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RESUMO 

 

 

 

Este trabalho é reflexo de uma pesquisa que tem sob intenção analisar os dados 

registrados nos documentos oriundos do departamento de transporte, mas precisamente 

aqueles colocados à disposição no setor de “Despachante de Viaturas” pela chefia da 

Guarda Municipal. Além disso, analiso os aspectos e práticas cotidianas da função de 

despachante, discorrendo sobre sua forma de atuação na distribuição de veículos. Os 

documentos em que serão centradas as análises serão o Livro de Parte Diária (LDP), a 

ficha de controle de viatura, ficha de distribuição, ficha de check list, relatório de 

serviço e ficha de manutenção de viatura. Será observado o que é importante de ser 

preenchido nesses documentos, bem como qual uso é empregado a esses dados. No 

presente trabalho, consegui explorar minha experiência enquanto guarda municipal que 

trabalha como despachante de viaturas e, também, entrevistas com outros agentes que 

tiveram ou possuem grande importância para o setor. Pude selecionar 3 servidores, 

extremamente solícitos na participação desse artigo. Por fim, assim como explorado por 

Miranda, Azevedo e Rocha (2014), pude perceber que os usos desses documentos não 

servem para o controle e abastecimento das viaturas e sim, na prática, para a punição e 

resguardo dos guardas. Deixando de observar o objetivo da criação do setor, isto é, a 

realização de um planejamento racional da quota de combustível a preservação do 

patrimônio público. 

 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Guarda Municipal – Patrimônio Público – Veículos 
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ABSTRACT  

 

 

This work is a reflection of a research that intends to analyze the data recorded in the 

documents originating from the transportation department, but precisely those placed at 

the disposal in the sector of "Vehicle Dispatcher" by the head of the Municipal Guard. 

In addition, I analyze the day-to-day aspects and practices of the dispatcher's role, 

discussing how it operates in the distribution of vehicles. The documents that will focus 

the analysis will be the Daily Part Book (LDP), the vehicle control card, distribution 

card, check list sheet, service report and vehicle maintenance chart. It will be noted 

what is important to be filled in these documents, as well as what use is used to these 

data. In the present work, I was able to explore my experience as a municipal guard who 

works as a vehicle dispatcher and also interviews with other agents who have had or are 

of great importance to the sector. I was able to select 3 servers, extremely helpful in 

participating in this article. Finally, as explored by Miranda, Azevedo e Rocha (2014), I 

could see that the uses of these documents do not serve to control and supply vehicles, 

but, in practice, to punish and guard guards. Failing to observe the objective of the 

creation of the sector, that is, the realization of a rational planning of the fuel quota the 

preservation of the public patrimony. 

 

 

KEY WORDS: Municipal Guard - Public Patrimony - Vehicles 
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INTRODUÇÃO 
 

O ponto que me saltou aos olhos como servidor público municipal da Guarda 

Civil de Niterói - GCMN1 é a necessidade de melhorar a gestão do patrimônio público 

principalmente quanto às informações produzidas atinentes as viaturas pertencentes à 

corporação. Por conta disso, nessa pesquisa, tenho intenção de analisar os dados 

registrados nos documentos oriundos do departamento de transporte, mais precisamente 

aqueles  colocados à disposição no setor de “Despachante de Viaturas” pela chefia da 

Guarda Municipal. Os documentos em que serão centradas as análises serão o Livro de 

Parte Diária (LDP), a Ficha de Controle de Viatura, Ficha de Check List, Relatório de 

Serviço e Ficha de Manutenção de Viatura. Será observado o que é importante de ser 

preenchido nesses documentos, bem como qual uso é empregado a esses dados.   

Com a liberdade de contato direto com os procedimentos adotados no meu setor 

de trabalho, onde exerço função de “Despachante de Viaturas” na sede da GCMN desde 

janeiro de 2017 localizada na Cidade da Ordem Pública, me depararei com a 

necessidade de diversas alterações na organização e gestão dos dados produzidos nesses 

documentos supracitados com vistas a maximizar a qualidade do serviço prestado pela 

corporação.  

Participei do último concurso público com a aprovação para o quadro de pessoal 

da Guarda Civil Municipal de Niterói, ocorrido em 2014, sob a administração da 

Coordenação de Seleção Acadêmica da Universidade Federal Fluminense - COSEAC. 

Ingressei na instituição em 2015, mais precisamente em maio ao qual no Curso de 

Formação Profissional – CFP ministrado pelos renomados docentes da Universidade 

Federal Fluminense - UFF.  

Ciente da necessidade da realização de artigo para conclusão do curso de pós-

graduação, eu procurei a chefia da corporação, antecipadamente, até mesmo antes de 

definir o tema, indaguei sobre a possibilidade de participarem do meu trabalho através 

de entrevistas. Busquei autorização também ao inspetor geral. Todos, unanimemente, se 

colocaram à disposição, ficando a meu cargo decidir os dias das entrevistas quando 

estivessem de serviço. 

                                                           
1 A sigla GCMN será utilizada para se referir a Guarda Civil Municipal de Niteroi 
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Pois bem, consegui realizar todas no mesmo dia, 7 de julho. Não foi fácil. Tive 

de remarcar mais de uma vez por que a instituição estava se submetendo a três cursos de 

capacitação ao mesmo tempo, como curso de qualificação profissional I e II, e de 

armamento. Entrevistei três guardas que já trabalharam no setor de “despachante de 

viaturas”, os agentes Mário, Joaquim e Jorge2. Excetuando esse último, os demais, isto 

é, Mário e Joaquim estavam participando do curso profissional. A única maneira que 

consegui realizar as entrevistas com todos foi na hora do almoço. 

Com Joaquim e Jorge, as perguntas foram realizadas na sala da chefia do setor 

de logística. Com todos sentados, o primeiro a me responder foi Jorge e depois, com 

Joaquim almoçando. 

Mario respondeu minhas indagações em pé, na entrada do prédio da instituição, em que 

tive de anotar suas falas no balcão da recepção. 

As entrevistas realizadas confirmaram o que já tinha verificado nos oito meses 

de exercício no setor de “Despachante de Viaturas”: os documentos colocados à 

disposição possuem eminentemente o caráter punitivo dos gestores da instituição em 

face dos guardas municipais que utilizam viaturas para desempenharem suas atividades 

na cidade de Niterói. 

Os documentos colocados à disposição no desempenho daquela função como 

Livro de Parte Diária – LPD e “Relatório de Serviço” para os despachantes possuem 

importância com vistas a se resguardarem de responsabilidades no caso de avarias nas 

viaturas ou a não realização de abastecimento de combustível das mesmas quando 

distribuídas aos demais guardas. 

É flagrante que a gestão adotada quanto aos dados produzidos no setor de 

viaturas é deficitário, pois na prática se restringe a punição, e, não cumprem as ideias 

iniciais de seus fundadores, quais sejam, a preservação do patrimônio público, com a 

integridade das viaturas assim como o planejamento da quota de combustível. Sendo 

assim, esse planejamento, na prática, se encontra a cargo de outra instituição municipal, 

a Secretaria Municipal de Conservação – SECONSER, ignorando as reais necessidades 

da GCMN, tratando apenas como números. 

                                                           
2 A esses servidores foram atribuídos nomes fictícios com vistas a garantir a segurança dos mesmos. 
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No primeiro capítulo apresento aspectos históricos da Guarda Municipal de 

Niterói, trazendo à baila as políticas adotadas desde sua fundação até aos dias atuais. 

Sendo assim, a tarefa de entender a política atual aplicada é facilitada com a exegese 

histórica. Ainda é apresentada a organização interna da corporação, as características 

dos servidores municipais, bem como a localização do meu setor no prédio da Cidade 

da Ordem Pública Marcus Jardim. 

A capacitação técnica ofertada aos guardas municipais foi tida como objeto 

principal de análise do segundo capítulo. 

O cotidiano de serviço no meu setor, objeto de estudo, é narrado no terceiro 

capítulo. Com a descrição minuciosa de diversos aspectos desde a farda vestida e, os 

diversos procedimentos a serem adotados com os documentos colocados a disposição. 

Nessa parte do trabalho serão realçados o Livro de Parte Diária (LPD) e a Ficha de 

Controle de Viatura. O primeiro documento é um livro localizado no setor devendo ser 

preenchido diariamente, ao qual são inseridas informações, como “Assunção de 

Serviço”, “Guarnição de Serviço”, “Vtr’s Oficiais”, “Vtr’s Locadas”, “Informes de 

Serviço” e “Encerramento de Serviço”. Já a Ficha é o instrumento utilizado para 

distribuir viaturas no meu setor aos guardas que necessitarem de veículo para exercer 

suas tarefas, devendo entregá-la ao fim do serviço. 

Já no quarto capítulo são expostos os principais documentos colocados à 

disposição pela chefia do departamento de logística no desempenho da função de 

despachante de viaturas da instituição. Esses documentos são: Ficha de Check List, 

Relatório de Serviço e Ficha de Manutenção de Viatura.   

O Check List é um formulário a ser utilizado pelo despachante na realização de 

veículos, conforme calendário determinado pelo chefe do setor. No Relatório de Serviço 

é informado os acontecimentos do plantão de trabalho à minha chefia. Já a Ficha de 

Manutenção de Viatura é utilizado para informar ao meus a respeito da necessidade de 

reparo de determinada viatura, em razão de vistoria realizada. Devendo esse, em posse 

da ficha, entregar ao mecânico para sua realização.  

Além de enfatizar o que é importante ser registrado, será ressaltado as consequências 

pelo uso ou não desses instrumentos. 

No findo capítulo, de forma a elucidar os dados apresentados nos capítulos 

anteriores, apresento situação prática dos procedimentos adotados. 



8 
 

1. A Guarda Civil Municipal de Niterói 

 

 

Ao se debruçar com os dados dispostos na biblioteca nacional, foi constatado 

que o programa feito pelo ex-prefeito da cidade de Nictheroy, e o então presidente, 

Feliciano Pires de Abreu Sodré regulamentava todas as polícias existentes à época. 

Através do decreto n° 2.040, de julho de 19243, criou, assim, a Guarda Civil de Niterói, 

com um contingente de 50 (cinquenta) guardas oriundos da Polícia Militar, com o 

objetivo de patrulhar as capitais do Distrito Federal. Conforme é explicito no hino da 

instituição4, a Guarda Municipal de Niterói é também chamada de briosa e, apesar de 

alguns autores5 atribuírem outra data, sua fundação é datada no ano de 1924. 

Posteriormente, em 1931 a instituição se desvinculou do Chefe de Polícia do 

Distrito Federal sendo inserida no âmbito da Prefeitura Municipal de Nictheroy, por 

meio do decreto n° 2.534, de 31 de dezembro de 1930. Essa data consolidou o órgão 

junto à sociedade civil. Tamanha foi a importância para os guardas que em 5 de outubro 

do mesmo ano celebraram, conforme ilustração demonstra: 

 

                                                           
3 O FLUMINENSE, Dominicaes. Nictheroy, anno 23, n. 4249, p. [1], 29 abr. 1900. Disponível em: 

<http://memoria.bn.br/DocReader/100439_04/401>. Acesso em: 01 agosto. 2017. 
4 Hino da Guarda Civil Municipal de Niteroi. Acesso em 09/08/2017. Disponível em 

https://seop.niteroi.rj.gov.br/conheca-o-hino-da-guarda-municipal/ 
5 DE MIRANDA, Ana Paula Mendes; MOUZINHO, Glaucia Maria Ponte; MELLO, Katia Sento Sé. Os 

Conflitos de Rua Entre a Guarda Municipal e os “Camelôs.” Rio de Janeiro. V.8 – N° 21. 

Julho/Dezembro 2003. pg 43. 
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Figura 1 - Jornal A Batalha, Ano 1931, Edição 00309 de 8 de janeiro de 1931. A ilustração 

refere-se a 1ª transferência da referida corporação para a municipalidade. Fonte: Disponível 

em: <http://memoria.bn.br/DocReader/175102/2467>. Acesso em: 1 jul. 2017. 

 

 

A figura nos apresenta os integrantes da corporação devidamente enfileirados 

como forma de respeito ao então presidente Feliciano Sodré pelas sensíveis mudanças 

legislativas quando o mesmo passou pela cidade, na medida em que se tornou um marco 

para a corporação, sendo assim, salutar mencionar tal ocorrência. 

Sob a administração do prefeito, Capitão Júlio Limeira da Silva, a briosa passou 

a desempenhar função de guardiã de jardim ou guardiã de parque de jardins6, 

diferentemente atribuição dada em sua fundação. Àquela função era de tão somente 

buscar a conservação das instalações públicas. 

Com a sucessão de governos, o Interventor federal Ary Parreiras ficou indignado 

com a mudança de sua finalidade, e, em 14 de janeiro de 1932, criou o decreto n° 2.719, 

como principal objetivo o retorno da Guarda Civil ao comando do Chefe de Polícia.  

Mesmo sendo custeada pela prefeitura, a instituição continuou subordinada ao 

Estado, o que, aos olhos do então prefeito, parecia uma contradição, na medida em que 

não via mais razões para essa subordinação. Desta feita, editou decreto n° 308, de 27 de 

                                                           
6 DIARIO MUNICIPAL DE NITEROI. Anno I, Ed. n° 263, Deliberação 1.447, de 28 de dezembro de 

1937. Disponível em https://seopniteroi.files.wordpress.com/2013/11/criac3a7c3a3o-guarda-municipal-

de-niterc3b3i-28dez2014.pdf. Acesso em 16/08/2017  
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dezembro de 1937, revogando a subordinação ao Estado, bem como incluindo 

novamente a Guarda Municipal à seara local, à época com prefeito João Francisco 

Almeida Brandão Junior. Este gestor possui destaque junto à instituição, pois criou 

novo regulamento, conforme ilustração a seguir, permanecendo até a presente data a 

nomenclatura da corporação, Guarda Civil Municipal de Niterói (GCMN). 

 

 

Figura 3 - A ilustração refere-se ao Decreto nº 308, de 27 de dezembro de 1937.  

Fonte: Disponível em: <https://seopniteroi.files.wordpress.com/2013/11/criac3a7c3a3o-guarda-

municipal-de-niterc3b3i-28dez2014.pdf>. Acesso em 31 agosto. 2017. 

 

Com os dados levantados, constatamos tratar-se de uma instituição octogenrária, 

ao qual se submeteu a inúmeras transformações ao longo do tempo. Contudo, não 
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esconde a importância da mesma junto à sociedade, flagrantemente experimentada aos 

dias atuais. 

No decurso do tempo apresentado ao qual a corporação experimentou, constata-

se que a política aplicada em relação aos documentos produzidos era de viés externo à 

população. Pouco se importando com a gestão de informações das atividades 

desenvolvidas como, por exemplo, a não designação de setor interno para controle de 

seus registros. 

 

 

1.1. Organização Interna 

 

Com a realização do último concurso, em 2014, a instituição passou a 

aproximadamente 600 (seiscentos) servidores, entre homens e mulheres, espalhados por 

diversos setores. 

Atualmente, a Guarda Municipal de Niterói está subordinada ao órgão municipal 

de segurança, que é a Secretaria de Ordem Pública (SEOP). Internamente, se apresenta a 

Inspetoria Geral, órgão máximo internamente, Corregedoria, Coordenadoria de Ações 

Táticas (CAT), 5 Inspetorias Regionais, 5 Coordenadorias e 5 Departamentos, estando a 

instituição por sua vez subordinada ao órgão municipal de segurança, que é a Secretaria 

de Ordem Pública (SEOP). Na ilustração a seguir fica fácil a compreensão da 

organização interna: 



12 
 

 

Organograma da instituição. Fonte:Realizado pelo autor 

 

As inspetorias são divididas por regionais, sendo elas: 1° Inspetoria Regional – 

Centro, 2° Inspetoria Regional – Icaraí, 3° Inspetoria Regional – Largo da Batalha, 4° 

Inspetoria Regional – Fonseca, e 5° Inspetoria Regional – Região Oceânica. 

Os departamentos são: Departamento Operacional, Departamento de Pessoal, 

Departamento Logístico, Departamento de Ensino e Pesquisa e Departamento de 

Depósito Público. 

As coordenadorias são: Coordenadoria do Meio Ambiente, Coordenadoria de Apoio ao 

Serviço Social - CASS, Coordenadoria de Praças, Coordenadoria de Trânsito – 

COTRANS e Coordenadoria de Patrulha Escolar. 

Dentre tantos setores de suma importância, o objeto de estudo do referido artigo 

dá-se na seara do departamento logístico, mais precisamente no uso das informações 

produzidas no desempenho da função de despachante de viaturas. 
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1.2. Sobre os guardas municipais 

  

O departamento pessoal da GCMN possui como atribuição gerir e reunir as 

informações referentes a todos os guardas municipais em um único local. Atualmente, 

tem como responsável um coordenador que ingressou em 2001. Sendo assim, 

procurando ter acesso de tais dados, não fora possível haja vista tão somente àquele ter 

acesso bem como a chefia da instituição com a rapidez necessária. A única possibilidade 

para acesso foi o preenchimento de formulário de requerimento aos dados, sem possuir 

tempo para resposta do chefe do setor. Destaca-se ainda, que esse departamento realiza 

uma gestão dos arquivos da Briosa, sem a adoção de critérios pré-formulados. 

 Como afirma a professora Ana Paula Miranda (2004)7 o arquivo deveria ser o 

local em que se permita o exercício do direito de acesso ao seu acervo. A finalidade 

precípua do arquivo em quaisquer instituições é garantir o acesso público e transparente 

gerando eficiência bem como a rapidez na divulgação de informações. Contudo, o setor 

em questão é responsável apenas por guardar os papéis e guardar somente o que está 

escrito, não se preocupando em fazer gestão de informações.  

Pela ausência de guarda municipal para realizar a gestão desses documentos sobre a 

instituição, bem como informações dos próprios servidores, conclui-se pela pouca 

importância dada. 

 Sendo assim, não restou outra alternativa senão buscar aos próprios pares suas 

formações bem como onde residem. 

É sabido entre os guardas municipais que a maioria dos guardas não residem no 

município de Niterói. Em sua maioria, se divide entre o município vizinho, São Gonçalo 

bem como a cidade do Rio de Janeiro. 

Dentre tantos entrevistados, destacam-se três servidores aos quais são de 

relevante importância ao presente artigo, na medida em que desempenharam atribuições 

atinentes a função de despachante de viaturas. 

 Dentre os três entrevistados, aos quais serão atribuídos nomes fictícios para 

salvaguardar a intimidade e segurança dos envolvidos, Mario, Jorge e Joaquim.  

                                                           
7 MIRANDA, Ana Paula Mendes. Arquivo Público: Um Segredo Bem Guardado? Niteroi, n. 17, p 123-

149. 2004. 
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Desses, apenas Mario reside na cidade sorriso, em Itaipu. Jorge, em São Gonçalo e 

Joaquim em Itaboraí. 

O primeiro foi o fundador do setor de logística, ao qual ocorreu tão somente em 

julho de 2014. O fato de ter trabalhado até 34 anos com atividades administrativas, antes 

de passar no concurso em 2001, na esfera privada, contribuiu para organização inicial 

do setor. A função de despachante de viaturas foi criada por Mario em outubro de 2015, 

com o objetivo de destinar um guarda, em escala 24 horas trabalhadas com 72 horas de 

descanso, atendendo a necessidade diária. Assim esse agente se responsabiliza pela 

gestão das viaturas, com a verificação de combustível e avarias, necessidade de 

manutenção, além de distribuir diariamente aos guardas municipais que precisarão das 

mesmas para desempenharem suas funções, seguindo algumas determinações. Sua 

criação foi um grande passo visando a preservação do patrimônio público. 

O outro funcionário, Joaquim foi chamado por Mário para ajudá-lo na 

organização do departamento logístico, tal fato ocorreu em novembro de 2015. O 

convite deu-se principalmente pelo fato daquele ter desempenhado antes da função 

pública, serviços atinentes ao trânsito em razão de ter trabalhado antes de 2003, data de 

seu ingresso no funcionalismo público, no Departamento de Trânsito do Município de 

Niterói. Já o guarda Jorge, à época, desempenhava a função de despachante haja vista 

ter começado com a fundação do setor, ou seja, outubro de 2015. 

Todos esses guardas em comum possuem, além do fato de serem concursados, o 

ensino médio completo. Contudo, Mário buscou externamente especializar-se em 

logística, sendo assim, realizou curso técnico de logística junto ao Serviço Social da 

Indústria – SESI. Só assim conseguiu qualificação para desempenhar suas funções na 

instituição, no caso, como chefe do departamento de logística, na medida em que desde 

outubro de 2015 até a presente data não houve curso de qualificação interno com a 

finalidade precípua de melhorar os serviços “intramuros” de tamanha relevância para a 

atividade-fim da corporação. 

 Em 2017, houveram inúmeras mudanças internas na Guarda Municipal, 

principalmente pela mudança do Secretário de segurança Pública de Niterói ter passado 

a ser o Coronel Gilson Chagas8, em virtude da morte do Coronel Marcos Jardim9. 

                                                           
8http://www.ofluminense.com.br/pt-br/cidades/coronel-g%C3%ADlson-chagas-assume-secretaria-de-
ordem-p%C3%BAblica. Acesso em 03/08/2017 
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Dentre algumas modificações, nossos entrevistados mudaram de funções. 

Joaquim, passou a ser responsável pelo Departamento Logístico. Já Mário, passou a 

desempenhar suas funções à inspetoria geral. E, Jorge continuou no setor de logística, 

mas no almoxarifado, em escala de expediente, sendo de segunda a sexta com uma folga 

na semana. 

 

1.3. Meu Setor 

 

A cidade da Ordem Pública Marcus Jardim é localizada no bairro do Barreto, 

zona norte de Niterói. Esse espaço foi inaugurado com a presença do prefeito, em 

exercício, Rodrigo Neves em 22 de novembro de 2016 no aniversário de 443 

(quatrocentos e quarenta e três) anos do Município, com investimento de R$14,4 

(quatorze milhões e quatrocentos mil reais), conforme ilustração a seguir: 

 

 

 

O espaço é de suma importância para as funções da Guarda Municipal, já que ele 

possui instalações até então nunca experimentadas pelos servidores que a compõem. 

Inclusive com ministrações de cursos, de outras instituições, seguindo a política 

implementadas pelo prefeito juntamente com o secretário de segurança pública, ambos 

                                                                                                                                                                          
9http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2016/05/secretario-de-ordem-publica-de-niteroi-morre-vitima-

de-cancer.html. Acesso em 03/08/2017. 
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presentes na foto acima, da direita para a esquerda em primeiro plano, juntamente com 

os demais guardas municipais atrás. 

Essa Cidade da Ordem Pública (COP) possui 5,3 mil metros quadrados e 

funciona, além da Guarda Municipal, a sede da SEOP e o Departamento de Fiscal de 

Posturas da cidade. 

Meu setor encontra-se localizado no prédio da Guarda Municipal, mais 

precisamente na entrada, extremamente vulnerável, pois não há possibilidade de fechá-

lo, sem quaisquer obstáculos, tal fato inclusive já foi objeto de relatório por mim 

solicitando providências, entretanto, não houve qualquer iniciativa efetiva da 

corporação. Desta feita, esperamos a boa-fé dos agentes para manter os bens 

guarnecidos tanto os pessoais quanto os da instituição, bem como as informações ali 

produzidas, conforme se demonstra pela foto a seguir: 

 

 

 

 

Nesse espaço, temos uma mesa com monitor, CPU, teclado e mouse sobre a 

mesa. Além da cadeira, há 2 (dois) arquivos de ferro utilizados para o armazenamento 

das fichas de controle de viaturas produzidas, e demais informações produzidas por 

quem é do setor. O acesso as mesmas é restrito, se resumindo a quem trabalha no setor e 

Joaquim e seus assessores. 



17 
 

Por trás da porta ao qual se apresenta aberta, há outra com um minúsculo banheiro, com 

vaso e uma bancada possibilitando o lavar de mãos. É o único local com fechadura em 

funcionamento, permitindo a guarda de bens pessoais.  

Dentre as inúmeras vezes que solicitei mudança nas instalações do setor, fui 

informado pelo inspetor geral e por Joaquim que o local é temporário. O local 

permanente será ainda construído. Contudo, a empresa ao qual é responsável pelo 

término da obra, atualmente, encontra-se com seus funcionários em greve por falta de 

pagamento. Sendo assim, a transferência para o setor definitivo não possui prazo 

previsível. 

Salienta-se que de onde foi tirada a foto é um corredor ao qual permite o tráfego 

de pessoas para os inúmeros setores da guarda municipal e principalmente aos órgãos 

estranhos a corporação, como, por exemplo, o Departamento de Fiscalização de 

Posturas e a Secretaria de Ordem Pública de Niterói, esses com funções distintas 

daquelas outorgadas pelo Executivo municipal à briosa. 

Pelo guarda destacado para exercer suas atividades na recepção é realizado 

controle com a distribuição de crachás para os não servidores sejam para qual órgão for 

procurar atendimento. Porém, esse trabalho é totalmente desvinculado ao meu setor. O 

controle se resume com a anotação de dados dos visitantes como nomes, registros em 

órgãos de identificação. 

A descrição desse espaço foi importante para observar onde se localizam as 

formas de registro relativas ao departamento logístico. Em relação às informações 

produzidas no desempenho da função de despachante de viaturas, ressalta-se que as 

fichas de controle de viaturas ficam localizadas em dois arquivos de ferro dentro desse 

espaço aberto e somente quem trabalha nesse setor, Joaquim e seus assessores podem 

ter acesso a essas fichas.   

 

2. Treinamento e Capacitação 

 

A Constituição da República Federativa do Brasil através da emenda n° 19, 

denominada por Di Pietro (2014), por exemplo, como “Emenda da Reforma 

Administrativa”, atribuiu o princípio da Eficiência status constitucional ao qual outorga 
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à Administração Pública a incumbência de buscar a melhora na prestação de serviços a 

população, inclusive com a qualificação de seus servidores, conforme caput do art. 37, 

determinando, assim, busca incessante visando o interesse público. A doutrina atribui a 

esse principio duas vertentes, quais sejam: modo de atuação e modo de organização. 

Pois bem, desde a criação do setor, conforme no tópico 1.1., em outubro de 2015 

até o presente trabalho não houve quaisquer ministrações ou cursos sobre o trabalho 

desenvolvido no setor, pois acompanho de perto, já que estou na corporação desde maio 

de 2015. 

Na gestão do atual secretário da SEOP houve aumento considerável de cursos 

ofertados com relação à gestão do saudoso Marcus Jardim. Dentre os cursos oferecidos 

destacam-se o de armamento e de qualificação aos agentes com mais de 10 (dez) anos 

de exercício para a atuação nas ruas, cuja formatura se deu no dia 08/08/201710. 

Contudo, a qualificação oferecida em nada dispõe sobre os setores internos, não 

somente o meu, o de transportes. 

Com as entrevistas realizadas, restou evidente que tal fato não é contemporâneo, 

na medida em que guardas municipais com mais de 15 (quinze) anos de serviço, não 

estiveram em sala de aula por curso ofertado pela corporação até um mês do presente 

trabalho, senão os servidores que entraram pelo concurso em 2001 e 2014. Cursos esses 

de incumbência da Universidade Federal Fluminense – UFF. Nos concursos de 2002 e 

2008, os mesmos participaram de palestras temáticas, sem o intuito de formação para o 

desempenho das atividades por vir a serem desempenhadas. Excetuando-se àqueles que 

entraram por meio do Poder Judiciário, já que até a presente data não participaram de 

quaisquer cursos de formação. 

Não é surpreendedor haja vista o fundador do setor de transporte, Mário ter 

buscado conhecimento em outro local. E, Joaquim, atual chefe, ter prática cotidiana, 

porém sem formação técnica na área. 

Nos dias atuais, dos quatro agentes que trabalham no setor, os que se destacam 

são aqueles que possuem conhecimento pretérito, com algum conhecimento 

administrativo, mas nunca ofertado pela instituição.  

 

                                                           
10 Disponível em: http://www.ofluminense.com.br/pt-br/cidades/niteroienses-decidem-sobre-o-

armamento-da-guarda-municipal-em-outubro. Acesso em 14/08/2017 
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3. Meu dia no labor - o uso do “Livro de Parte Diária” e a “Ficha de controle 

de Viaturas” 

 

Atualmente estou exercendo minhas funções como guarda municipal na sede da 

GCMN localizada no bairro do Barreto, zona norte de Niterói, denominada Cidade da 

Ordem Pública Marcus Jardim. 

Meu trabalho está escalado num plantão de 24 (vinte e quatro) horas trabalhadas 

e 72 (setenta e duas) de descanso na função de “Despachante de Transporte”. 

A função precipuamente consiste na gestão das viaturas (vtr’s) aos quais a 

corporação possui. Isso inclui análise de eventuais avarias, necessidade de manutenção 

de qualquer ordem, providenciar um servidor para abastecimento quando alguma fica no 

pátio da COP, ocorrendo quando as necessidades de serviço foram satisfeitas e não foi 

preciso a utilização de todas disponíveis. 

Meu plantão começa de 7 (sete) horas de um dia e termina 7 (sete) horas de 

outro, com outro guarda assumindo as mesmas atividades, no mesmo horário. Neste 

setor temos 4 componentes aos quais se submetem a um chefe imediato no setor da 

“Logística” da instituição, o Joaquim. 

 Ao assumir às 7hs, sendo que por morar no Rio de Janeiro, precisamente da Ilha 

do Governador, começo a me deslocar por meios próprios às 4hs50min (quatro horas e 

cinquenta minutos). Assim chego antes do horário regulamentar, via de regra, à paisana, 

ou seja, com roupas sem aos quais ninguém me identifica como Guarda Municipal de 

Niterói. 

Na COP uma vez com a roupa de trabalho, isto é, farda de 3º uniforme, na forma 

de regulamento interno 11 (Resolução SEOP  002/14 – D.O. de 09/07/2017), conforme 

expõe a seguir, rendo o colega do plantão anterior.  

 

                                                           
11 Disponível em: https://seopniteroi.files.wordpress.com/2013/11/res-seop-002-rugcm-revisc3a3o-

12jun2014-do-09jul2014.pdf. Acesso em 09/08/2017. 
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O uniforme consiste na utilização de “cobertura”12 devidamente identificada 

com símbolo da instituição. Antes da “gandola”13, se faz necessária a utilização por 

baixo de camisa lisa na cor branca. A calça é específica da guarda municipal, da mesma 

cor da “gandola” utilizada na cor caqui. Ainda é necessária a utilização de meia na 

tonalidade preta comprida com o uso de coturno da mesma cor. 

Inicio as atividades conversando com o agente que está no setor com vistas a me 

inteirar dos acontecimentos do plantão do dia anterior. Além disso, confirmo tais fatos, 

em livro de parte diária (LPD). Esse livro é utilizado quando ocorre algo relevante, não 

só com orientação de fato a ocorrer posteriormente, como no meu plantão, mas também 

quaisquer fatos atinentes ao serviço fora da normalidade do dia anterior, como 

danificação de viaturas ou impossibilidade de utilização das mesmas por falta de 

combustível. Constatando qualquer alteração, também é realizado relatório de vistoria 

pelo despachante e entregue ao chefe do setor. Esse procedimento é semelhante à 

                                                           
12 Cobertura no convívio social é denominada de boné. A principal diferença entre eles se resume no fato 

da cobertura possuir bordado com o símbolo da instituição. 
13 Gandola é a parte de cima da farda, como fosse um blusão social de manga curta, com nome e tipo 

sanguíneo do guarda municipal, além do símbolo da guarda municipal e do Município de Niterói em cada 

manga. 
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Guarda Municipal de São Gonçalo, conforme descreve em entrevista realizada um ex-

comandante daquela instituição (Azevedo, 2012)14:  

 

Pesquisadora: Como é feito o registro aqui na Guarda Municipal de São 

Gonçalo?  

Ex-Comandante: Como aqui foi, de certo modo, criado à imagem e 

semelhança da Polícia Militar, num primeiro momento copiou-se os 

mecanismos. Então, coincidência ou não, eu tenho aqui os livros de registros 

do chefe de plantão que na Polícia Militar seria o ‘oficial de dia’; tem o livro 

de registro do Supervisor, que na PM também tem lá a ‘supervisão de 

oficiais’, a supervisão de graduado, onde faz-se os registros dos serviços.  

Pesquisadora: Ele (o guarda municipal) conta a história da ocorrência no 

livro?  

Ex-Comandante: Não. Aqui ele faz basicamente a assunção de serviço, a 

equipe de serviço o recebimento de material e as alterações de serviço: faltas 

e eventualmente as ocorrências que tenham na avaliação do chefe de plantão 

importância maior, maior vulto, etc. No livro do Supervisor é a mesma coisa. 

A ronda escolar tem o deles também. 

(Azevedo, 2012 p. 78) 

 

As informações produzidas são utilizadas tão somente para controle dos próprios 

servidores e não para o real motivo da existência da instituição, qual seja, a prestação de 

serviço à comunidade, como assevera Azevedo (2012). De forma símile ao utilizado na 

Guarda Municipal de São Gonçalo (GMSG) como bem menciona aquela pesquisadora, 

o LPD é um livro de capa grossa, com linhas equidistantes com 200 (duzentas) páginas. 

Esse instrumento é preenchido diariamente pelo servidor que estiver trabalhando no 

setor.  

A utilização daquele livro não se restringe as cidades de Niterói e São Gonçalo, 

pois conforme o trabalho realizado pelos pesquisadores do projeto da FAPERJ, Marcos 

Vinicius Moura e Talita Mirian Rocha, a guarda municipal de Rio Bonito apresentam o 

mesmo procedimento de produção de informações (Moura e Rocha, 2011)15. A 

similitude se dá em razão das formas utilizadas serem oriundas da mesma instituição, 

qual seja, a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, através dos seus gestores, em 

sua grande maioria policiais militares na inatividade. 

                                                           
14 AZEVEDO, Joelma de Souza. Registrar para quê? Uma análise das Formas de Registro dos 

Atendimentos da Guarda Municipal de São Gonçalo (RJ). UFF. Niterói. 2012. Pg. 62 
15 MOURA, Marcos Vinicius e ROCHA, Talitha Mirian do Amaral. Políticas de Gestão da Informação: 

Uma análise das formas de registro da Guarda Municipal de Rio Bonito-RJ. Simpósio Temático 22. Entre 

leis e práticas: uma abordagem comparativa acerca de políticas públicas nas áreas de segurança pública e 

justiça" XI Congresso Luso Afro Brasileiro de Ciências Sociais Diversidades e (Des)Igualdades Salvador, 

agosto de 2011. Universidade Federal da Bahia (UFBA). 
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Inteirado dos acontecimentos do plantão anterior, pego as chaves das viaturas 

aos quais encontram-se no pátio, com vistas a analisar possíveis avarias, sejam na lataria 

sejam no espaço interno. Além disso, observo a quilometragem aos quais as vtr’s 

apresentam e quantidade de combustível. 

 Com os dados levantados, me dirijo a outro setor, onde há outro chefe, o inspetor 

de dia, na qual apresenta a mesma escala que eu, porém, com assunção ao serviço mais 

cedo, às 6 (seis) horas, e, não 7 (sete) horas. Esse possui a atribuição do serviço diário 

da guarda municipal durante 24 (vinte e quatro) horas, como alocação de guardas e 

viaturas nos inúmeros postos no município de Niterói. Em caso de necessidade da 

população local superveniente, como manifestação sem prévio aviso, é a inspetoria de 

dia que possui a competência de redistribuir agentes e viaturas.  

Juntamente com o inspetor de dia, planejamos o direcionamento das viaturas 

para os respectivos locais pré-estabelecidos por outro setor, o Departamento de 

Operações – DOP. Juntamente com a Inspetoria Geral, na medida da quantidade de 

combustível disponível. 

Não são todos os dias que as viaturas abastecem, mas somente as segundas, 

quartas, sextas e domingos, possuindo uma cota semanal conforme planilhas de 

abastecimento a seguir: 
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Planilha de controle de combustível. Fonte: Realizado pelo autor 

 

Como demonstram as figuras, na parte esquerda, no campo “série” nada mais é 

do que a identificação da viatura, em seguida, essa planilha apresenta as seguintes 

informações: placado veículo; setor empregado; a distribuição da cota no período 
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semanal, com sua totalidade exposta depois e, por fim, o tipo de combustível exigido 

pelo veículo. A tonalidade das células não representa nenhuma informação, como 

verificamos nas vtr’s 130/036 e 130/021. 

Mesmo com 1.430 (mil, quatrocentos e trinta) litros de combustível, a escassez 

de combustível é rotineira. Tal fato ocorre principalmente pelo fato da quantidade ser 

tratado como número pelo Município, na medida em que não é analisada e planejada a 

necessidade da instituição conforme a sua atividade desempenhada. A quantidade de 

combustível é estipulada por órgão do executivo municipal estranho a Guarda 

Municipal, a Secretaria de Conservação - SECONSER. Nesse sentido, ocorre, conforme 

entrevistas realizadas, ser necessário o próprio servidor, maioria das vezes responsável 

de grupamento ou setor, desembolsar seus recursos para não ter suas tarefas 

descumpridas. 

Sendo assim, se faz necessário o planejamento racional, pois além de pensar no 

meu plantão, tenho que considerar o seguinte com vistas a não deixar viaturas com 

“pane seca”, isto é, falta de combustível. O fato é sobremaneira grave sendo passível de 

multa, conforme art. 180, do Código de Trânsito Brasileiro16. 

Afirmei algumas vezes junto ao administrativo na chefia de Joaquim e a sua 

assessoria que deveria ser realizada uma distribuição diferente, seguindo um 

planejamento conforme as necessidades de uso das viaturas. Com o levantamento 

realizado, atualmente, há aproximadamente 54% (cinquenta e quatro por cento) das 

viaturas sem uso, porém com combustível pago na bomba. Como forma de maximizar o 

trabalho, o despachante deveria ter a autonomia para redirecionar essa cota inutilizada 

nos dias de abastecimento às viaturas que demandarem mais serviço, diminuindo o 

reflexo da carência de abastecimento das 51 (cinquenta) viaturas, englobando todos os 

departamentos da instituição, incluindo as regionais. 

O máximo realizado foi aumento de abastecimento para algumas viaturas, de 

forma permanente, não sendo possível a mudança dessa distribuição. Já ocorreu de uma 

viatura com tanque cheio, ir para o posto abastecer, porém, como não havia 

possibilidade de encher ainda mais, o combustível restava pago, porém inutilizado. 

                                                           
16 Disponível em: 
http://www.ctbdigital.com.br/?p=Comentarios&Registro=156&campo_busca=&artigo=180. Acesso em 
16/08/2017. 
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Enquanto, outras, com compartimento de abastecimento vazio, não pôde ter sua cota 

aumentada. 

Sendo assim, se essa viatura com a cota maior de combustível restar inutilizada 

por problema mecânico, por exemplo, não será possível o redirecionamento à outra em 

efetivo uso. Até o guarda com a função de mecânico conseguir realizar a manutenção da 

mesma, se passarão dias daquele combustível referente à viatura em questão sem ser 

utilizado pela corporação, consequentemente afetando a prestação de serviço à 

população. 

Com o procedimento adotado, não há margem para que mudanças sejam feitas 

pelo despachante, conhecedor das reais necessidades das viaturas da Guarda. Uma vez 

oferecida a oportunidade, é factível maximizar o trabalho, consequentemente as 

atividades fins da Guarda Municipal, haja vista o planejamento de abastecimento ter 

ocorrido entre o administrativo da logística juntamente com a SECONSER. Conclui-se 

que são apenas números tomados em consideração e não, a necessidade precípua do 

órgão de segurança municipal. 

O controle de abastecimento, ao qual deveria ser tomado em conta para constatar 

o procedimento correto a ser adotado visando planejamento eficiente, é realizado com 

fichas de distribuição de viaturas, em que o guarda municipal ao comparecer ao setor 

leva consigo para exercer suas atividades. Cabe a esse agente o preenchimento desse 

documento, inclusive tomando assinatura da inspetoria de dia, sendo ao entregar a 

viatura conferida por mim, conforme exemplo a seguir: 
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A ficha de controle de viatura é aquela que abrange praticamente todos os 

guardas municipais em serviço no dia, dentre os quais o despachante, como dito, é 

aquele que distribui. O servidor que irá utilizar a viatura é que preencherá os dados 

solicitados nesse instrumento, como o seu nome e matrícula. O número de ordem é o 

mais importante, pois é ele que identifica qual viatura o guarda municipal utilizará e se 

tornará responsável por qualquer eventualidade durante seu trabalho, sendo assim, o 

dado ao qual é realizado controle interno. Destaca-se que a vtr apresenta em sua lataria 

essa numeração, como por exemplo, a numeração 130/036. 

A placa é o outro dado identificador da viatura, comumente utilizado para os 

veículos particulares. A data e a hora são utilizados na liberação da viatura e no 

recebimento da mesma. Já o odômetro inicial consiste na quilometragem inicial 

apresentada pelo veículo ao assumi-la, com a respectiva responsabilidade. O final, por 

consequência, é o de entrega do mesmo, cessando sua responsabilidade. O campo 

descrito como “Local da Viatura” é o local de origem, de liberação, e no meu setor, 

sempre será COP. O “Local de Parqueamento da Viatura” é o destino para o qual ficará 

parada, se for o caso. 

Se for dia de abastecimento, conforme planilha acima apresentada, deverão ser 

inseridos os dados como o odômetro do abastecimento bem como a quantidade e a hora. 
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Por fim, mas não menos importante, há campos como missão, sendo a atividade 

determinada pela inspetoria de dia, assinatura e se houve êxito, vistoria e alteração 

enquanto o servidor estava com a viatura aos quais também serão inseridas as 

respectivas informações.  

Entregue a viatura no meu setor é verificado o preenchimento de todos os 

campos o consentimento de saída da mesma simbolizada através de carimbo da 

inspetoria de dia. Estando devidamente preenchidos, é concedido visto por quem estiver 

trabalhando no setor de despachante. 

A ficha uma vez preenchida é lançada em planilha no programa Microsoft Excel, 

cujo modelo foi trazido pelos gestores da Secretaria de Ordem Pública, oriunda da 

Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Posteriormente, as fichas são alocadas em 

pastas suspensas em arquivo de ferro localizado no meu setor, próximo a mesa. 

O setor da logística, mais precisamente seu administrativo, ao término do mês, 

copia a planilha armazenada no computador do setor e retira as fichas produzidas para 

conferência se foram lançadas realmente. Passando desapercebido algum dado 

incompleto, o comando da logística nos indaga e nos responsabiliza pelo suposto erro. 

Desse modo, como afirmam as autoras Miranda, Azevedo e Rocha17: 

 

“As ações relacionadas à gestão da informação propostas pelos 

projetos de segurança municipal não se concretizaram, pelo menos no 

que diz respeito às ações efetivas relacionadas ao planejamento e 

divulgação de relatórios públicos sobre o que faz a Guarda. Portanto, 

os gestores da Guarda utilizam a informação apenas para a gestão 

interna e correcional de pessoal.” (Miranda, Azevedo e Rocha, 2014, p 

66) 

 

Nesse sentido, assim como as autoras ressaltam, não há uma necessidade de uso 

dessas informações para o planejamento das ações da Guarda Municipal. Quando todas 

as fichas estão devidamente preenchidas, o procedimento subseqüente é o 

armazenamento em pilhas de papéis, tão somente. As informações ai contidas só servem 

                                                           
17 DE MIRANDA, Ana Paula Mendes. AZEVEDO, Joelma de Souza, ROCHA, Talitha Mirian do 

Amaral. Políticas públicas de segurança municipal. Guarda Municipal: saberes e práticas. Coleção 

Políticas Públicas, Administração de Conflitos e Cidadania. Ed. Consequência. 2014. Pg 66 
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para responsabilizar algum guarda de algum erro cometido ou para resguardá-lo caso 

alguma coisa aconteça. 

 

4. Outras Formas de registro e seus usos: Ficha de Check List, Relatório de 

Serviço e Ficha de Manutenção do veículo 

 

A orientação de Joaquim, chefe do departamento de logística, para a atuação da 

função de despachante se dá principalmente através de comunicação interna – C.I., mas 

também através do aplicativo “Whatsapp” 18, necessitando a utilização de celular 

particular e sua rede de dados. Dentre tantas, há àquelas dispondo sobre como realizar o 

controle das viaturas utilizadas, consumo de combustível, problemas mecânicos, 

eventuais avarias com check list a ser realizado diariamente bem como problemas 

elétricos.  

O controle de combustível é realizado na ficha de distribuição entregue ao 

guarda municipal quando comparece ao meu setor. É preenchido nos dias de 

abastecimento, com informações como o odômetro de abastecimento, quantidade e 

horário. Os dados como o número da viatura, odômetro inicial, data, hora de saídas e 

missão já foram inseridos na ficha de controle de viatura, ao solicitar o uso da mesma na 

COP, na forma do calendário apresentado no capítulo 2.  

O agente retorna ao meu setor para entregar o veículo e a ficha de distribuição 

preenchida. Em posses desses dados é alimentada outra planilha, também no Excel, 

denominada controle de combustível, com validade mensal, e do mesmo modo oriunda 

da P.M. com os dados apresentados na mesma, como o odômetro de abastecimento, 

quantidade de litros e horário.  

Quando há algum problema, há instrumento de comunicação a ser utilizado, 

devendo em todos os casos constar no livro de parte diária, vulgo, LPD.  

Dentre os tópicos a serem preenchidos no LPD pelo despachante de viaturas no dia, 

temos “Assunção de Serviço”, “Guarnição de Serviço”, “VTR’s Oficiais”, “VTR’S 

Locadas”, “Informes de Serviço” e “Encerramento de Serviço”.  

                                                           
18 Whatsapp é um software gratuito utilizado por celulares para troca de mensagens de texto 

instantaneamente, além de vídeos, fotos e áudios necessitando de conexão com internet. 
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O primeiro tópico a ser preenchido deve dispor sobre o horário. O segundo, 

sobre o nome atribuído ao guarda municipal. O registro nem sempre é realizado com o 

primeiro nome, há alternância conforme disponibilidade apresentada pelo departamento 

pessoal da instituição. Como meu nome é diferente, restou o pré-nome Harrison. O 

tópico “VTR’s Oficiais” é informado à quantidade de viaturas cuja propriedade é da 

instituição, tanto as que estão disponíveis a uso como as inservíveis.  Já o tópico 

“VTR’S Locadas” são mencionadas a quantidade dos veículos prontos para uso como as 

que não estão, pertencentes a empresas que firmaram contrato de locação com o 

Município. 

Sobrevindo quaisquer alterações quanto ao emprego dos veículos durante o dia 

de serviço, é no tópico “Informes de Serviço” que são mencionadas. Dentre hipóteses 

possíveis, temos danificação de viaturas por terceiros, problema elétrico necessitando de 

emprego do reboque, alteração também com o abastecimento, como já ocorreu quando o 

responsável do posto não mais se encontrar para realizá-lo. Posteriormente, a critério de 

Joaquim, as anotações mencionadas são analisadas e tomadas às providências cabíveis. 

No tópico “Encerramento de serviço” é inserido a data, assinatura e matrícula atribuindo 

autenticidade as informações ali inseridas. 

O check list realizado nas viaturas no início do serviço abrange problemas 

elétricos e avarias, conforme exemplo de uma viatura de modelo “Gol G5”: 
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No campo à esquerda temos 48 (quarenta e oito) itens a serem analisados. 

Todavia, é um formulário genérico, sendo utilizado tanto por carros quanto por motos. 

Mais uma vez um documento não produzido com as necessidades integralmente 

atendidas pela instituição, mas sim, adaptadas, pois alguns tópicos são necessariamente 

ignorados por não apresentarem sentido em relação ao veículo objeto da vistoria como 

antena de segurança, bauleto/suporte, documento de licenciamento original arquivado, 

documento de licenciamento cópia na vtr, cartão de abastecimento, seguro, dentre 

outros. 

Em síntese, o campo diferenciador é o “VTR Prefixo” devendo ser preenchido 

com o número do veículo. Os demais pontos como Despachante, devendo ser informado 

quem está realizando a vistoria. A data é o dia ao qual é realizada e “Motorista” é o 

servidor que apresentou a mesma para a revisão. Como se verifica em cada folha A4 é 

possível a realização de 5 (cinco) vistorias, a ser preenchida mensalmente. 

Analisando item por item, há campo para marcar “X” (xis) se o veículo 

apresentou “sem alteração” ou “com alteração”. Nesse último caso, é necessário 

informar se é do lado direito ou esquerdo, nos campos “LD” e “LE”, respectivamente. 
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No item “Bateria” informamos a marca e numeração. Já no do “Extintor” validade e 

marca. Esses dois itens de suma importância à segurança dos usuários dos veículos. Se 

houve alteração de marcas é salutar tal fato devendo ser informado ao comando. 

Contudo, se apresentam vencimentos ou uso ineficiente, mesmo com o preenchimento 

de formulário, a solução encontrada pela chefia não ocorre com a mesma presteza como 

acontece em caso de ausência ou troca de equipamentos. 

 

 

 

O verso varia conforme a viatura apresentada. Na GCMN temos modelo do 

carro “Gol” como disposto, mas não se restringe a ele. A mesma possui outros modelos 

como de carro, tais como “Voyage”, “Palio”, “Renault Sandero”, “Amarok”, “Master”, 

“Saveiro”, “Ônibus” e motos com modelo “Honda XRE”. 
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Quando o patrimônio público é apresentado no setor, é também analisado arranhões, 

amassados, quebrados, trincados, quaisquer danos na lataria. 

 A utilização do ckeck list ocorre semanalmente nas viaturas de departamentos 

fora da Cidade da Ordem Pública de acordo com o calendário formulado por Joaquim, 

nos seguintes termos: 

 

Segunda-feira Quarta-feira Sexta-feira 

1ª Regional – 

Centro (4 vtrs) 

Coordenadoria de Trânsito 

(7 vtrs) 

2ª Regional – Icaraí (3 vtrs) 

CAT (1 vtr) Departamento de 

Fiscalização de Postura (1 

vtr) 

3ª Regional – Largo da Batalha 

(2 vtrs) 

CMA (1 vtr) Secretaria de Ordem Pública 

(1 viatura) 

4ª Regional – Fonseca (1 vtr) 

  5ª Regional – Região Oceânica 

(1 vtr) 

  Coordenadoria de Assistência 

Social – CASS (1 vtr) 

  

Tabela realizada pelo o autor 

 

 

 

Como se percebe são realizadas somente em dias úteis, mais precisamente nas 

segundas, quartas e sextas-feiras. Todos esses dias com maior demanda para as 

regionais e grupamentos, e também, para meu setor. O ideal para atender melhor todos 

os setores seria a alteração das vistorias para realização das mesmas somente aos fins de 

semana, quando a demanda de trabalho é menor. 

O veículo que apresentar alteração contida no check list, qualquer que seja é 

preenchido relatório de serviço, com frente e verso, discorrendo sobre o problema para 

o chefe do administrativo, devendo esse dar andamento internamente, conforme 

exemplo: 
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Antes do relato dos danos no “Relatório de Serviço”, encontrado na inspetoria de 

dia, devo me identificar, com o número na escala no campo “GCM N°”, nome, 

matrícula, posto que trabalho, no caso despachante de viaturas, a data do serviço e 

horário. 

Para não ser responsabilizado pelas avarias encontradas nas vistorias, discorro 

sobre todas no instrumento nas linhas do campo “Relatório”. Depois de preenchido, 

entrego no setor logístico, hoje, na pessoa de Joaquim como responsável do setor. A 

esse agente compete dar o andamento e o conhecimento do relatado ao inspetor geral e 

juntos buscarem a solução do apresentado. 
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Muitas das vezes o relatório não é alçado ao secretário por ser possível a solução 

dentro da corporação. Via de regra, contempla a Inspetoria Geral, órgão máximo de 

gestão interna, sendo emitida decisão, resolvendo o problema. Posteriormente, o 

relatório retorna ao setor com vistas a dar ciência aos despachantes de viaturas e para 

cumprimento daquele que estiver de plantão. 

 O preenchimento da ficha de manutenção do veículo apresentando avaria, é 

realizado por mim com destino ao administrativo da logística para esse redirecionar ao 

mecânico da instituição, conforme segue exemplo da viatura 130/036, sem óleo na 

direção hidráulica e parachoque solto: 
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 Quando o veículo apresenta algum problema, o despachante informa através de 

LPD e preenche a Ficha de Manutenção de Viatura – FIMAVI os campos “Número de 

Ordem”, “Placa”, “KM da Baixa”, Nível de combustível, Lotação, “Data”, “Motivo”. 

Logo após, entrega a Joaquim. Esse envia a FIMAVI para o guarda destacado como 

mecânico e o mesmo executa a manutenção, devendo descrever pormenorizado. Uma 

vez realizada, ele preenche o campo de “Parecer da Oficina e Serviços a Serem 

Executados”, a entrega no meu setor de despachante de viaturas, para verificação da 

necessidade de solicitar peças. Posteriormente retornando essa ficha para Joaquim 

providenciar as peças. 
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 No caso exemplificado, o despachante constatou problema na direção do veículo 

de identificação 130/036, presumindo ser escassez de óleo de direção e iminente soltura 

de parachoque. Ao receber a ficha de manutenção de Joaquim, o guarda-mecânico 

descreveu os serviços empregados na viatura, e, não necessitou de nenhuma peça. Ao 

entregar a FIMAVI esse liberou a viatura para uso por mim, como despachante de 

viaturas, com segurança para os demais guardas municipais. 

 Tanto a ficha de manutenção de viatura como os demais instrumentos 

apresentados uma vez retornando ao meu setor, são arquivados em pastas distintas pelo 

despachante de plantão para eventuais consultas tanto por nós quanto pela chefia, seja 

do setor, seja da briosa. 

 Apesar das afirmativas de utilizarem-se das informações produzidas do setor 

para realizar uma gestão melhor do combustível e das viaturas, como verificamos nas 

entrevistas realizadas, na realidade são instrumentos de punir os guardas municipais 

que, de algum modo, deixam de cumprir suas tarefas atribuídas pela inspetoria de dia ou 

pelos demais guardas gestores. Como afirmando anteriormente, a instituição não possui 

autonomia para realizar a gestão, pois no fim das contas quem atribui à quota de 

combustível é a Secretaria de Conservação.  

Resta evidente o controle repressivo do modo às quais as informações são analisadas, 

caracterizado em organizações hierarquizadas. Logo, é utilizada a punição para ratificar 

a hierarquização enraizada na instituição (Kant de Lima, 1996). 

 

“A presença de estruturas funcionais e organizacionais internas 

fundadas na desigualdade explícita, aliada à predominância de formas 

de controle social repressivo, que lhe são impostas internamente, 

constitui um paradoxo. Esta estrutura, tal como se reproduz nas 

polícias brasileiras, tem consequências relevantes para a eficiência dos 

mecanismos de controle da atividade policial, colaborando para que 

não sejam internalizados positivamente os efeitos da punição dos 

agentes e autoridades policiais que incorrem em faltas funcionais, 

usualmente denominadas como desvio de conduta” (KANT DE 

LIMA, 2009, p.263). 

 

 

 

 



37 
 

5. Sobre o Procedimento na Prática 

 

Como forma de ilustrar o afirmado anteriormente, contarei um caso que a mim 

ficou latentes em razão da importância do mesmo. 

Não me recordo o dia exatamente, mas os fatos jamais serão esquecidos. Em 

determinado plantão, já me encontrando no setor de transporte a espera dos guardas 

municipais para cumprirem suas atividades com veículos, distribuí a Vtr 130/035 ao 

guarda de nome fictício Magno.  

Depois do guarda ter preenchido os dados da ficha de distribuição de viatura, fui 

com o mesmo realizar a vistoria daquela. Analisados os dispositivos internos, e externos 

constatamos que o veículo estava com parachoque quebrado, sem nenhuma anotação no 

LPD do plantão anterior, ou anotação na ficha de distribuição de viatura. Para não me 

responsabilizar19 por essa danificação assim como o Magno, orientei a esse ao 

preenchimento do “Relatório de Serviço” e coloquei o fato em Livro de Parte Diária.  

Depois de preenchidos, esses instrumentos, tanto eu quanto esse servidor não 

soubemos a solução do caso. Contudo, a nós não foi atribuída nenhuma 

responsabilidade. 

Assim como verificamos na Guarda de São Gonçalo (Azevedo, 2012)20, com o 

uso de LPD e o “Talão de Registro de Ocorrência – TRO”, o “Relatório de Serviço” e as 

anotações em LPD, no fim das contas, possui como papel principal o “resguardo” de 

responsabilização dos agentes em face os gestores da corporação diante da conduta 

adotada diante de alterações no serviço público. Portanto, a utilização das informações 

pelas chefias apresenta caráter punitivo aos guardas sob seu comando. Não sendo 

utilizadas de maneira a controlar a prestação de serviço público. (MIRANDA, 2011) 

 

 

 

                                                           
19 Se assim não fizesse, Joaquim extrairia Ficha de Razão de Defesa – FRD para mim e para Magno 

apresentarmos esclarecimentos o ocorrido. Uma vez os argumentos apresentados não forem por ele 

considerados satisfatórios, acarretaria punição para nós com devida inscrição em ficha funcional. 
20 (Azevedo, 2012 p. 77) 
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6. Considerações Finais 

 

Apesar da GCMN de ser uma instituição octagenária, poucos trabalhos de 

pesquisa se debruçaram em analisar os procedimentos internos adotados, razão pela 

qual, me direcionei para esse âmbito. O intuito desse trabalho tem como finalidade 

analisar as formas de registro relacionadas ao setor de logística da Guarda Municipal de 

Niterói, bem como o uso dado aos documentos preenchidos nesse departamento. 

Busquei realizar entrevistas com 3 (três) guardas municipais. Jorge e Mário 

fundadores do setor logístico em julho de 2014, e, também do setor de transporte que 

ocorreu em outubro de 2015. Com a chegada posterior de Joaquim, sendo o atual 

responsável. Utilizei também minha experiência no setor, desde janeiro desse ano até a 

presente data, para apresentar os fatos até então desconhecidos pela população.  Além 

de expor, me debruço para melhorar a gestão das informações produzidas com a 

chancela da renomada Universidade Federal Fluminense. 

Jorge, Mário e Joaquim trabalharam em duas gestões diferentes, uma delas no 

comando do até então secretário de ordem pública Marcus Jardim, e outra sob a 

administração do secretário Gilson Chagas.  Durante as duas gestões até a presente data 

não fora fornecido nenhum curso de aperfeiçoamento para desempenhar a função de 

tamanha importância. 

O atual secretário, ao aplicar sua filosofia de administração, realizou algumas 

modificações acarretando aos fundadores do setor de logística o desempenho de outras 

atividades na instituição.  

No primeiro capítulo, ao analisar arquivos no acervo da Biblioteca Nacional, 

busquei inteirar o leitor sobre a corporação, seu histórico, a verdadeira data de sua 

fundação e suas modificações ao longo dos anos até os dias de hoje. Nesse tópico 

também, brevemente, discorri sobre a organização interna bem como sobre os guardas 

municipais. 

Já no capítulo seguinte comecei a analisar a discorrer sobre meu dia de trabalho, 

fornecendo elementos como localização onde funciona o setor, horário de serviço, 

vestimenta, documentos utilizados como, por exemplo, livros e planilhas a serem 

observadas e alimentadas.  
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No terceiro capítulo elucidei sobre a capacitação ofertada aos guardas 

municipais para o desempenho das atividades desempenhadas. Restando evidente a 

política extramuros, desconsiderando a capacitação intramuros, como exemplo, desde 

2015 até a presente data não foi fornecido qualificação técnica para o desempenho de 

atividades no setor de transporte. 

No capítulo 4 adentramos em uma questão importante para o objeto central do 

presente trabalho, com a apresentação dos documentos colocados à disposição quanto 

ao desempenho das atividades de “Despachante de Viaturas” como Livro de Parte 

Diária, Ficha de Check List, Relatório de Serviço e Ficha de Manutenção de Viatura. 

Foram descritas as formas como esses documentos devem ser preenchidos, suas 

acessibilidades, além dos procedimentos e usos a serem adotados posteriormente, 

podendo estar sob pena de sanções. 

No último capítulo apresentei um caso concreto demonstrando o trâmite interno 

quando estive diante de uma situação marcante para mim quanto ao uso de documentos 

para meu resguardo. 

Dentre tantos pontos, se constata-se a não qualificação daqueles que 

desempenharam ou desempenham a função no setor de transporte e o principal equívoco 

é a falta de programas de qualificação pela instituição aos que laboram no departamento 

interno da instituição, deixando de estimular o princípio da eficiência, conforme dispõe 

Di Pietro (2014) também no âmbito intramuros.  

Resta evidente o controle ineficaz dos dados, principalmente por ter sido 

elaborado por instituição estranha, no caso, pela Polícia Militar, implementada pelos 

gestores aos quais desempenham suas funções na Secretaria de Ordem Pública, não se 

restringindo a corporação Niteroiense, como apresentam Azevedo (2012) e (Moura e 

Rocha, 2011).  

É notória a dificuldade para acessar documentos arquivados na medida em que 

não há critérios a serem utilizados pelo setor especializado, como o de transporte, 

deixando de serem colocadas à disposição de forma satisfatória a quem desejar, 

conforme afirma Ana Paula (2004). 
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Nesse diapasão, acarreta mais trabalhos aos setores que devem enviar os 

documentos a serem arquivados unicamente pelo departamento pessoal, deixando todos 

os departamentos desempenharem suas atividades em sua plenitude 

Por consequência, da maneira que são “organizados” o estudo da quantidade de 

combustível resta impossibilitado, pois as planilhas realizadas no programa “Excel” não 

refletem a cristalina realidade da instituição municipal. 

Mesmo assim, para o município, conforme pesquisa realizada, não é dada a 

importância devida às atividades da Guarda em razão que é outorgada a estipulação de 

cota de combustível à terceiro, no caso a SECONSER ao qual não possui qualquer 

conhecimento do realizado pela corporação, restando serem apenas números, e, não 

serviço visando desempenhar a melhor atividade à população. Assim, em vez das cotas 

das vtr’s baixadas, hoje em 53,6%, terem suas cotas redistribuídas para as 46,4% das 

viaturas em circulação, não é realizado em sua plenitude, por não ser realizada pelo 

“Despachante de Veículos”, conhecedor dessa realidade e aonde seriam empregadas. 

É uníssona a escassez de combustível com a política adotada no abastecimento, 

pelo fato de não tomarem as informações produzidas para efetivamente produzirem o 

planejamento de combustível a ser utilizado pela instituição. Restando, em alguns casos, 

aos servidores desembolsarem valores para abastecer a viatura em razão da necessidade. 
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