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ATO DO SECRETÁRIO

RESOLUÇÃO SESEG Nº 568 DE 19 DE JUNHO DE 2012

CRIA, SEM AUMENTO DE EFETIVO E DE
DESPESAS, NA ESTRUTURA DA POLÍCIA MI-
LITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, A
UPP ADEUS/BAIANA, NO MUNICÍPIO DO RIO
DE JANEIRO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊN-
CIAS.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA, no uso de suas
atribuições legais, que lhe conferem o art. 47 do Decreto-Lei nº 92, de
06 de maio de 1975, o art. 11 do Decreto nº 42.787, de 06 de janeiro
de 2011, e o art. 2º do Decreto nº 41.650, de 21 de janeiro de 2009,
e

CONSIDERANDO ainda o disposto no art. 5º, § 3º, do Decreto nº.
41.930, de 25 de junho de 2009.

RESOLVE:

Art. 1º - Cria, sem aumento de efetivo e despesas, na estrutura da
Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, a Unidade de Polícia Pa-

cificadora - UPP Adeus/Baiana situada no Município do Rio de Janei-
ro, a saber: I - Unidade de Polícia Pacificadora - UPP ADEUS/BAIA-
NA, classe “B”, da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, cuja
área de policiamento abrangerá as Comunidades do Adeus, Baiana,
Itararé, Piancó e Horácio Picoreli, nos Bairros do Complexo do Ale-
mão, Ramos e Bonsucesso, a contar de 11 de maio de 2012 nos se-
guintes limites, contornando as comunidades no sentido horário: Inicia-
se a descrição deste perímetro no entroncamento da Estrada do Ita-
raré com a Rua Vista Alegre, seguindo por esta até a Rua Professor
Lacê lado ímpar, seguindo pela orla da Comunidade da Baiana até a
Rua Itajubara, incluindo-se esta, seguindo pela Rua Teixeira Franco
lado ímpar, seguindo pela Rua Aureliano Lessa lado ímpar, seguindo
pela Rua Roberto Silva lado par, seguindo pela Travessa Salvador
Maciel lado ímpar, seguindo pela Rua Doutor Noguchi lado ímpar, se-
guindo pela Rua Viúva Mendonça lado ímpar, pela Rua Nagé lado
par, seguindo pela Rua Joana Fontoura lado ímpar, seguindo pela
Rua Tangará lado par, seguindo pela Rua Piancó até a Rua Uranos,
excluindo-se esta, retornando pela Rua Piancó, seguindo pela orla da
comunidade Piancó, do Adeus, até a Rua Horário Picoreli seguindo
por esta até a Avenida Itaoca lado par, seguindo por esta até a Es-

trada do Itararé lado ímpar, seguindo por esta até a Rua Vista Ale-
gre.

§ 1º - O mapa dos limites geográficos da UPP a que alude o artigo
anterior encontra-se anexo à presente resolução.

§ 2º - A unidade ora criada deverá contar com efetivo mínimo de 250
(duzentos e cinquenta) policiais militares.

Art. 2º - Caberá ao Comandante Geral da Polícia Militar expedir ato
indicando o local de aquartelamento, forma de emprego, distribuição
de viaturas, efetivo, equipamentos, e outras matérias e meios logís-
ticos necessários ao pleno funcionamento da UPP ora criada.

Art. 3º - O Quadro de Organização das UPP terá por base as di-
retrizes estabelecidas no Decreto nº 42.787/2011, e obedecerá no que
couber ao previsto no Decreto nº 1.072, de 18 de janeiro de 1977.

Art. 4º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 19 de junho de 2012

JOSÉ MARIANO BENINCÁ BELTRAME
Secretário de Estado de Segurança

ANEXO

Mapa dos limites da UPP Adeus/Baiana

ANEXO

Mapa dos limites da UPP Alemão
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