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1
OBJETIVOS DO

PROGRAMA

Treinar e capacitar os vigilan-
tes do Programa Guardião da 
Cidade em postos da segurança 
privada espalhados pela cidade 
para que observem ações que 
indiquem atos ilícitos, impróprios 
ou que estejam em desarmonia 
com o meio ambiente, caracteri-
zando como desordem urbana.

2
O VIGILANTE É UM 

GUARDIÃO DA CIDADE

Seus olhos além de estarem 
atentos às movimentações de 
seu posto internamente, ele 
pode focar sua atenção também 
para o lado externo e ajudar a 
segurança pública na observa-
ção de ações que gerem inse-
gurança ou possam provocar a 
desordem urbana. 

3
A INTERVENÇÃO

1) O vigilante ou segurança 
ao observar algo errado, sus-
peito ou mesmo um ato ilícito; 

2) Liga para a Central de Te-
lecomunicações da Guarda Civil 
Metropolitana através do telefo-
ne 153 no canal Guardião da Ci-
dade – um atendente exclusivo 
o recepcionará;

3) Se houver necessidade de 
intervenção policial, o atenden-
te encaminhará uma viatura da 
Guarda Civil Metropolitana ou da 
Polícia Militar. Se forem outros ca-
sos de emergência, poderá soli-
citar atendimento do Resgate do 
Corpo de Bombeiro ou do SAMU;

4) Se houver câmeras no local e 
estiverem interligadas ao sistema 
City Câmeras poderão ser aciona-
das para auxiliar na vigilância.
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4
O CLIENTE E O CIDADÃO

Os clientes dos postos de servi-
ços onde estará o vigilante serão 
informados dessa iniciativa para 
apoiar o vigilante e participar do 
programa, liberando acesso de 
suas câmeras privativas que es-
tão voltadas para as ruas. 

5
DA VALORIZAÇÃO 

DO PROFISSIONAL DE 
SEGURANÇA 

Hoje, a cidade de São Paulo 
conta com 40 mil vigilantes ob-
servando a cidade, eles passarão 
a contar com o apoio de mais de 
5 mil Guardas Civis Metropoli-
tanos e mais de 20 mil Policiais 
Civis e Militares, formando uma 
força integrada na prevenção e 
no combate à violência. 

6
COMO FAZER PARTE DO 

PROGRAMA

As empresas que possuem 
contratos de vigilância e segu-
rança devem ligar para a Central 
de Telecomunicações da Guarda 
Civil Metropolitana, no telefone 
153, e dizer que gostariam de 
participar do Programa Guardião 
da Cidade, um profissional da 
GCM atenderá e explicará como 
participar do programa. 

O vigilante deverá falar com seu 
supervisor para pedir à empresa 
que, se possível, receba a visita da 
Guarda Civil Metropolitana, que 
realizará palestras e a distribuição 
do bóton Vigilante Guardião da 
Cidade – Eu sou São Paulo. 
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7
PARTICIPAÇÃO DO 

NOSSO HERÓI 

No dia do vigilante, os profissio-
nais de destaque receberão o diplo-
ma de Guardião da Cidade, por sua 
dedicação ao programa, entre eles 
o vigilante, o guarda municipal, o 
policial, o servidor público, o cida-
dão e a empresa.

Serão agraciados o vigilante e 
a empresa que mais participa-
rem do programa, fornecendo 
locais, acesso a câmeras e in-
formações sobre os atos ilícitos 
colaborando com a segurança.

8
A CIDADE É NOSSA, 
TODOS PODEMOS

 FAZER PARTE

Vamos todos juntos unir es-
forços para ajudar cada um que 
participa do programa. E vamos 
exigir dos órgãos de segurança 
o atendimento para nossas so-
licitações, afinal de contas so-
mos Guardiões da Cidade. 

Coloque em sua casa, condo-
mínio, escola, empresa “eu sou 
um Guardião da Cidade”, colo-
que suas câmeras, sua segu-
rança a serviço da cidade. 

Juntos podemos identificar o 
que existe de ilícito e o que não 
está legal para melhorarmos 
São Paulo. Se a casa ao lado 
não faz parte chame-a. 

Diante de uma emergência ou 
necessidade de resolver alguma 
desordem urbana, você, Guar-
dião da Cidade, deve ligar para 
a central da Guarda Civil Metro-
politana no número 153, este 
telefone é gratuito e disponível 
24 horas por dia para atender 
a população. E se você estiver 
trabalhando como vigilante em 
uma rua, empresa ou condomí-
nio e constatar que existe uma 
desordem urbana ligue imedia-
tamente, dessa forma você es-
tará contribuindo para a preven-
ção da violência.

A central da Guarda Civil 
metropolitana é destinada 
para emergências e urgências 
sociais ou policiais.
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??? ???
PERGUNTAS 

BÁSICAS FEITAS 
AO SOLICITANTE 
POR TELEFONE:

• O que esta 
acontecendo?

• Informe a rua, 
avenida, ponto de 
referência.

• Qual o local, bar, 
restaurante, casa de 
shows?

• Há pessoas feridas? Se 
houver, qual é o estado 
aparente das vítimas? 

• Essas pessoas são 
adultos, crianças, 
adolescentes, idosos ou 
público misto?

• Quantas pessoas 
envolvidas?

FIQUE ATENTO  •  •  •  •  •  •
• Mantenha os equipamentos de segurança e de comunicação 
sempre em perfeito estado de funcionamento;

• Ao chegar realize um check list e certifique-se que o local está seguro;

• Deixe o número do telefone 153 da GCM em local visível, onde 
possa ser visto por todos e próximo do aparelho telefônico.
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EXEMPLOS DE ATENDIMENTO DO 
PROGRAMA GUARDIÕES DA CIDADE

Iluminação pública externa danificada 
Invasão: Terreno baldio, construção ou prédio abandonado
Vegetação Comprometendo a Segurança
Bares em área escolar
Lan houses e jogos eletrônicos em área escolar
Casas de jogos de azar
Violação de Estabelecimento Interditado
Comércio ambulante informal
Constatação de descarte de entulho, resíduos ou carcaças
Veículos abandonados
Constatação de ocorrência ou crime
Pichação
Atendimento a pessoas em situação de risco
Idosos, crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade
Violência Doméstica
Violação e depredação de patrimônio
Alarme sonoro acionado
Constatação de perturbação do sossego

CANAL DE COMUNICAÇÃO OFICIAL
153 Guarda Civil Metropolitana
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