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O Núcleo de Prevenção à Criminalidade é corpo integrante da Secretaria de 
Estado de Defesa Social, sendo unidade de convergência e articulação entre a Política 
de Prevenção à Criminalidade e a comunidade local. Foram implantados, como parte da 
nova concepção da política de segurança pública, assegurando o desafio de construírem 
através dos atores vinculados à eles (NPC's), articulações entre programas sociais, 
instituições e iniciativas que se materializem como proposta de prevenção à 
criminalidade local. 

Dentre os atores que atuam na política de prevenção nos NPC's, estão os 
Gestores Sociais, esses representam a Política e coordenam os programas de prevenção 
dentro dos municípios. 
 
DA FUNÇÃO DO GESTOR SOCIAL. 
 

Profissional de formação superior das áreas de ciências humanas ou sociais, 
responsável pela gestão e representação institucional da política de prevenção social à 
criminalidade no município onde atua. 

A função e atuação estratégica do gestor social dentro dos municípios, deverá 
perpassar pelos eixos orientados pela superintendência de prevenção à criminalidade, de 
modo a garantir a representação sistêmica da política dentro do âmbito municipal. 
 
São eixos orientadores para atuação do Gestor no Município: 
 
� Representação Política: 
 
Orienta-se pela capacidade que o gestor deve desenvolver para análise da realidade 
sociopolítica local/municipal bem como, liderança política para aproximar-se de 
diferentes representatividades da sociedade e instâncias de mobilização e do poder 
público (executivo, legislativo e judiciário) com a finalidade de inserir no contexto 
político dos municípios a política de prevenção à criminalidade como novo paradigma 
da segurança pública. Nesse sentido, a habilidade para sistematizar informações sobre a 
segurança pública deve prevalecer no seu mapa de desempenho. 
 
� Articulação da Rede de proteção Social: 
 
Atuando para inserir a política de prevenção no município, é fundamental que o  gestor 
obtenha uma visão ampla da rede já existente no município. Através dos levantamentos 
de instituições pelos programas é possível mapear as “redes” de proteção social bem 
como conhecer a prática local, com a finalidade de identificar e estabelecer parcerias 
estratégicas para a política. Participar e fomentar a organização de encontros, reuniões e 
outras modalidades de espaços como FÓRUNS, seminários e demais eventos 
intersetoriais na área de abrangência dos NPC’s. Observadas as especificidades de cada 



evento, devem fazer parte da agenda do Gestor, de modo a facilitar as articulações da 
proposta da prevenção junto à rede de proteção social. 
�► Articulação Inter-programas: 
Na proposta de fomentar a integração entre os programas, o gestor atua neste eixo, 
através do acompanhamento das ações mais específicas do programa num constante 
movimento para apreender e compreender o conteúdo metodológico. 
Deve participar, quando possível, das discussões metodológicas e de casos com as 
equipes técnicas e supervisores metodológicos. Elaborar, planejar e avaliar junto ao 
corpo técnico do NPC, propostas para ações integradas entre os programas, propiciando 
espaços de discussões e reuniões entre todas as equipes. 
�► Estruturação de Projetos. 
Fomentar junto às equipes técnicas do NPC, a elaboração de projetos viáveis que 
correspondam as demandas comunitárias relacionadas aos fatores de risco observados e 
discutidos na base local. Elaborar junto à Diretoria de Articulação Comunitária 
propostas para projetos que contemplem ações estratégicas para a gestão no município. 
�► Gestão de Pessoas: 
Construir espaços efetivos de articulação entre os técnicos dos programas para 
discussões sobre as temáticas que perpassem a prevenção á criminalidade com o foco 
para as realidades locais; realizar reuniões mensais de organização do trabalho; 
fortalecimento dos laços afetivos prezando pelo conjunto harmônico da Política dentro 
dos NPC's; gerir as atividades desempenhadas pelos auxiliares administrativos, bem 
como dos serviços gerais e motoristas, como parte integrante da equipe do NPC. 
�►Sistematização de Informações: 
Construir conjuntamente com os técnicos fluxos de comunicação do trabalho 
sistematizado com a SPEC/SEDS, OSCIPS, poder público local e outras instâncias 
através de informativos, banco de dados e relatórios, proporcionando a acessibilidade de 
todos à informação. Fomentar a produção de textos, artigos de opinião, artigos 
acadêmicos; científicos e/ou de cunho filosófico, com a finalidade de contribuírem na 
sistematização e desenvolvimento programático da Política de Prevenção à 
Criminalidade com base na prática local. 
Produzir relatórios delineares da atuação da gestão da política no município apontando 
para as projeções esperadas e resultados alcançados. 
�►Infra-estrutura dos Núcleos: 
Gerir os fluxos operativos das unidades dos núcleos de prevenção à criminalidade, de 
modo a garantir o funcionamento das atividades propostas pela superintendência 
quando na sua implantação proposta para a respectiva área, sem prejuízo na qualidade 
do atendimento em favor das comunidades. 
DO PERFIL DO GESTOR: 
Um Gestor que atua no segmento da segurança pública deve ter como atributos, senão 
todas, pelo menos algumas características necessárias da elencadas abaixo, para atuação 
em comunidades que apresentam alto índice de crimes considerados violentos. 
Não se trata de considerar apenas os profissionais com capacidade de articulação 
comunitária ou os que possuem experiências em comunidades em situação de risco, mas 
além desses importantes requisitos, também, a capacidade de desenvolver habilidades 
Gerenciais e estratégicas no contexto social sujeito a constantes mudanças. 
Espera-se portanto, que o Gestor Social, desenvolva as seguintes habilidades: 
� Liderança política para articulações e participações em diferentes 
representatividades da sociedade; 
�► Capacidade de fomentar mobilizações; 
�►Visão com abordagens sistêmicas e lógicas de contextos, como também, 



capacidade de contextualizar situações/acontecimentos; 
�► Capacidade decisória diante de cenários imprevisíveis e flexibilidade para 
responder às mudanças na dimensão social; 
�► Sensibilidade para escutar e lidar com situações de tensão; 
�► Tolerância para os riscos e indefinições aparentes de projetos sociais; 
�► Afinidade com instrumentos de Planejamentos e Projetos; 
�► Pensamento continuo e articulado com foco na temática central do diálogo; 
�►Habilidade para atuar na adversidade dos espaços. 
Síntese contendo orientações para os Gestores Sociais da Política de Prevenção à 
Criminalidade organizado pela Supervisão de Gestores. 
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