interferência nos 

horários de convívio com filhos e cônjuges) - seja pela dinâmica do trabalho e as configurações 

que a profissão está tomando nos últimos anos com uma forte tendência de atuação numa 

perspectiva policial. 

O município de Rio das Ostras teve um de seus guardas municipais assassinado no 

carnaval de 2011, ao tentar separar uma briga, quando então foi alvejado por disparo de arma 

de fogo por uma das partes envolvidas, vindo a falecer logo em seguida. Além desse episódio 

que é o mais grave, ressaltamos ainda que em todos os anos em períodos de alta temporada, 

principalmente por ocasião do carnaval ocorrem agressões a algum guarda municipal. No ano 

de 2013, pelo menos um GM foi hospitalizado após ser agredido e ter tido lesões na face e 

deslocamento de clavícula.  

A insegurança e as condições de precariedade do trabalho contribuem para que ocorra 

oscilações do efetivo da guarda municipal, conforme demonstraremos abaixo. 

 Abaixo segue o demonstrativo de efetivo geral da guarda municipal, é importante 

destacar que - até o ano de 2011 os números se referem a guardas municipais, fiscais de 
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transporte e administrativo.  No ano de 2012 foi criada a Secretaria de transporte sendo os 

fiscais de transporte lotados nessa secretaria. Sendo assim, o efetivo de 2013 se refere 

somente a guardas municipais. 

 

Quadro 09 - Total de servidores da Guarda Municipal 

Ano Quantidade 

2004 233 

2009 519 

2011 497 

2013 445 

 FONTE: Secretaria Municipal de Segurança Pública (SESEP, 2013) 

 

Do efetivo total de guardas municipais no ano de 2013, o quantitativo de 46 

funcionários se encontra ocupando cargos de chefia, 5 se encontram cedidos para outras 

secretarias, 05 de licença médica, 06 encontram-se usufruindo de licença sem vencimento, 01 

com redução de 50% de carga horária, 03 em licença maternidade, 04 faltosos constantes, 02 

em processo de exoneração e 02 em processo de readaptação.  Sendo assim, o efetivo 

disponível para atuação sem qualquer tipo de restrição é de 367 Gm’s, que se encontram 

distribuídos da seguinte forma: 

● Diariamente são escalados 183 guardas de serviço, distribuídos nas mais diferentes 

áreas de atuação. 

● No período de março a novembro o efetivo tem uma redução de 10%, referentes à 

média de funcionários que tiram férias mensais.
41

 

● Por ocasião da realização de eventos diversos como: shows, festas de bairro, festas 

de escolas, manifestações, passeatas, eventos esportivos e outros, são necessários 

escalar guardas em plantões extra para atender as necessidades de serviço. 

 Segundo um dos escalantes da SESEP, para suprir a necessidade diária de serviço 

sem que seja necessária a escalação de plantão extra, seria necessário um efetivo de 

aproximadamente 600 profissionais. Somente com esse efetivo se poderia suprir a 

necessidade de guardas municipais nos locais onde já atuam e também de outros setores 

como postos de saúde e unidades escolares onde não são atendidos com guardas de plantão 

e sim com rondas periódicas, além de possibilitar suprir o déficit de efetivo por ocasião de 

férias. Ainda assim, seriam necessários os plantões extras para suprir a necessidade de 

trabalho em eventos. 

 Como podemos observar, existe uma deficiência de efetivo de aproximadamente 40% 

de profissionais. Essa lacuna é preenchida com a escalação dos profissionais em plantões 

extras, para atender às necessidades do município. 
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  Não é autorizado pela secretaria que os funcionários tirem férias no período entre 30 de 

dezembro ao término do carnaval sob a alegação de necessidade de serviço devido a alta temporada de 

turismo. 
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 O excesso de carga horária trabalhada como hora extra, a oscilação de horários de 

trabalho (às vezes trabalha um dia em período diurno, outro no período noturno) traz prejuízos 

à vida particular de cada profissional. 

 É possível relacionar o desgaste físico e mental dos guardas municipais, com a 

pesquisa realizada por SILVA (2011), com trabalhadores de indústrias que trabalham por 

turnos onde foi apontado que os trabalhadores que trabalham em horários noturnos em sua 

maioria apresentam distúrbios de sono, como sono superficial e insuficiente, irritação, medos 

de sofrerem acidentes em função do cansaço, ausência de convívio com a família, o desânimo 

e fadiga crônica. 

 Embora para alguns seja a oportunidade de garantir uma renda adicional, para outros, 

o serviço-extra aparece como algo sacrificante, que o cansa fisicamente e mentalmente e o 

deixa longe da família e de seus interesses pessoais como prática de esportes, estudos, lazer, 

dentre outros.  

 No ano de 2013, a SESEP vem se surpreendendo com o número de faltas de 

funcionários. Somente no período de janeiro a abril de 2013 foram detectados os seguintes 

números com relação às faltas ao trabalho. 

 

Quadro 10 - Faltas ao trabalho de guardas municipais 

Janeiro 2013 Fevereiro 2013 Março 2013 Abril 2013 

Falta 

Justificada 

Falta  sem 

justificativa 

Falta 

Justificada 

Falta  sem 

justificativa 

Falta 

Justificada 

Falta  sem 

justificativa 

Falta 

Justificada 

Falta  sem 

justificativa 

30 49 38 45 35 47 29 36 

79 83 82 65 

FONTE: Secretaria Municipal de Segurança Pública (SESEP, 2013) 

 

 De acordo com o quadro exposto acima podermos observar um número expressivo de 

faltas ao trabalho, e o que mais surpreende é o fato de que as faltas não justificadas superam 

aos atestados médicos (faltas justificadas). Essa ausência de atestado médico pode estar 

relacionada ao processo burocrático exigido para a apresentação de atestado descrito a seguir. 

 Os atestados médicos devem ser entregues nas SESEP no prazo máximo de 48 horas 

após a emissão, contudo, antes da entrega o funcionário tem de se apresentar no setor de 

medicina do trabalho (OSTRAPREV)) para que o atestado seja carimbado pelo médico do 

trabalho, sendo que normalmente esse atendimento é realizado a partir das 17h com 

agendamento prévio. Somente o funcionário pode levar o atestado para ser carimbado, em 

caso de impossibilidade poderá ser apresentado por pai, mãe e cônjuge desde que com 

documento de identidade do funcionário e declaração médica que comprove a impossibilidade 

do paciente comparecer ao local, e após o cumprimento de toda essa burocracia, ainda tem de 

se deslocar até a SESEP, para finalmente entregar o atestado 
42

. 
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  Informação obtida junto à administração da SESEP. 
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 Desta forma, se um guarda fica doente e possui um atestado em outro município terá 

de passar por todos esses trâmites em 48h para que o atestado seja aceito, o que faz com 

alguns optem por não justificarem suas faltas. 

 Mesmo diante de tantas faltas, não há por parte da secretaria a preocupação de 

identificar as motivações que levam seus funcionários a faltarem o trabalho e tratam o fato 

como se fosse algo normal ou que simplesmente o guarda que não quis vir trabalhar. Ainda no 

mesmo período foram solicitados 14 pedidos de exoneração, o que entendemos como um 

importante indicador de insatisfação do trabalhador em seu trabalho. 

 No que se refere aos registros da medicina do trabalho, quando solicitado informações 

sobre os guardas municipais que tiveram afastamentos do trabalho por motivos de saúde, foi 

informado apenas que 16 funcionários tiveram afastamentos e dentre as patologias informadas 

constavam pós-operatórios, licenças maternidades e fraturas por acidentes. 

 Tal fato vem comprovar a hipótese de que o município não possui um banco de dados 

que constem efetivamente informações que demonstrem a real condição da saúde de seus 

funcionários e a relação entre adoecimento e trabalho, dificultando enormemente maiores 

aprofundamentos sobre o tema.  Ainda assim, avaliamos a importância desta aproximação 

inicial realizada neste trabalho de conclusão de curso e a necessidade de mais pesquisas 

sobre estas questões, conforme apontarei nas considerações finais. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O processo de elaboração deste trabalho direcionou-me a uma tentativa de 

compreender o quão complexo é o serviço público e todas as implicações que a ausência de 

determinada legislação e de condições de trabalho pode trazer para o desempenho de 

determinada função dentro do mercado de trabalho. 

 Ser funcionário público na esfera municipal traz para o trabalhador uma série de 

implicações de interesses políticos que irá influenciar diretamente na forma de como realizar 

suas atividades. Traz ainda, a “carga” de expectativas da sociedade de que os funcionários 

públicos estejam disponíveis para resolver todas as suas aspirações pela garantia de direitos. 

 O município de Rio das Ostras tem como particularidade seu grande crescimento 

populacional desde sua emancipação. Impulsionado pela proximidade com o polo petrolífero de 

Macaé, a cidade atrai pessoas dos mais diversos lugares do Brasil, que migram em busca de 

inserção no mercado de trabalho.  

 Esse crescimento populacional acentuado traz como consequência o aumento da 

necessidade de serviços públicos como educação, saúde, segurança, saneamento, mobilidade 

urbana e expansão imobiliária. 

 Ao mesmo tempo que o município cresce, ocorre o aparecimento de algumas questões  

que refletem as expressões das desigualdades sociais, uma vez que nem todos aqueles que 

migram para o município conseguem se inserir em empregos do setor petrolífero seja por 

questões de ausência de qualificação profissional, seja pelo grande número de concorrentes às 

vagas, e como consequência ocorre aumento de população afetada pelas mais diversas 

expressões da questão social.  

Embora não tenha sido possível obter dados relativos ao processo de favelização, e 

aumento da população em situação de rua e dos desempregados, o fato é visível por quem 

percorre as ruas do município.  

Ocorre também, conforme dados do Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio 

de Janeiro, na cidade o aumento de índices de criminalidade se comparados aos municípios 

vizinhos, o que demonstra a necessidade de investimentos em ações voltadas para a 

segurança pública. 

Seguindo a tendência do contexto político neoliberal, o município de Rio das Ostras 

vem sendo alvo da ausência de investimentos por parte da esfera estadual, seja em questões 

voltadas para a educação, saúde, assistência e principalmente em segurança.   

 A existência de um jogo político que mascara as deficiências de políticas públicas que 

garantam os direitos dos cidadãos se faz presente ao longo desse texto, no sentido de induzir a 

população de Rio das Ostras a acreditar que o poder público municipal cumpriu com suas 

promessas de investimento em segurança. 

 As transformações das nomenclaturas da secretaria onde estão lotados os guardas 

municipais, com a última denominação de Secretaria Municipal de Segurança Pública, pode ser 
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interpretada pela população como a forma escolhida pelo poder público local para responder e 

amenizar a ânsia da população por se sentir mais segura. 

 O título de secretaria municipal de segurança pública influenciará diretamente na forma 

como os guardas municipais irão exercer suas atividades, trazendo para esses uma série de 

prejuízos físicos, pessoais e psicológicos. 

 O “peso” do nome da secretaria ao qual está vinculado esse profissional acarreta uma 

grande “pressão” por respostas às questões de segurança que na realidade deveriam ser 

dadas pelos órgãos de competência estadual. Tal fato tem rebatimentos na vida desse 

funcionário que para atender a questões políticas locais e proporcionar “sensação de 

segurança” (termo bastante utilizado por profissionais da área de segurança), são muitas vezes 

pressionados a trabalharem uma carga horária muito mais extensa que os demais funcionários 

públicos municipais. 

 A principal questão relacionada a esse aumento de carga horária está no fato de traz 

desgastes físicos e psicológicos, além de muitas vezes influenciarem nas relações familiares.  

 As longas horas de trabalho em pé, a exposição por diversas horas ao sol, as muitas 

noites de sono perdido, a ausência de um local adequado para a execução do trabalho, 

contribuem para o surgimento ou agravamento de patologias clínicas. 

 O cumprimento de plantões normais e diversos plantões extras irão colaborar para o 

afastamento desse profissional de sua família, fazendo com que a sua ausência e 

distanciamento possam causar fragilidade nos vínculos familiares.  

 O fato mais agravante no decorrer da elaboração desse trabalho foi a constatação de 

que o poder público municipal não efetua qualquer ação no sentido de identificar, problematizar 

e criar estratégias para mudar essa realidade.   

 Quanto verificado o número de profissionais que faltam ao trabalho na SESEP, pode-se 

observar existência de algum fator incomum e que já deveria ter sido mais apreciado pela 

administração da secretaria. A média de atestados médicos apresentados pelos guardas é 

semelhante ao número de faltas sem justificativa.  

 Não foi detectado ao longo da pesquisa uma preocupação por investigar quais as 

causas de tantos atestados médicos e de faltas injustificadas, o mesmo ocorrendo em relação 

ás informações obtidas junto ao OSTRAPREV, órgão responsável por acompanhar as 

questões relativas à medicina do trabalho no âmbito da prefeitura municipal. 

 O que se constatou é que não existe um banco de dados onde estejam sistematizadas 

as principais patologias que constam nos atestados apresentados pelos guardas municipais.  O 

banco de dados existente somente disponibiliza as informações de afastamentos médicos 

superiores há 15 dias, quando então o funcionário deixa de receber seus proventos pelo 

município e passa a receber o auxílio doença. 

 Pensamos que somente essas informações não são suficientes para demonstrar o 

quanto as condições de trabalho causam impactos na vida dos guardas municipais. 
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 Tal fato ainda é agravado pela omissão dos trabalhadores da Guarda Municipal que, 

por temor de perderem seus benefícios por ocasião de afastamentos, retornam ao trabalho 

muitas vezes antes de terem sua saúde integralmente reestabelecida. 

 Ao conversar informalmente com alguns guardas municipais foi possível identificar 

diversos casos de hipertensão arterial, depressão, insônia e problemas ortopédicos na coluna 

vertebral e nos joelhos.  

 Embora não se possa confirmar que tais problemas estejam relacionados às atividades 

executadas por esses profissionais, também não podemos desconsiderar que as condições 

impostas para a execução de seu trabalho contribuem para o aparecimento ou agravamento de 

tais patologias. 

 No que se refere às questões familiares, embora sejam problemas que envolvem a vida 

particular dos GM’s, pensamos que seria viável a existência de profissionais como Psicólogos e 

Assistentes Sociais no quadro de funcionários da secretaria para que pudesse intervir junto a 

estes identificando as necessidades e as demandas postas por estes trabalhadores e buscar 

estratégias de enfrentamento a tais dificuldades. 

 Finalizamos esta pesquisa com a preocupação com a saúde dos Guardas Municipais e 

demais profissionais que executam seu trabalho no âmbito de questões voltadas para 

segurança pública, no sentido de que o poder público não prevê ações de enfrentamento às 

demandas apresentadas em decorrência do desgaste físico-emocional, e não associa tal 

questão à inconstância do efetivo de trabalhadores.  
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