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Resumo 

Este trabalho tem como objetivo evidenciar a viabilidade e a oportunidade que a Guarda Municipal do 

Rio de Janeiro (GM-Rio) possui se a mesma passar a atuar efetivamente na pauta de segurança pública. 

Observou-se, a despeito dos números crescentes da criminalidade local, uma grande concentração dos 

crimes de furtos e roubos no município e com isto, a oportunidade de se executar um Plano Municipal 

de Segurança que se utiliza do conceito de prevenção situacional do crime para interferir na relação 

entre oportunidade, risco e benefício, como forma de desestimular o crime de roubos e furtos e aumentar 

a sensação de segurança no município. O Plano foi construído utilizando como ferramenta metodológica 

a análise bibliográfica pertinente ao tema, na tentativa de conceituar a prevenção situacional bem como 

a segurança pública em âmbito local. A utilização de dados secundários colaborou para o desenho do 

modelo de governança. A conclusão que se apresenta neste trabalho é de que através do redesenho do 

modelo já existente a segurança pode ser alcançada no município carioca. 
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1 Introdução 

A pauta da segurança pública é um item recorrente no debate popular e com peso 

considerável para os atores políticos, nas eleições e para além delas. Infelizmente, nota-se a 

dificuldade do estado em dar respostas tempestivas para a segurança pública, razão pela qual o 

município vem assumindo paulatinamente um papel coadjuvante de provedor da segurança. Se 

antes a Guarda Municipal focava o patrulhamento dos equipamentos públicos, como praças e 

escolas, atualmente, na medida que os governos estaduais não conseguem dar respostas, as 

Prefeituras passam a ser acionadas para prover segurança pública. 

A participação efetiva do município na segurança pública é corroborada pela mudança 

das legislações vinculadas àquilo que a Guarda Municipal pode ou não fazer. Antes a 

Constituição Federal era interpretada considerando a segurança pública como de 

responsabilidade do governo estadual, fazendo com que as duas polícias estaduais – civil e 

militar – atuassem no âmbito municipal atendendo ocorrências de variadas complexidades. 

Agora, após inúmeros debates, temos um visível foco na participação dos municípios, com a 

edição da Lei Federal 13.022 de 2014, o Estatuto Geral das Guardas Municipais, que incorpora 

inúmeras atividades para a Guarda Municipal além daquelas previstas na Constituição Federal. 

Na cidade do Rio de Janeiro, a discussão sobre o que a Guarda Municipal deve ou não 

fazer também está na pauta. A Prefeitura mantém a atuação da Guarda Municipal com foco na 

manutenção da ordem urbana. Entretanto, frente a um cenário de furtos e roubos com 

crescimento de mais de 20% somente em 2016, que mantém uma alta sensação de insegurança 

na população, propõe-se a estruturação de um Plano Municipal de Segurança que visa contribuir 

para que a prefeitura do Rio de Janeiro pense na sua capacidade de atuar na resolução dos 

problemas que envolvem a criminalidade e a segurança. 

Este Plano Municipal vem apresentar soluções a dois problemas relacionados à atuação 

municipal na segurança pública: como o município deve participar e como o município deve 

gerir seu efetivo e as ações voltadas para a segurança de forma eficiente. Para o primeiro 

problema, o Plano sugere atuação na prevenção, utilizando-se do conceito de prevenção 

situacional para interferir na relação entre oportunidade, risco e benefício, como forma de 

desestimular o crime de roubos e furtos e aumentar a sensação de segurança. Já para o problema 

de gestão do efetivo e das ações, sugere-se atuação micro localizada, incorporando autonomia 

àqueles que se encontram na área finalística, que atuarão orientados por hotspot e patrulhamento 

por quadrante, aliado a um processo de governança progressivo, em três níveis, para a efetiva 

gestão com resultados. Ou seja, o presente Plano Municipal de Segurança utiliza-se do conceito 

de prevenção situacional para interferir na relação entre oportunidade, risco e benefício, como 

forma de desestimular o crime de roubos e furtos e aumentar a sensação de segurança. Além 

disso, novas tecnologias estão disponíveis e experiências internacionais consagradas podem ser 

adaptadas ao contexto carioca como a ação orientada por hotspot e o patrulhamento por 

quadrante ou célula. Pretende-se acompanhar tais ações aqui mencionadas por meio de 

indicadores e os resultados alcançados per se indicarão os avanços para a sociedade carioca. 

2 Como o Município do Rio de Janeiro deve participar da manutenção da segurança 

no território 

O entendimento de que ações voltadas para a segurança pública são de responsabilidade 

exclusiva das instituições policiais estaduais é, neste Plano, inconsistente. A Guarda Municipal 



2 

 

no Rio de Janeiro e nos demais municípios brasileiros, no exercício da competência 

constitucional de cuidar de bens, serviços e instalações municipais acaba incluindo neste meio 

as pessoas (CORRALO & KEMMERICH, 2016). Todavia, reconhece-se neste Plano que é a 

cidade o canal de aplicação das políticas públicas, dado que são as prefeituras municipais que 

se encontram mais próximas do cidadão. 

Ao considerarmos que o município pode ser um bom ponto de partida para o 

enfrentamento de problemas relativos à criminalidade no Brasil, deve-se levar em conta que há 

no estado do Rio de Janeiro uma situação epidêmica de violência e certa incapacidade 

operacional das instituições policiais.  

Pode-se observar tal situação a partir dos indicadores nacionais de (in) segurança no 

Brasil, que representam a soma do que acontece em cada município. Compreendendo a lógica 

do crime e insegurança em nível nacional, muitos são os estudos que apontam a existência de 

um cenário preocupante e que pode ser comparado com nações que se encontram em guerra 

civil. Ao observarmos os dados existentes no que tange aos Crimes Violentos Letais 

Intencionais (CVLI) o Brasil apresenta valores, de fato, preocupantes. No ano de 2014, foram 

registrados, em números absolutos, 52.256 homicídios, 2.061 latrocínios e 773 crimes 

vinculados à lesão corporal seguida de morte. 

Os dados acima apresentados refletem que o atual sistema nacional não tem alcançado 

bons resultados, reforçando a necessidade de analisar e repensar a segurança pública de forma 

a ultrapassar as abordagens repressivas e criminais existentes e comumente debatidas.  

Se constitucionalmente a segurança pública encontra-se sob responsabilidade das 

polícias estaduais - civil e militar -, na prática, a compreensão do que é e do que faz parte da 

segurança pública ultrapassa as definições da Carta Magna. Há notadamente obstáculos ou 

vazios institucionais não considerados pelas instituições de segurança estaduais que fazem com 

que os resultados da política pública não sejam efetivos. 

Entende-se neste Plano, tal como afirma Soares (2003), que segurança pública não é 

pauta exclusiva de estado, sendo necessária para a busca da segurança e diminuição da 

criminalidade a corresponsabilidade de todos os atores envolvidos, não somente das instituições 

policiais e das secretarias de segurança estaduais. Assim, a participação do município na pauta 

em questão e o empreendimento de ações a favor do engajamento da sociedade são elementos 

decisivos para o melhor enfrentamento do problema. 

Diante dos preocupantes números dos indicadores de crime, a questão volta-se para a 

definição dessa política sistêmica a favor da segurança pública. O ponto crucial aqui é a 

compreensão de que o município se encontra hoje ausente desse arranjo, mesmo nos municípios 

que possuem guarda municipal institucionalizada. O que se observa nesses locais é que a 

manutenção das atribuições patrimoniais ou de ações que reforçam uma atuação voltada para a 

ordem e garantia de um código de posturas costuma ser mais usual do que o uso das guardas a 

favor da prevenção ou da própria repressão ao crime, mesmo após o advento da Lei Federal 

13.022 de 2014. 

Como estratégia para atacar um grande problema, cabe fatiar os registros de crime de 

acordo com a sua tipificação para verificar se há sentido em direcionar os esforços da prefeitura 

para a atuação nos delitos de roubo e furto. Apresentam-se os dados compilados pelo Instituto 

de Segurança Pública do Rio de Janeiro1 que envolve a tabulação dos valores de furto e roubo 

no território. 

Como esperado, o Gráfico 1 abaixo apresenta um cenário preocupante de furtos e roubos 

no município do Rio de Janeiro. No que tange ao furto, entendido como a subtração, para si ou 

                                                 
1 O Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro é uma autarquia vinculada diretamente à Secretaria de Estado 

de Segurança do Rio de Janeiro, e tem a missão de “produzir informações e disseminar pesquisas e análises com 

vistas a subsidiar a implementação de políticas públicas de segurança e assegurar a participação social na 

construção dessas políticas” (RIO DE JANEIRO, 2016a).   
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para outrem, de coisa alheia móvel, ou seja, quando um cidadão toma algo que pertence a outra 

pessoa sem estabelecer contato com ela, verifica-se nos últimos quatro anos, que os índices se 

mantêm a uma taxa média acima de 8.000 notificações mensais. Apesar de observar queda 

continuada ao longo dos últimos quatro anos, o número de notificações é ainda alto, o que 

reforça o argumento da necessidade de ações a favor da redução destes índices. A taxa se 

mantém em um patamar de 1.462,7 furtos por 100 mil habitantes. 

 

 
Gráfico 1 – Registros de furtos, capital do Rio de Janeiro, 2013 – jul/2016 

Seguindo a lógica de análise das variáveis priorizadas neste Plano Municipal, os 

registros de roubo no Rio de Janeiro também são preocupantes. O roubo é compreendido como 

a subtração de coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência 

à pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência. 

Ao analisar os valores relacionados a roubos no município do Rio de Janeiro, o cenário é mais 

preocupante. Há um crescimento no número de roubos e consequentemente das taxas de roubo 

por cem mil habitantes. De janeiro a julho de 2016 observa-se a média de notificações de 

8.224,9 roubos por mês na cidade do Rio de Janeiro, um número muito superior aos 6.801,4 

observados no ano de 2015 e nos demais anos apresentados. 

Abaixo o Gráfico 2 ilustra o cenário de existência de média em 2016 superior ao limite 

superior dos quatro anos analisados. 

 

 
Gráfico 2 – Registros de roubos, capital do Rio de Janeiro, 2013 – jul/2016 
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Pode-se questionar previamente se a tipificação do crime no município do Rio de Janeiro 

está mudando, ou seja, se há certa redução de furtos e aumento significativo de roubos, o 

município pode estar passando por uma alteração de cenário na (in)segurança pública que 

envolve uma possível existência de cenário e/ou contexto favorável para o crime e, tal como já 

mencionado, de ausência de capacidade estatal de prevenção e controle deste tipo de delito. 

Percebe-se uma variação percentual positiva de roubos nos sete primeiros meses de 2016 frente 

ao mesmo período de 2015 é de 19,4%, e os valores atingiram 1.388,2 registros por cem mil 

habitantes. 

Entende-se neste Plano Municipal de Segurança que a prática da segurança pública 

acaba por interagir com a história e a cultura local e institucional, com possíveis resistências 

dos indivíduos às mudanças, bem como com a limitação e variação na disponibilidade de 

recursos, o que pode impactar na real efetividade do modelo de prevenção e repressão ao crime, 

que no caso brasileiro se apresenta limitada. No Rio de Janeiro, a escassez de recursos advindos 

da crise fiscal deixa mais notório o conflito de interesses entre o desejo pela melhora da 

segurança e a estratégia política apresentada pelo Executivo estadual para a demanda existente. 

Neste sentido, um protagonismo do município em certas “fatias” deste problema não somente 

é bem-vindo como apresenta coerência com o cenário apresentado. Torna-se relevante, 

portanto, apresentar a Guarda Municipal do Rio de Janeiro bem como a Secretaria Municipal 

de Ordem Pública enquanto instituições capazes de gerar cooperação com as demais instituições 

de segurança, estaduais, presentes na cidade do Rio de Janeiro. 

A Guarda Municipal do Rio de Janeiro (GM-Rio) foi criada em 1992 a partir de um 

grupo de vigilantes da Companhia de Lixo Urbano (Comlurb), que fazia a proteção de parte do 

patrimônio municipal, em especial praças e prédios públicos. Com o tempo a GM- Rio foi 

ganhando atribuições, de forma que em 2016, ela atuava no combate à desordem urbana, no 

combate de pequenos delitos nos principais corredores, e na promoção do ordenamento do 

espaço público. 

Em setembro de 2016, a Guarda Municipal do Rio de Janeiro possuía um total de 7.595 

servidores, sendo estes divididos em 09 inspetores regionais, 37 inspetores, 144 subinspetores, 

405 líderes e 7.000 guardas sem posição de comando. 

Dentre as diretorias existentes no organograma da GM-Rio, é na Diretoria de Operações 

que foram consolidadas as chamadas Unidades de Ordem Pública e os grupamentos especiais, 

e é na sua estrutura organizacional que este Plano Municipal irá atuar. No que se refere à atual 

estrutura da GM-Rio, este Plano não estabelece mudança, do ponto de vista de criações de novas 

áreas no nível estratégico da instituição. 

A ocupação dos guardas municipais dentro da Diretoria de Operações se dá no seguinte 

formato: o território municipal encontra-se dividido em quatro coordenações regionais sendo o 

inspetor regional responsável pela gestão desta coordenação. Na coordenação regional 

encontram-se instaladas as inspetorias e as Unidades de Ordem Pública sendo estas 

coordenadas por inspetores. O comando de grupamentos de trânsito e de grupamentos especiais 

também são coordenados por inspetores. 

Apresenta-se através da Figura 1 abaixo a distribuição geográfica das unidades 

operacionais da GM-Rio no mapa conforme estruturadas atualmente. 
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Figura 1 – Distribuição Geográfica das Unidades Operacionais da Guarda Municipal do Rio de Janeiro, 2015 

Os crimes de oportunidade geram insegurança pública. No Rio de Janeiro é possível 

observar que os furtos e roubos de rua estão concentrados no território. Os mesmos ocorrem 

em locais de grande fluxo de pessoas, pontos de intersecção de transportes de massa, regiões 

de concentração de atividades econômicas, acadêmicas ou culturais ou ainda em locais sem 

nenhum tipo de vigilância. Abaixo, através da Figura 02, observa-se no mapa do município que 

as manchas mais fortes refletem a maior incidência de roubos. 

 
Figura 2 – Mapa do estudo georreferenciado que visualiza a incidência de roubos, Rio de Janeiro, 2015 

 

 

Percebe-se que o roubo no Rio de Janeiro está concentrado em áreas do Centro, Méier, 

Madureira e Pavuna, agora identificados como principais focos de registros desse crime. 

Sob o olhar dos crimes de furto e roubo, a maior quantidade de registros por envolve 

roubo a transeunte (32.303); seguido por furto a transeunte (18.531); roubo de veículo (11.796) 
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e furto de telefone celular (9.992). Com o objetivo de analisar estatisticamente a questão, o 

Instituto de Segurança Pública dividiu a cidade em quadrículas de 300 metros por 300 metros 

e mapeou os crimes por quadrícula. 

As análises das informações georreferenciadas levaram à seguinte conclusão: das 

13.343 quadrículas mapeadas no município, 100% dos crimes de furto e roubo foram praticados 

em 4.942 destas quadrículas, 34,45% do território. Ao se aprofundar a análise, percebe-se que 

80% dos crimes citados ocorrem em 1.307 quadrículas, 9,11% do território. E finalmente, em 

apenas 376 quadrículas, que equivalem a uma área de apenas 2,62% do território, ocorrem 50% 

dos crimes de furtos e roubo notificados na cidade do Rio de Janeiro, distribuídos conforme 

ilustrado na Figura 03. 

 

 
Figura 3 – Número de quadrículas que refletem 50% dos crimes de furto e roubo, Rio de Janeiro, 2015 

 

Tais análises demonstram que há oportunidade de se atuar efetivamente para a redução 

dos índices de furto e roubo, proposta deste Plano Municipal, através da utilização da técnica 

de prevenção situacional do crime nos hotspots. É interessante questionar sobre a baixa ou nula 

atuação da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro nestas áreas, dado que a informação é 

produzida pelo governo estadual. 

Para inaugurar a participação municipal intencional e consciente nas políticas de 

segurança pública, este Plano direciona a atuação para a prevenção situacional do crime, onde 

a ação da prefeitura será preventiva e o território será reorganizado de forma a deixar clara as 

responsabilidades, além de estimular o alcance de bons resultados e verificação dessas métricas. 

Para isto, um novo sistema de governança deverá ser constituído com o intuito de garantir o 

acompanhamento das ações e os bons resultados, além de dar resposta à possível migração do 

crime para outras regiões do município do Rio de Janeiro. 

Uma vez que a Prefeitura irá direcionar seus esforços ao combate de crimes 

economicamente motivados, especialmente roubos e furtos de rua, essa atuação envolverá a 

coordenação de esforços da Guarda Municipal antes da ocorrência de tais delitos. Deste modo, 

cabe a utilização do conceito de prevenção situacional que se adequa a estratégia deste Plano e 

a seus custos de implementação.  

Prevenir é o ato de se antecipar às consequências de uma ação com o objetivo de evitar 

seu resultado (ROLIM apud FORTES, TASCA, 2014) e a prevenção situacional procura 
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prevenir a ocorrência de crimes mediante a redução de oportunidades, o aumento dos riscos de 

apreensão e a minimização dos benefícios, até mesmo por meio de mudanças ambientais 

(UNODC, 2004). O objetivo das ações vinculadas à prevenção situacional é focar nas 

configurações de crime, ao invés de naqueles que cometem os atos criminosos. Essa abordagem 

não busca eliminar as tendências criminosas através da melhoria da sociedade, mas fazer com 

que a ação penal se torne menos atraente para os criminosos, aumentando os riscos associados 

ao crime, afinal, é de conhecimento que em um determinado local, os indivíduos são tão menos 

propensos a cometer um crime quanto maior for a percepção das chances de detecção e/ou 

apreensão (IOMA, 2004). 

A prevenção situacional é defendida como a abordagem mais eficiente e de mais baixo 

custo para os problemas de criminalidade atuais, além de impactar não somente na diminuição 

da taxa de ocorrências de determinado delito, mas também na melhora da percepção da 

segurança (HAYWARD, 2007; GARTNER, 2008 apud FORTES, TASCA, 2014).  

Este plano atuará em duas frentes. A primeira frente é a busca pela melhoria da 

vigilância de forma a aumentar os riscos percebidos pelo infrator de que ele não será bem-

sucedido na conclusão do ato criminoso. Inclui-se nesta frente o esforço de aumento do efetivo 

de patrulhamento e melhoria da operação, engajamento da comunidade local e a implantação 

de câmeras de vigilância no espaço. 

A segunda frente está voltada para a melhoria do padrão ambiental a partir de ações 

intersetoriais especialmente com os órgãos de licenciamento e fiscalização de atividades 

econômicas, conservação, limpeza urbana, iluminação pública, assistência social e engenharia 

de trânsito, e inclui também um conjunto de ações de sinalização, divulgação e controle das 

regras com o objetivo de remover as desculpas que os infratores podem utilizar para 

“racionalizar” ou justificar suas ações (CORNISH; CLARKE, 2007). 

Ambas as frentes exigirão mudanças na organização do território e na estrutura que 

coordena sua ocupação, na percepção sobre o ambiente, na forma de empreender ações 

intersetoriais e no modelo de governança. 

3 Como o Município do Rio de Janeiro deve gerir suas ações a favor da segurança 

Dentro da lógica de ampliação da vigilância, este Plano Municipal propõe coordenar as 

ações da GM-Rio com foco na prevenção à criminalidade, através do patrulhamento preventivo, 

que reforça a segurança formal com a percepção constante do possível infrator da presença do 

agente público de segurança. 

O patrulhamento preventivo será organizado por áreas específicas, aqui definidas por 

células. “Célula” é a menor unidade de um organismo vivo e, utilizando essa analogia, várias 

células podem formar um tecido que pode até ser dividido, mas “meia célula” não é algo que 

faça sentido. No modelo proposto, a unidade de patrulhamento é a célula, que se trata de um 

perímetro patrulhado por uma equipe de uma ou duas duplas de guardas por vez. Ao aplicar a 

escala diária e semanal, teremos um pequeno grupo de 6 a 20 guardas, coordenados por um 

líder, o líder da célula. 

Este modelo resolve dois problemas das forças policiais que são a falta de capacidade 

de responsabilizar os agentes pelo que ocorre nos territórios em nível micro e a dificuldade de 

fixar o agente no terreno alocando-o frequentemente em missões em outros territórios. A 

proposta deste Plano é que cada membro da célula permaneça na mesma equipe por pelo menos 

dois anos de forma a minimizar a rotatividade do efetivo. Além disso, a estruturação de uma 

unidade territorial associada a uma responsabilidade permitirá que sejam realizadas análises 

variadas do comportamento espacial da criminalidade, com vistas à racionalização e 
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potencialização do emprego de recursos humanos e logísticos no planejamento operacional 

(SAPORI, ANDRADE; 2008). 

Considera-se relevante apontar que o desenho das células por todo o território urbano 

da cidade do Rio de Janeiro, reflete os moldes aplicados no bem sucedido caso da cidade 

colombianas de Medellin e Bogotá. No território colombiano foram desenhados quadrantes 

compostos por várias quadras por toda a cidade. Em cada quadrante, foi estruturado um pequeno 

grupamento de policiais nacionais que cobrem aquela área. 

Uma vez desenhadas e institucionalizadas essas células sob o ponto de vista legal, o 

foco de implementação do grupamento de guardas seguirá os hotspots de furtos e roubos, nos 

moldes adotados por cidades como Nova Iorque, Chicago e Boston. Espera-se dessa forma que 

o patrulhamento preventivo localizado em cima da mancha criminal opere na relação [(risco x 

custo) / benefício] e seja um elemento dissuasivo da oportunidade, reduzindo assim crimes de 

roubo e furto. 

Para servir de base para a construção do modelo, partiremos da afirmação do Tribunal 

de Contas da União de que a governança pública perpassa por quatro dimensões: estratégia, 

arranjos institucionais, tecnologia, conhecimento, e resultados. 

Observadas as quatro dimensões mencionadas acima, propõe-se uma estrutura de 

governança espelhada nas dimensões supracitadas. Acredita-se que por meio deste mecanismo 

de governança seja possível realizar uma prevenção situacional e uma efetiva interação entre 

órgãos que visem garantir uma atuação intersetorial com foco na redução dos índices de roubo 

e furto, além do aumento da sensação de segurança. 

Sob o olhar da estratégia, este Plano já será o guia que definirá as ações prioritárias e as 

metas da política de segurança pública da cidade do Rio de Janeiro para o período 2017-2020. 

O Plano será o norteador dos esforços do município e indicará todas as frentes de trabalho que 

nortearão a ação da Secretaria de Ordem Pública, GM-Rio e Prefeito rumo ao objetivo desejado. 

Estabelece-se como meta reduzir, na cidade do Rio de Janeiro, os índices de furtos dos 

atuais 1.507,8 por cem mil habitantes alcançados em 2015 para 700 por cem mil habitantes em 

2020, e de 1.255,1 roubos por cem mil habitantes em 2015 para 600 roubos por cem mil 

habitantes em 2020. 

Sob o olhar dos arranjos institucionais, para a implementação da patrulha preventiva e 

alcance da meta proposta é necessário reformular a estrutura organizacional da guarda 

municipal garantindo a estrutura desejada por células. 

Tais células serão agrupadas de forma estruturada nas Unidades de Ordem Pública 

(UOPs). Cada UOP possuirá um Inspetor como comandante operacional e grupos de apoio ao 

trabalho das células. A missão do comandante será manter as células do seu território 

funcionando adequadamente de acordo com os rumos desejados e definidos na estratégia. Os 

limites das Unidades de Ordem Pública serão ajustados de acordo com a capacidade operacional 

do comandante e as condições do terreno e podem evoluir ao longo do tempo. Cada Unidade 

de Ordem Pública deverá possuir sob seu comando de 10 a 20 células. 

As Unidades de Ordem Pública serão agrupadas por Coordenações Regionais, que 

cuidarão principalmente das questões operacionais sazonais da cidade e de todas as questões de 

gestão dos recursos humanos e físicos das regiões. Cada Coordenação Regional poderá ter até 

20 UOPs sob responsabilidade. Não haverá superposição de áreas para que a responsabilidade 

seja facilmente identificada. A Figura 4 abaixo ilustra o modelo de estruturação em áreas 

explicitado acima. 

 



9 

 

 
Figura 4 – Modelo de Estruturação por áreas e seus responsáveis 

 

Três níveis de governança serão criados para que a estratégia de patrulhamento 

preventivo atinja os indicadores de furto e roubo almejados, para cada hotspot existente no 

território carioca. Com isto pretende-se atuar nas questões operacionais, táticas e estratégicas 

que influenciarão nas atividades de dia a dia de cada célula. 

O primeiro nível, associado à Unidade de Ordem Pública, estará relacionado ao plano 

de execução operacional com vistas ao fomento da gestão no nível da Unidade de Ordem 

Pública no cumprimento das metas estabelecidas em cada ciclo de reuniões, e do gerenciamento 

continuado de informações e problemas de segurança e ordem pública identificados como 

prioritários e que possam afetar a sensação de segurança da comunidade em nível local. É neste 

nível que se espera maior incentivo a implementação de estratégias customizadas de prevenção 

e participação da comunidade. 

O segundo nível, associado à Coordenação Regional, está relacionado à coordenação do 

planejamento tático-operacional com vistas à identificação de problemas de criminalidade e 

ordem pública levantadas e sistematizadas regularmente pelas Unidades de Ordem Pública que 

não tenham sido resolvidos no primeiro nível. Caberá ao segundo nível avaliar o cumprimento 

do plano de metas e resultados alcançados, promover a integração no nível local com outros 

Órgãos integrantes do ciclo de justiça criminal, e promover a readequação e avaliação da 

estrutura operacional disponibilizada para cada Unidade de Ordem Pública. 

O terceiro nível, associado à Secretaria de Ordem Pública e ao Comando da Guarda 

Municipal, está relacionado ao plano estratégico, e tem por objetivo analisar, sob o ponto de 

vista macro, os resultados alcançados por cada coordenação regional e estabelecer as diretrizes 

e adequações de estrutura e ações operacionais desejadas. Cabe ao terceiro nível coordenar o 

levantamento de informações ligadas às ações intersetoriais que devem ser tratadas com as 

outras áreas da Prefeitura Municipal e que influenciam nas condições de criminalidade, além 

de tratar no nível político a integração com os outros órgãos integrantes do ciclo de justiça 

criminal. 

Para dar amparo ao pleno funcionamento e potencial de gestão destes três níveis de 

governança será criada uma secretaria executiva, lotada na Secretaria Municipal de Ordem 

Pública, responsável por garantir a qualidade das informações, garantir um padrão de qualidade 

para as reuniões e a inter-relação entre as informações dos diferentes níveis para que as decisões 

corretas sejam realizadas no locus correto. A secretaria executiva garantirá a gestão necessária 

para que os resultados planejados neste Plano Municipal de Segurança Pública sejam 

amplamente alcançados. 

Sob este novo olhar da prefeitura do Rio de Janeiro para a segurança pública, a 

governança intergovernamental assume um papel importante para a atuação cooperativa e 

efetiva entre órgãos de segurança e de justiça criminal dos três níveis de governo, razão pela 
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qual este plano propõe a adoção efetiva e incorporação das atividades e padrões adotados pelo 

Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGI-M).  

Segundo o Relatório de Auditoria Operacional do Tribunal de Contas do Município do 

Rio de Janeiro referente à Secretaria de Ordem Pública e à GM-Rio em 2015, e que trata da 

sustentabilidade do modelo de alto desempenho para a ordem pública, o GGI-M do município 

do Rio de Janeiro foi criado pelo Decreto nº 30.356/2009 como exigência para adesão ao 

Programa Nacional de Segurança Pública (PRONASCI). Diz-se adoção efetiva exatamente 

porque esta mesma auditoria também constatou que o GGI-M não se encontra em pleno 

funcionamento, por motivo compreensível uma vez que o foco da GM-Rio nunca foi segurança 

pública, mas sim a ordem urbana no sentido de cumprimento do código de posturas. 

O GGI-M reforça a noção de que a segurança deve ser pensada de forma integrada a 

instituições e grupos que estão diretamente envolvidos com a política pública de segurança. 

Este Plano entende que os municípios se constituem em locus privilegiado de formulação e 

implementação no que diz respeito à segurança pública. Para tanto, a atuação conjunta colocada 

em prática nos GGI-M, que são colegiados de gestão integrada do sistema de segurança pública 

e defesa social que têm como pressuposto a prevenção, é primordial para a garantia deste 

modelo. Por articular as três esferas de governo e as diferentes forças de segurança pública, o 

resultado do modelo do GGI-M é a garantia de permitir que a ação com foco na segurança seja 

de fato sistêmica, com maior eficiência no enfrentamento da criminalidade dado que o modelo 

evita a fragmentação de atividades e ações públicas no território. 

Na tentativa de simplificar o entendimento deste modelo de governança, segue abaixo 

Figura 5 com o modelo desenhado de governança e diagrama conceitual previsto neste Plano 

Municipal:  

 

 
Figura 5 – Modelo de Governança proposto pelo Plano Municipal de Segurança Pública 

 

Todas estas ferramentas visam, operacionalmente, transformar a atuação da GM-Rio, 

passando de uma atuação com foco em ordem urbana para um foco em prevenção de delitos 

criminosos. Para isso, o patrulhamento deverá seguir não mais os corredores de desordem, mas 

os hotspots de roubo e furto. Sob o olhar do modelo de governança haverá a inclusão do novo 
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elemento das células, que mudará o modelo hierárquico e o sistema responsabilidades adotados, 

dando ao líder o poder e a obrigação de responder por um território. 

Em termos comportamentais, o guarda municipal terá o desafio de se tornar protagonista 

no território sob sua responsabilidade e isso exigirá dele a capacidade de mudar a forma como 

o guarda se vê, afinal ele deixa de ser um auxiliar na segurança pública para incorporar a visão 

de agente, sujeito. 

4 Considerações Finais 

A eleição municipal de 2016 no Rio de Janeiro mostrou a segurança pública como seu 

principal tema de debate. Todos os candidatos abordaram o tema sob a visão preventiva, com 

maior ou menor participação da Guarda Municipal do Rio de Janeiro, além do desejo de 

contribuir com certa articulação intersetorial, especialmente quando se correlaciona segurança 

pública e iluminação pública, e também maior articulação intergovernamental, com foco na 

Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. 

Este Plano Municipal de Segurança foi além destas propostas políticas, explicitou o tipo 

de intervenção, listou as ações que deverão ser empreendidas, propôs redefinições importantes 

em estruturas e processos. Ao longo do texto, ousou nos conteúdos ao trazer referências 

internacionais e acadêmicas na área da gestão pública e em políticas de segurança, ao mesmo 

tempo que considerou a experiência e a história da cidade e de suas instituições. 

Este documento é ao mesmo tempo um ponto de partida e um manual de voo para que 

a administração municipal desenvolva um caminho de participação na segurança dos moradores 

e demais pessoas que frequentam o Rio de Janeiro, valorizando esse que é o maior bem do ser 

humano, sua integridade física. Ele será tão útil quanto forem as discussões sobre suas propostas 

e a apropriação de suas estratégias pelos atores participantes de sua implementação. 

No último século, diversas localidades conseguiram fazer a transição de um lugar 

inseguro para um extremamente seguro. Este Plano é uma modesta contribuição sobre o papel 

que a Guarda Municipal do Rio de Janeiro pode contribuir para este objetivo. 
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