
Balanço de Gestão 2014
Secretaria Municipal de Segurança Urbana

2014 está chegando ao fim, mas a Secretaria Municipal de Segurança Urbana continua com seu objetivo de assegurar 
uma reestruturação ininterrupta da Guarda Civil Metropolitana, tornando a corporação cada vez mais consolidada e 
estável, capaz de oferecer serviços de excelência à população de São Paulo e oportunidades para seus integrantes. 

BOLETIM INFORMATIVO

ALGUMAS DE NOSSAS PRINCIPAIS REALIZAÇÕES ENQUADRAM-SE NO PROGRAMA 
DE METAS 2013-2016 DA PREFEITURA DE SÃO PAULO E ESTÃO A PLENO VAPOR.

Nomeação e 
capacitação de 500 
novos guardas (META 
38 da PMSP) 
Os primeiros GCMs do mais 
recente concurso público para 
dois mil novos agentes foram 
convocados e freqüentaram o 
curso de capacitação no Centro de 
Formação em Segurança Urbana. 

Criação da 
Superintendência 
Ambiental
Inicialmente, ela terá três unidades 
subordinadas: Noroeste, Leste e 
Sul. O objetivo é que se tenham 
seis. Dessa forma, todo o efetivo 
da Guarda ambiental responderá 
a esses novos comandos, que 
contarão com chefias especializadas.

Renovação e aumento 
da frota de viaturas da 
Guarda Ambiental
30 novas viaturas farão o trabalho 
em toda a cidade. São pick ups 
4x4, cabine dupla, que deverão ser 
utilizadas em serviços ambientais 
e serão empregadas em outras 
situações apenas em casos de 
urgência ou de apoio. 

Lançamento do 
Programa de Proteção 
Escolar
A SME deve adquirir cinqüenta 
novas viaturas para a GCM com 
verba própria e a SMSU direcionará 
a maior parte dos agentes da 
Atividade Complementar para as 
unidades de ensino municipal.

Lançamento do 
Programa Guardiã 
Maria da Penha
A iniciativa é fruto de uma parceria 
entre a Prefeitura de São Paulo, 
através da SMSU e SMPM com o 
Ministério Público do Estado de 
São Paulo. O objetivo é prevenir 
e combater a violência física, 
psicológica, sexual, moral e 
patrimonial contra as mulheres 
que possuam medidas protetivas 
garantidas pela Lei Maria da 
Penha. Foram capacitados 21 
agentes e realizados mais de 1800 
atendimentos até agora. 



Novas instalações da 
Inspetoria Consolação/
Pacaembu e Avenida 
Paulista

As Inspetorias Consolação/Pacaembu 

e Avenida Paulista ocupam o mesmo 

edifício, de 2 andares, na Praça Roosevelt. 

As instalações contam com fachadas de 

vidros blindados, o que garante maior 

tranquilidade para os GCMs. 

Nova base móvel para 
campanha itinerante do 
Desarmamento
Um base móvel foi especialmente 
preparada para percorrer diversas regiões 
da cidade. Ela conta com equipamento para 
inutilizar as armas recebidas e computador 
conectado à internet para gerar no ato da 
entrega o protocolo para recebimento da 
indenização. No total da campanha do 
desarmamento 2014 foram arrecadas 1035 
armas e 1410 destruídas, assim como 6.138 
munições. 

Melhorias estruturais

Aquisição de uniformes e 
equipamentos

80% do efetivo da GCM já conta com 
novos uniformes. Mais oito mil conjuntos 
estão sendo adquiridos, o que suprirá a 
necessidade de todo o efetivo, tanto da área 
operacional quanto da administrativa. São 
16.000 peças de calças, camisas e blusas 
operacionais, 8.200 camisetas e cerca de 
1.450 pares de calçados, entre borzeguins 
e coturnos, cerca de 2.100 gorros, 2.700 
cintos de guarnição e fiéis retráteis, além de 
mais de 800 calças e jaquetas para a Guarda 
Ambiental Foram adquiridos mais de 4900 
coletes balísticos, 400 revólveres calibres 
.38 e mais de 95.000 munições. Também 
serão entregues 7.000 novos espargidores 
de gás pimenta, 22.500 equipamentos 
de proteção individual, EPI, como luvas, 
máscaras e protetores auriculares, 200 
conjuntos impermeáveis para ciclistas 
e motociclistas. Esta em andamento o 
processo para aquisição de 57 novas 
viaturas tipo station wagon e 5 ambulâncias 
estão sendo adquiridas. Também estão 
sendo comprados quase 1.900 roupeiros 
para vestiários, peças genuínas para a 

Melhorais para o efetivo

Inauguração da Casa de 
Atenção
A Casa de Atenção oferece atendimento 
social, psicológico e de saúde aos GCMs 
e seus dependentes. Desde a sua 
inauguração, em abril desse ano, foram 
realizados 190 atendimentos sociais e 
163 psicológicos.

Assinatura da atividade 
complementar
Com a Diária Especial por Atividade 
Complementar, os GCMs podem 
trabalhar, voluntariamente, fora do 
horário normal de expediente, por oito 

horas diárias, até dez dias por mês. 

Aumento salarial para a 
categoria
Em 01/05/2014 foi concedido aumento 
salarial de 5% à categoria, em 2016, o 

percentual será de 10,23%

Reestruturação do plano 
de carreira, cargos e 
salários 
Já foi concluída a elaboração do plano 
de carreira da GCM. E será encaminhada 

para a Câmara Municipal ainda este ano.

Reforma de todas as Inspetorias 
As Inspetorias irão passar por pintura 

e reforma. As que estão instaladas em 

locais inadequados estão em processo de 

transferência.

Reforma das Casas de 
Mediação (META 42 da PMSP)
A reestruturação física das trinta e uma Casas 

de Mediação de Conflitos já está ocorrendo. 

Atualmente está em processo de licitação 

a compra do material de construção, o 

mobiliário e a tecnologia necessária. 

Criação de duas novas Inspetorias 
Sapopemba e Vila Sônia
Com a criação das Subprefeituras de 

Sapopemba e Vila Sônia, as duas novas 

Inspetorias já foram criadas e estão em fase 

de implantação.

Novas instalações da 
Corregedoria
A Corregedoria Geral da GCM foi transferida 

para novas instalações no bairro da Bela 

Vista.

manutenção de viaturas, material para a 
captura de animais pela Guarda Ambiental, 
ração para o canil e instrumentos musicais 

para a Banda da GCM.



Melhorias em capacitação

Formação de 4.238 
guardas em Direitos 
Humanos até agosto de 
2014 (META 39 da PMSP)

- Formação de 700 agentes em 

Mediação de Conflitos pela ENAM - 

Escola Nacional de Mediação (META 39 

da PMSP)

- Formação de 1.373 guardas em 

Agentes de Trânsito

- Formação de 200 gcms pela SENASP/

MJ para atuarem no programa federal 

“Crack é possível vencer”/ Braços 

Abertos

- Formação de 150 agentes em inglês/

espanhol (através do PRONATEC) para 

atuação em grandes eventos.
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Nova base móvel para 
campanha itinerante de 
Mediação de Conflitos
Base móvel especialmente envelopada e 

preparada para mediação de conflitos em 

mutirões pela cidade de São Paulo. Em 2014, 

a Guarda Civil Metropolitana realizou 415 

mediações até outubro.

Nova base móvel para 
campanha itinerante de 
Combate a pirataria
O combate contra o comércio ambulante 

irregular e ilegal, dentro do programa de 

controle do espaço público, ganhou uma 

base móvel para eventos específicos na 

cidade de São Paulo, como por exemplo, na 

Copa do Mundo, GP Brasil e Carnaval.


