




Considerações iniCiais

O Manual foi idealizado com a finalidade de fazer uma breve apresentação sobre 
o PROJETO CONDOMÍNIO SOLIDÁRIO, bem como munir de informações 
necessárias ao Colaborador(a) Voluntário(a) da rede de proteção, participando 
de forma eficiente e eficaz.

Em nenhum momento tivemos a pretensão de esgotar todo o assunto que 
envolve segurança pública, mas recordar alguns procedimentos importantes 
orientados pela Polícia Militar do Estado de Goiás para o sucesso do projeto 
e outros especialistas de segurança privada. Colocamo-nos abertos para 
quaisquer críticas ou sugestões construtivas, através do e-mail:
condominiosolidario.go@gmail.com.

Este instrumento representa um guia e poderá servir com check-list que irá 
esclarecer, orientar e direcionar os (as) colaboradores (as) sobre as medidas 
inteligentes e importantes no seu dia a dia. Solicitamos que o mantenha sempre 
junto contigo para possível consulta em caso de dúvida no posto de trabalho, 
principalmente em situações preventivas antes que o crime ocorra em nossa 
volta.

Agradecemos o trabalho de boa fé neste sentido e a colaboração por um 
mundo melhor e mais seguro, desejando sucesso em seu desafio.

Atenciosamente,

Luciano Levy
Coordenação do Projeto



o Projeto Condomínio soLidário

Os noticiários mostram que a criminalidade crescente em qualquer lugar do 
país nos faz refletir sobre a importância de não ser vítima fácil do crime ou a 
próxima vítima no nosso Condomínio. Não podemos ser negligentes quanto 
às orientações preventivas dos especialistas em segurança pública, sob pena 
dos criminosos sempre encontrarem oportunidades contra os Condomínios 
e manterem seus modus operandi contra os condomínios e não saírem da 
nossa região de atuação. Daí a importância de fazer a nossa parte, participando 
e integrando uma rede de proteção oficial vinculada à Polícia Militar, visando 
NÃO facilitar o trabalho dos criminosos, gerar informações às autoridades 
públicas e diminuir os índices de criminalidade na região onde passamos grande 
parte do nosso tempo.

Diante disto, surge o Projeto Condomínio solidário de iniciativa do Secovi 
Goiás e Polícia Militar e é uma união dos projetos Vizinhança Solidária e 
Rede de Apoio à Segurança RAS, ambos desenvolvidos pela Polícia Militar do 
Estado de Goiás, adaptados e voltados para os Condomínios Comerciais e 
Residenciais. Desenvolvem os conceitos de polícia cidadã, aproximação dos 
vizinhos, treinamentos especiais pela PMGO aos profissionais que atuam nos 
condomínios  e  integração  com  a  polícia  militar  ostensiva  e  preventiva. 
Mais informações nos sites: http://conseg.ssp.go.gov.br e http://www.pm.go.
gov.br.



Quem Pode PartiCiPar?

Os síndicos e colaboradores dos condomínios da rua ou setor e que não 
possuam antecedentes criminais ou conduta social desabonadora, formando 
uma rede de proteção na localidade.

Para isto, será necessário o preenchimento do formulário para adesão, 
conforme modelo formulário anexo ou pelo link: http://conseg.ssp.go.gov.br.

Passo a Passo para criar ou integrar uma rede de proteção

1. Entre em contato prévio com o Comando do Policiamento Ostensivo local 
para saber dos detalhes.

2. Participe da reunião inicial com os interessados dos condomínios próximos. 
O ideal é a participação tanto do Presidente do Conselho de Segurança do 
setor quanto do Comando da Polícia Militar.

3. Divulgue a inciativa e busque parcerias, se for o caso.

4. Realize o cadastro conforme formulário de adesão e entregue ao Comando 
da PMGO ou Presidente do Conselho de Segurança do Setor. A Polícia Militar 
local fará a triagem e a formação do(s) grupo(s) de whatsapp.

5. O Síndico deverá adquirir as placas padronizadas e fixar em local 
visível, evidenciando que aderiu ao projeto e o local está em permanente 
monitoramento pelos colaboradores.

6. Realizar os contatos na rede de proteção sempre que surgirem os fatores 
de riscos.



atitudes Preventivas

Os desafios que envolvem a Segurança Pública no Brasil são grandes e 
complexos e urge a participação de todos, o que vai muito além do trabalho 
isolado da Polícia Militar. Especialistas em segurança nos orientam que 90% 
das ações para evitar o crime são preventivas. E não está adiantando ter um 
círculo de segurança interno forte, se não houver a efetividade dos órgãos 
públicos de segurança externos. Evitemos ser vítima fácil de ações criminosas 
e seguem algumas atitudes que podem salvar sua vida e das pessoas a sua volta.

atitudes preventivas antes de assumir o serviço:

1. Faça uma vistoria prévia na área sob sua responsabilidade para verificar as 
condições de segurança, bem como checar se os equipamentos de segurança e 
de comunicação estão de fácil acesso e funcionando, principalmente o telefone 
celular ou fixo que é uma importante arma ao acionar a Polícia Militar.
 
2. Memorize o número da viatura da PM do seu setor, registre na memória 
do celular e esteja pronto para entrar em contato em qualquer anormalidade.
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atitudes preventivas durante o serviço:

1. Porte sempre papel e caneta para registrar informações suspeitas. Memorize 
e registre todas as situações suspeitas para serem repassadas.

2. Use a rede de proteção no grupo de whatsapp somente para assuntos que 
possam trazer proteção para você e a sua comunidade local, visando reduzir 
a criminalidade.

3. Não serão permitidas postagens no grupo de rede social que não são 
do interesse ao serviço policial militar, tais como: fotografias e vídeos 
pornográficos, xingamentos, palavras ofensivas, provocações, falsas denúncias, 
dentre outros conteúdos que possam vir a serem julgados desnecessários. 
Portanto, os coordenadores e instituições envolvidas não se responsabilizam 
pelas opiniões emitidas por colaboradores, ou por qualquer prejuízo, dano, 
vexame, sofrimento ou qualquer problema que venha a ser causado pelo mau 
uso deste meio de comunicação.

4. Não deve postar também no grupo whatsapp assunto político-partidário 
e religioso, vendas ou qualquer tipo de opinião esportiva, bem como evitar 
cumprimentos, pois carrega o grupo de mensagens não relativas à segurança.

5. Estar atento (a) as seguintes situações suspeitas e acionar imediatamente a 
policia militar de forma preventiva:

Pessoa passando nas calçadas em um mesmo quarteirão por várias 
vezes, olhando no interior das residências ou dos estabelecimentos 
comerciais.

Veículo com placa de outro Estado, com várias pessoas adultas no seu 
interior.

Motociclistas ou ciclistas passando vagarosamente próximo de veículos 
estacionados, olhando no interior dos mesmos ou no interior de 
estabelecimentos comerciais.



Motocicletas com placas  ilegíveis,
amassadas, dobradas sem o lacre ou mesmo sem placa.

Motociclistas descendo da moto e entrando em estabelecimento com 
o capacete na cabeça.

Indivíduo portando arma junto ao corpo, no veículo, em bolsa ou 
qualquer outra forma de tentar esconder a arma, ou volume anormal 
junto ao corpo e sob as roupas.

Pessoas acompanhadas com postura e aparência oprimida pelo 
acompanhante.

Pessoas com ferramentas do tipo alicate, chave de fenda, pé de cabra, 
maleta fechada, marreta e outras nas proximidades do condomínio ou 
agências bancárias.

Pessoas exibindo grande quantia de dinheiro ou gastando 
exageradamente fora dos padrões sociais.

Grande movimento de pessoas entrando e/ou saindo rapidamente no 
mesmo local, não sendo este, um estabelecimento comercial.

Pessoas ou veículos transportando aparelhos eletroeletrônicos e/ou
 eletrodomésticos durante à noite.

Pessoas que permanecem muito tempo próximo a agências bancárias.

Encomendas com muito sigilo para endereços e em horários que 
chamam atenção pela anormalidade.
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atitudes preventivas em caso de ocorrência de um crime
1. O condomínio deve ter elaborado por escrito um plano de atuações em 
caso de ocorrência de crime que deve ser seguido.

2. Caso não tenha, mantenha-se calmo e reforçamos a importância de acionar 
imediatamente a viatura de área e se proteger. O mais indicado é acionar 
diretamente a Polícia Militar pelo telefone da viatura de área ou no telefone
190 e deixe o grupo de whatsapp para ações preventivas antes da ocorrência 
de um crime.

3. Memorize a sequência dos fatos, horários e pessoas para o registro de 
ocorrência formal junto aos órgãos de segurança pública.

4. Facilitará um relatório de ocorrência bem detalhado sobre o fato em livro 
próprio, onde inclusive a polícia investigativa poderá solicitar para elucidar o 
crime e chegar ao autor.

atitudes preventivas ao término do serviço:
1. Registre todas as irregularidades e situações suspeitas no Livro de 
Ocorrências do posto, para que os responsáveis (Administrador do 
Condomínio e/ou Superiores) tomem conhecimento e seus sucessores 
tomem ciência dos fatores de risco. Não vacile em chamar apoio policial 
durante uma situação de suspeita, pois a Polícia Militar é sua proteção.



os 8 Passos no ControLe de aCesso
inteGrado Com a rede de ProteçÃo

visuaLizaçÃo

memorizaçÃo

identifiCaçÃo

anunCiaçÃo

autorizaçÃo

CredenCiaL

reGistro

ordens
esPeCiais

Ninguém poderá se aproximar de você sem que seja 
observado anteriormente. Daí a importância da atenção 
concentrada somente no serviço pronto para acionar a 
rede de proteção de segurança, através do whatsapp ou 
telefone da Polícia Militar, sem a utilização de TV, rádio e 
palestras desnecessárias com outras pessoas.

Tente reconhecer  ou conhecer aquele quese aproxima 
antes da identificação. No caso de situação suspeita, 
acione a rede de proteção. Não vacile! Melhor retificar a 
informação do que padecer por omissão.

Solicitar educadamente um documento oficial que 
contenha foto.

Procure saber todos os motivos da visita, antes anunciar 
o visitante ao visitado. Uma conversa séria com o 
visitante, você saberá a real intenção da pessoa e poderá 
identificar outras situações suspeitas.

Somente liberar a entrada após autorização. Se visitado 
não quiser atender, dispensar sem constrangimentos e 
atento aos fatores de riscos.

Geralmente por meio do crachá. Têm alguns condomínios 
que utilizam outros sistemas. Se possível, solicitar apoio 
da vigilância ou do visitado para acompanhar até ao 
destino. O CFTV pode ser utilizado como recurso.

Em livro próprio, registrar o nome, horários de entrada 
e saída, bem como o motivo da visita. Importante 
procedimento em caso de investigação em sinistro 
por parte da autoridade policial. A negligência neste 
procedimento pode custar caro.

Informar ao visitante sobre as ordens especiais do 
Regimento Interno ou do próprio visitado.






