
Secretaria Municipal de Ordem Pública - SEOP
Guarda Municipal do Rio de Janeiro - GM-RIO

Empresa Municipal de Urbanização - RIOURBE

Dimensão: Social

Área de Resultado: 0002 - Rio Seguro e Vigilante

Programa: Segurança Cidadã

Descrição Iniciativa

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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ANEXO III - PROGRAMAS ESTRATÉGICOS POR ÁREA DE RESULTADO


