
 

 
 

 

 Anexo III 
Plano Plurianual 2018 / 2021 

Dimensão: Social 
Área de Resultado: Rio Seguro e Vigilante 

 

Programa: Política de Incentivos e Programa Segurança Presente 

Descrição: A “Política de Incentivos e Programa Segurança Presente” tem duas frentes de 
atuação:  
•A primeira baseada no pagamento de bonificação aos agentes da segurança pública estadual e 
municipal, através do atingimento de metas de redução da criminalidade nas regiões da orla da 
Cidade, pré-estabelecidas pela Secretaria Municipal de Ordem Pública, responsável pela 
apuração.  
•A outra destina-se a reestruturação e manutenção do Programa de Segurança Presente já 
estabelecido, se estendendo também às regiões da orla, de forma sazonal.  

Resultados Esperados:  
A iniciativa tem como objetivo contribuir para a redução da criminalidade de baixa letalidade nas 
regiões de orla da Cidade, promovendo um ambiente de convivência harmoniosa e pacífica. 

 

Programa: Segurança Cidadã 

Descrição: A Prefeitura adotou como uma de suas prioridades redirecionar o foco da Guarda 
Municipal. Além de cuidar da desordem pública, do trânsito e das instalações físicas de próprios 
municipais, a GM-Rio passará a atuar de forma mais proativa nos locais de maior incidência de 
roubo de rua e furto de veículos, onde o guarda municipal possa agir preventivamente, 
contribuindo para a redução desses indicadores e ampliando a sensação de segurança dos 
cidadãos. Para atender a “Segurança Cidadã”, a GM-RIO atuará nas seguintes frentes:  
•Capacitação em Instrumento de Menor Potencial Ostensivo (IMPO) e em Sistemas de Rádio 
Comunicação (SRC): As requalificações necessárias a esse novo “modus operandi” implicarão em 
capacitações específicas em Policiamento Comunitário, com uso de IMPO, que abrangerá 
dispositivos elétricos incapacitantes e espargidores de spray de pimenta, além de Sistemas de 
Rádio Comunicação.  
•Capacitação em Policiamento Comunitário: Capacitação da Guarda Municipal (que hoje se 
dedica majoritariamente à zeladoria de prédios municipais, à aplicação de multas e ao combate 
ao comércio ambulante) às operações de policiamento comunitário e vigilância ostensiva da 
cidade.  
•Revitalização / Construção de UPGM (Unidade de Proximidade da Guarda Municipal): A GM-Rio 
pretende transformar as IGMs e UOPs em UPGM, redimensionando seus perímetros de atuação 
e buscando alinhamento com as 16 superintendências regionais e regiões administrativas. Para 
tanto, será necessária a revitalização de algumas Unidades Operacionais que se encontram 
dentro dos perímetros delimitados para atuação das UPGM, bem como a construção de novas 
Unidades naqueles perímetros onde a GM-Rio não possui instalações com infraestrutura 
compatível.  

Resultados Esperados: A Iniciativa trará benefícios à sociedade na questão da segurança pública, 
pois as capacitações previstas dos guardas municipais para Policiamento Comunitário, em uso de 
IMPO e em sistema de Rádio Comunicação tornarão os agentes mais proativos na prevenção dos 
crimes de menor potencial ofensivo, integrando a GM-Rio à Comunidade e às forças de 
segurança pública do Estado do Rio de Janeiro. A criação do Observatório de Segurança Pública 
Municipal contribuirá para um eficiente mapeamento das áreas com alto índice de criminalidade 
em que a GM-Rio possa atuar, auxiliando significativamente no planejamento operacional. O 
redirecionamento das ações da GM-Rio para as atividades de Policiamento Comunitário e 
vigilância ostensiva e a dotação dos agentes com novas tecnológicas possibilitarão desempenhar 
suas funções institucionais com maior eficiência. 
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Programa: Monitora Rio 

Descrição: “Monitora Rio” propõe a ampliação da capacidade do monitoramento de segurança 
pública realizado pela Prefeitura do Rio de Janeiro, por meio do aumento do número de câmeras 
de vigilância próprias, de parceria com câmeras da iniciativa privada e da expansão da 
infraestrutura física e tecnológica do COR, de modo a permitir maior presença de Guardas 
Municipais no COR, bem como viabilizar a implantação de novas soluções voltadas para o 
monitoramento de segurança pública. Para isto, estão previstas as seguintes ações:  
•Ampliar o COR para criação de novo ambiente de monitoramento com foco em segurança;  
•Aumentar a presença da Guarda Municipal no COR para que o mesmo também contemple a 
questão da vigilância da cidade e passe a contar com mecanismos mais eficazes para 
identificação de ocorrências e coordenação de ações reativas;  
•Ampliar em pelo menos 20% o número de câmeras de vigilância do município até 2020 (com 
priorização segundo os indicadores de violência verificados);  
•Instituir o Programa Municipal de Videomonitoramento - PMV, com o objetivo de aperfeiçoar e 
expandir o alcance do monitoramento por câmeras no Município do Rio de Janeiro;  
•Expandir o atual sistema de Cerco Eletrônico, por meio da ampliação do sistema de observação 
realizado por câmeras de monitoramento que hoje conta com 90 câmeras e 16 pontos de 
interceptação, objetivando ajudar os órgãos de segurança pública no combate ao roubo de 
veículos, cargas, bem como outras atividades criminosas;  
•Integrar as informações sobre ocorrências da Secretaria de Segurança à plataforma de gestão 
urbana do COR, com o objetivo de informar aos cidadãos e gestores do Município sobre regiões 
da cidade com riscos temporários de segurança, contribuindo para minimizar os impactos da 
violência.  

Resultados Esperados:  
A iniciativa visa a ampliação da capacidade de monitoramento do Centro de Operações bem 
como da Prefeitura do Rio, através de inovações e parcerias, ampliando o foco do COR para 
segurança pública. Deste modo, busca-se uma maior efetividade no combate à violência na 
cidade, melhorando a sensação de segurança da população e reduzindo os índices de 
criminalidade. Além disso, a iniciativa conta também com a expansão do prédio do COR, e com o 
aumento da presença da Guarda Municipal, auxiliando nesse contexto de segurança. 
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