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Escolhe os locais para afixação das placas com base
nas ferramentas de inteligência policial e de gestão.

Promove reuniões de mobilização com a
comunidade organizada.

Identifica e cria proximidade com as 
lideranças comunitárias. 

Profere palestras sobre Prevenção Primária de
Sensibilização.

Visita o tutor seguindo as indicações do Cartão de 
Prioridade de Policiamento.

Monitora os indicadores criminais da região.

COMO A POLÍCIA MILITAR
PARTICIPA?
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O QUE É? 

QUAL A IMPORTÂNCIA 
DA PREVENÇÃO 
PRIMÁRIA?

NA PRÁTICA

. 

QUAL O CUSTO?

Conjunto de ações que busca, por meio da prevenção 
primária, melhorar a segurança pública local, 
incentivando a vizinhança a adotar medidas capazes de 
prevenir delitos e colaborar com o policiamento.

A prevenção primária é o primeiro degrau no 
combate à criminalidade. O cidadão conhece e 
sente diariamente as causas e os efeitos do crime, 
cuja percepção se torna ferramenta indispensável 
para orientar as ações de polícia.

O programa é voluntário e pode ser implantado em 
ruas de um determinado bairro ou região, ou com 
identificação de um estabelecimento comercial que 
tenha obtido o Certificado de Análise de Risco de 
Vulnerabilidade. Devem ser evitadas ações ou 
iniciativas isoladas. Lembre-se: a força contra o 
crime está na união coordenada entre povo e polícia.

A vistoria realizada pela Polícia Militar não tem 
qualquer custo para o proprietário, que arcará 
apenas com os eventuais investimento para 
melhorar a vulnerabilidade do próprio imóvel ou 
estabelecimento. A comunidade também poderá 
apoiar na confecção das placas de segurança do 
bairro, por meio de patrocínio não oneroso.

POR QUE PARTICIPAR?

Para se reduzir a intolerância social que predomina 
nas grandes cidades, aproximando os vizinhos um 
dos outros e por consequência resgatar a sensação 
de segurança na sua região.

COMO FAÇO PARA 
INSERIR O MEU 
COMÉRCIO 
NO PROGRAMA?

Para receber os benefícios do Programa Vizinhança 
Solidária, o cidadão deve procurar a Companhia de 
Polícia Militar mais próxima ou o Conselho 
Comunitário de Segurança da localidade a fim de 
preencher o requerimento de análise de 
vulnerabilidade.
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