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O QUE É REDE DE VIZINHOS PMSC?

A Rede de Vizinhos da PMSC é uma estratégia de policiamento, em que uma rede 

organizada entre comunidade e polícia militar, pautada na losoa de polícia 

comunitária, reúne vizinhos de uma determinada localidade para atuarem em 

cooperação e se associarem com o intento de fomentar parcerias e fortalecer as 

relações interpessoais e a cidadania ativa do bairro, bem como de melhorar a 

relação entre a polícia e a comunidade e de aumentar a vigilância natural a m de 

prevenir e restaurar problemas de ordem pública, garantindo a incolumidade física 

das pessoas e do patrimônio.

PREMISSAS DA REDE DE VIZINHOS PMSC

Ÿ É ferramenta de governança e prevenção

Não há como compreender a segurança pública sem a participação do cidadão. Para 

construção de cidades mais seguras, é imprescindível que haja a coprodução e a 

corresponsabilidade entre todas as forças vivas da vizinhança. O foco da REDE deve 

ser a prevenção, de modo que evitar o problema torna-se mais importante do que 

responde-lo ao problema.  

Ÿ É atuação em rede

Uma Rede de Vizinhos, para que alcance sucesso, deve estar sustentada no quanto 

eu me preocupo com a segurança da minha vizinhança. A segurança do morador 

está na força da REDE. É preciso que constitua efetivamente uma rede, ou seja, que 

todos, ou a grande maioria, dos moradores estejam engajados na segurança da 

comunidade. Uma REDE é constituída quando há cobertura de participação, 

atenção, observação e cuidado de toda a rua ou localidade. 

Ÿ É estratégia de policiamento

A REDE não pode ser enxergada como a panacéia para todos os problemas de 



ordem pública. A REDE é uma dentre outras estratégias de policiamento a serem 

implementadas pelos comandantes locais.

Ÿ É vigilância entre vizinhos

O aumento do controle social informal inibe a prática de delitos e desordens 

públicas. O cidadão torna-se câmera viva a contribuir para a sua segurança e para a 

segurança da vizinhança. Torna-se protagonista na construção da segurança pública e 

não mero expectador. 

Ÿ É fortalecimento de vínculos

 A Rede de Vizinhos necessita ter por nalidade o fortalecimento das relações 

interpessoais dos vizinhos e dos vínculos entre polícia e comunidade. A Rede serve 

como ferramenta de organização social para construir soluções crônicas de ordem 

pública de determinada localidade. As atividades da REDE não devem ser resumidas 

à comunicação de um problema. A REDE de Vizinhos PMSC é mais que o relato de 

um fato ou de uma ocorrência. É cooperação, parceria, engajamento social e 

interação entre vizinhos.

Ÿ Não é uma Central de Emergência

A REDE serve como canal de comunicação e interação entre os moradores, e entre 

esses e a polícia militar, a m de prevenir ou ssolucionar problemas de ordem 

pública. As situações de emergências devem ser direcionadas, primeiramente e com 

a maior celeridade possível, ao 190 das Centrais Regionais de Emergências da Polícia 

Militar. Noutras palavras, caso haja uma emergência, o contato prioritário com a 

Polícia Militar deve ser a ligação ao 190. A REDE não substitui a chamada ao 190. 

Entretanto, os problemas de emergência devem ser comunicados na REDE o mais 

breve possível, para que os vizinhos quem em alerta e exerçam a vigilância ativa da 

comunidade.



Ÿ Não é apenas um grupo de aplicativo (whatsApp, telegram, etc)

O sucesso da prevenção do crime e desordem pública não está no ato de pertencer 

a um grupo de whatsApp ou similar, mas sim no envolvimento e engajamento para 

solucionar os problemas de sua vizinhança. A REDE é mais que um grupo de 

whatsApp, e o aplicativo é apenas o meio facilitador de interação dos vizinhos. Aliás, 

não deve ser o único meio de interação. Reuniões (ao menos, mensais), palestras, 

campanhas educativas, eventos e festividades da vizinhança devem constituir 

atividades da Rede de Vizinhos PMSC. 

Ÿ Protagonismo do cidadão

A governança implementada está pautada no protagonismo do cidadão, que em 

parceria com os demais segmentos sociais, torna-se transformador da realidade 

local. O cidadão passa a ser visto como sujeito ativo do processo e não mero 

espectador a receber um serviço público. Os assuntos de interesse coletivo, então, 

transcendem os limites da administração pública, formando uma rede de 

coprodução em busca de objetivos comuns.

Ÿ Protagonismo do policial militar

Das boas práticas vivenciadas, percebe-se que o policial militar assume o papel de 

agregador e motivador, coordenando os trabalhos e ações da atuação em REDE. A 

responsabilidade do policial militar é de estruturar as relações entre a organização e a 

comunidade, de maneira a fomentar o desenvolvimento de um conceito 

evolucionário de bem comum. O policial militar gura-se como agente de 

transformação na comunidade, constituindo-se em importante elemento para 

consecução dos interesses coletivos. Nesse novo arranjo do papel da administração 

pública, a liderança do ator público, no caso do policial militar, é fundamental para 

que se alcance o sucesso da gestão. A participação policial militar na REDE será 

realizada pelo policial militar de ligação, que pode ser praça ou ocial do serviço 



administrativo ou operacional. Além do policial militar de ligação, o Comando local 

deverá designar outro policial militar para acompanhar a REDE, a m de auxiliar as 

atividades e apoiar o policial militar de ligação, inclusive nas ocasiões  de afastamento 

ou impossibilidade deste. 

Ÿ Controle de Acesso

A REDE não é um grupo aberto e a proteção das informações é algo fundamental 

para a segurança de seus integrantes. Cabe ao policial militar de ligação fazer o 

controle de cadastro e acesso à REDE. A inserção de qualquer integrante na REDE 

deve obrigatoriamente passar pelo conhecimento do policial militar de ligação para 

vericação. A inserção está vinculada ao controle de acesso e as obrigações de 

identicação visual, dentre outras estabelecidas pela REDE.

Além do policial militar de ligação, mais um policial militar deve ser designado para 

compor a REDE. Importante que a REDE deve ser obrigatoriamente formada pela 

vizinhança e é vedada a participação de outros membros, tais como funcionários ou 

representantes de empresas privadas que atuem no âmbito da segurança ou que 

tenham ns lucrativos relacionados ao programa. É vedada também a participação 

de crianças, adolescentes ou pessoas e entidades com ns lucrativos na REDE. 

Nos casos em que a REDE seja formada por condomínios ou comércios, deve ser 

composta a REDE de whatsApp com dois representantes de cada condomínio 

(síndico e subsíndico) ou comércio (gerente/proprietário). Nesse caso, os porteiros 

devem formar uma Rede de radiocomunicação, uma vez que o uso do rádio é mais 

ágil e efetivo.

Ÿ Controle de Informação

A nalidade da Rede de Vizinhos é a segurança comunitária, de maneira que a 

comunicação e as atividades da REDE não deve se desvencilhar desse m. 

Segurança comunitária é mais que falar em crimes, pois transcende a lógica 

repressiva penal. Segurança comunitária é interação social positiva, regulação 



administrativa do espaço urbano, revitalização de áreas públicas, valorização de atos 

de cidadania, etc. O controle da informação abrange o controle das informações 

repassadas no whatsApp ou similares, em especial, as de cunho particular. Cabe ao 

gestor da REDE e a seus auxiliares o controle da informação e coordenar as ações 

para a nalidade da REDE. 

Ÿ Identicação visual

A identicação visual é aspecto essencial do programa. A identicação de residências, 

comércios, veículos e ruas, de maneira ostensiva é fator preponderante para o 

sucesso da REDE. A aquisição da identicação visual deverá correr por conta dos 

integrantes da REDE, estando vedada, sob pena de responsabilidades jurídicas, a 

inserção de logomarcas de empresas, patrocinadores ou outras entidades com ns 

lucrativos no sistema de identicação visual da Rede de Vizinhos PMSC. A alteração 

ou inserção de qualquer símbolo de identicação visual é de competência do 

Comando da PMSC. A responsabilidade da identicação visual e do seu uso nos 

padrões delimitados é do gestor da REDE e de seus auxiliares, bem como do policial 

militar de ligação e de ouros policiais militares designados para comporem a REDE.



Ÿ Metodologia da PMSC (POP Nº113/PMSC)

A implementação da REDE passa por uma série de etapas que constituem uma 

metodologia de trabalho própria. A metodologia foi construída a partir de boas 

práticas vivenciadas em Santa Catarina a partir do estudo de experiências 

americanas, britânicas e australianas de neighbourhood watch. A adoção da 

metodologia descrita no Procedimento Operacional Padrão (POP) nº113 diminui as 

possibilidades de erros e potencializa a capacidade de alcançar os resultados 

positivos da REDE. Observa-se a criação de programas similares sem a metodologia 

adequada, como a caracterização de grupos de whatsApp como vigilância de 

vizinhos, o que permite uma maior probabilidade de insucesso. Diferencia-se e 

certica-se, então, com logotipo e denominação própria a Rede de Vizinhos PMSC, 

que tem na parceria entre polícia e comunidade a base do programa.

Ÿ COMO CRIAR REDE DE VIZINHOS PMSC

Para criar Rede de Vizinhos, os seguintes passos são fundamentais:

1. Mobilize seus vizinhos. 

2. Com a vizinhança (moradores e/ou comerciantes) mobilizada, procure o

comandante da Polícia Militar do seu bairro.

3. O comandante local estudará a viabilidade da estratégia de Rede de Vizinhos

PMSC para a localidade.

Denida a necessidade de se implementar a Rede de Vizinhos e para que se

tenha o sucesso da REDE, seis eixos estruturantes devem ser adotados

conforme o Procedimento Operacional Padrão n.113/2016 da PMSC.



1- Participação do Policial Militar

O policial militar deve ser gestor de transformação da sua 
comunidade, participando de forma ativa das atividades da Rede. 

2 - Reunião de Sensibilização

Apresentar a Rede de Vizinhos PMSC, expondo o levantamento de 
situação da localidade e esclarecendo o objeto, os objetivos, a 

metodologia, os benefícios, as diculdades, os riscos e a 
responsabilidade dos participantes da Rede. 

3 - Rede de Comunicação 

Estabelecer um canal de comunicação entre membros da Rede. 
Controle realizado pelo policial militar de ligação. 

5 - Método Iara 

Identicar os problemas de ordem pública na circunscrição da Rede;  
Analisar as causas do Problema; Desenvolver um Plano de Ação com 

atividades a serem realizadas; Avaliar os resultados obtidoss. 

6 - Governança 

Manter reuniões de trabalho regulares e ações de integração que 
fomentem a coprodução e a corresponsabilidade.

4 - Reunião de Implantação

Formalização da Rede de Vizinhos PMSC.



POLÍCIA MILITAR
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