
VOCÊ SE LEMBRA DO CASO DO 
DESEMBARGADO QUE HUMILHOU UM GUARDA 

MUNICIPAL EM SANTOS (SP) POR QUE NÃO 
QUERIA USAR MÁSCARA NA PANDEMIA?

IMAGINE O QUE ACONTECERIA SE O GUARDA 
MUNICIPAL NÃO FOR MAIS PROTEGIDO PELA 

ESTABILIDADE NA FUNÇÃO PÚBLICA.

GUARDAS MUNICIPAIS TAMBÉM 
SÃO FORÇA DE SEGURANÇA
Mas estão ameaçadas pela Reforma 
Administrativa (PEC 32/2020).

Guardas Municipais (GMs) são 
servidores públicos que protegem o 
patrimônio público e a população, 
fiscalizam o cumprimento das leis e 
atuam em situações de calamidade 
pública. 

Têm competência prevista no artigo 
144 da Constituição Federal (parágrafo 
8º), e estão investidos de Poder de 
Polícia, com base na Lei Federal 
13.022/2014, no Código de Processo 
Penal, no artigo 268 do Código Penal, e 
nos atos legais de suas respectivas 
prefeituras.

GMs atuam com total respaldo legal 
para orientar e até deter qualquer 
pessoa que descumprir as medidas de 
isolamento social determinadas pelas 
autoridades legais durante a pandemia 
do novo Coronavírus, inclusive em 
ações junto com equipes de meio 
ambiente, saúde, trânsito e vigilância 
sanitária.

Mas, podem ser extintos se a 
categoria não for enquadrada 
como cargo típico de Estado.

VOCÊ SABE
COM QUEM
ESTÁ FALANDO?

ESTÃO PRESENTES

horas
por dia

Em 1.188municípios 
brasileiros (21,3%)*

*Dados de 2020 do Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE).

dias por semana
inclusive feriados

24
7



SE A PEC 32/2020 PASSAR
As prefeituras irão parar de investir nas 
GMs e nos direitos de seus servidores 
(despesas previdenciárias, saúde, encargos 
sociais etc.). Muitas cidades iriam 
transferir as atividades para policiais 
militares atuarem em seus dias de folga.

Esses policiais ficarão sobrecarregados, a 
população desprotegida e os Guardas 
Municipais sem emprego.

Políticos ligados ao crime organizado 
poderiam indicar apadrinhados para 
ocupar cargos na Guarda Municipal ou em 
outros setores da Segurança Pública.

Apadrinhados em cargos de chefia 
poderiam usar o cargo para proteger 
criminosos ou poderosos.

269
1.123
1.214   

Prisões de foragidos da Justiça

Atendimento a ocorrências criminais

Registro de denúncias de perturbação 

do sossego 

DOURADOS (MS)

FOZ DO IGUAÇU (PR)

393 Fiscalizações 
nas barreiras 
sanitárias

723 Registro de denúncias de aglomeração

375
574

3.543

Veículos recuperados

Atendimentos em furto de veículos

Ocorrências ambientais

LIMEIRA (SP)

15.811 Visitas de fiscalização de medidas protetivas, 

da Patrulha Maria da Penha

957
17.697

Ações de prevenção à violência

Ocorrências de trânsito

FLORIANÓPOLIS (SC)

9.953 Ações de prevenção pela vida

1024
1005
765

Atendimentos em furtos

Atendimentos em roubos

Atendimentos - Lei Maria da Penha

CURITIBA (PR) 

730 Rondas preventivas, reduzindo em:

os furtos

os roubos

as depredações ao patrimônio público

44,4% 
30,8%
33,3%

ATUAÇÕES
DE DESTAQUE
DA GUARDA MUNICIPAL 
PELO BRASIL, EM 2020 

Guardas Municipais cuidam das 
cidades e da população, mas 
trabalham sob condições difíceis e 
com poucas garantias profissionais 
– em relação às atividades 
prestadas e aos riscos que correm.

Com a Reforma Administrativa 
(Proposta de Emenda à Constituição 
32/2020), estarão mais fragilizados 
e nossas cidades mais 
desprotegidas.

A REFORMA ADMINISTRATIVA VAI

Permitir a terceirização das GMs
União, estados e municípios poderão 
firmar instrumentos de cooperação 
com órgãos e entidades, públicos e 
privados, para a execução de 
serviços públicos.

Fragilizar as GMs diante de carteiradas 
e outros abusos
Guardas terão menos autonomia 
funcional para garantir o respeito à lei.

Acabar com a estabilidade para 
facilitar a perseguição e a demissão.

Crescem os casos de empresas 
laranjas, criadas por organizações 
criminosas em diversos estados, 
que estão vencendo licitações de 
terceirização nos municípios para 
se infiltrar no poder público.

Se atividades de segurança 
pública ficassem nas mãos de 
entidades privadas. 

Se a Guarda Municipal tiver que 
compartilhar dados sensíveis 
dos cidadãos.

Se entidades privadas 
passarem a determinar as 
ações dos guardas municipais.

MAIS RISCOS

BREJÕES (BA)
SALVADOR (BA) 

LAURO DE FREITAS (BA)

SENTO SÉ/BA

1.376 (RN)

3.235 (PB)

6.177 (PE)

2.893 (AL)
2.300 (SE)

5.559 (CE)

9.350 (BA)

553 (PI)

3.587 (MA)3.186 (PA)

737 (AP)

413 (RR)

284 (MT)

370 (TO)

2.154 (AM)

30 (AC)
45 (RO)

5.755 (MG)
3.445 (GO)

1.678 (MS)
26.813 

(SP)

4.180 (PR)

820 (SC)

2.635 (RS)

1.682 (ES)

16.010 (RJ)

GMS POR ESTADO

5.832 Ocorrências de natureza criminal

SÃO PAULO (SP)



Guardas Municipais lidam com áreas 
estratégicas e sensíveis, e precisam ser 
protegidos.

Trata-se de uma carreira de fundamental 
importância para o bom funcionamento dos 
municípios brasileiros, e que só pode existir 
no serviço público.

Precisam ser classificados ter a estabilidade 
preservada para poderem atuar com 
autonomia funcional, protegidos contra 
influências políticas ou de interesses de 
setores econômicos.

Mas, isso depende do seu apoio, caro 
parlamentar.

Ajude-nos a enquadrar nossa carreira como 
cargo típico de Estado.

Defenda as Guardas Municipais.
Nós defendemos o povo.
Inclusive você.

Rua Mariano Torres, 934
Loja 01 | Centro (Curitiba/PR)

(41) 3503-7185

www.fenaguardas.org.br

contato@fenaguardas.org.br

www.facebook.com/fenaguardas

www.twitter.com/fenaguardas

www.instagram.com/fenaguardas

(41) 3503-7185

PARA PROTEGER OS MUNICÍPIOS
E O POVO, GUARDAS MUNICIPAIS 
TAMBÉM PRECISAM DE GARANTIAS!


