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Trecho extraído do documento “Diretrizes para o Plano Municipal Participativo de 
Turismo 

 
8.7. Da segurança pública e o turismo 

 

 

ÁREA: Segurança 
 

DIRETRIZ Nº SG-01 

 

Elaborar, no curto prazo, um plano de reestruturação visando a disciplinar e organizar o 

trânsito em Águas de São Pedro, tornando-o mais seguro aos munícipes e turistas, segundo 

as Normas do Código de Trânsito Brasileiro. 

 
 

ESTRATÉGIAS 

 

a) Organizar o fluxo de veículos em toda malha viária da cidade. Coordenação: Secretaria de 

Obras e Polícia Militar. 

b) Ampliar e aprimorar através de especialista na área de transito, a sinalização vertical em toda a 

cidade, suprindo os locais onde ela é atualmente inexistente, seguindo as Normas Nacionais de 

Trânsito. Coordenação: Secretaria Obras e Polícia Militar. 

c) Criar bolsões de estacionamento para veículos e transportes coletivos: Coordenação: 

Secretaria de Obras. 

d) Regulamentar a proibição de estacionamento em frente às escolas, creches e ginásios de 

esportes. Coordenação: Secretaria de Obras e Policia Militar. 

e) Fortalecer a obrigatoriedade de criar e manter vagas preferenciais em pontos estratégicos da 

cidade (agências bancárias, supermercados, área de saúde, rodoviária entre outros). 

Coordenação: Secretaria de Obras e Policia Militar. 

f) Manter a funcionalidade da vaga de embarque e desembarque com sinalização visível na 

Rodoviária Municipal. Coordenação: Secretaria de Obras. 

g) Elaboração de Lei Municipal, visando adequar a utilização de veículos não regulamentados, como 

bicicletas, skates, cadeiras motorizadas, às Normas de Segurança. Coordenação: Câmara de 

Vereadores e Polícia Militar. 

h) Implantar na rede municipal de ensino, matéria sobre “Educação no Trânsito”, ministrada por 

profissionais da área. Coordenação: Secretaria de Educação e Polícia Militar. 

i) Estudar a viabilidade de ser realizada a modificação do acesso principal de entrada da cidade, 

visando maior segurança de pedestres e fluidez do tráfego. Coordenação: Secretaria de Obras 

e Polícia Militar. 

j) Estabelecer um plano para captação de recursos que envolvam o setor privado (Parcerias 

Públicas Privadas) e público (verbas municipais, DADE e outros órgãos governamentais). 

Coordenação: Poder Público (Secretarias de Obras e Pode Legislativo). 
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ÁREA: Segurança 

DIRETRIZ Nº SG- 02 

 

No médio prazo, melhorar e ampliar o sistema de iluminação pública com o objetivo de propiciar 

maior conforto e segurança aos turistas, veranistas e moradores e promover a manutenção 

conforme os requisitos expostos nas diretrizes IU-03 e IU-04 da área de Infraestrutura urbana. 

 
 

ESTRATÉGIAS 

 

a) Trocar as lâmpadas existentes nas áreas centrais da cidade, avenidas de acesso, principais 

corredores de tráfego, ou seja, em toda cidade, por lâmpadas de vapor de sódio, específicas. 

Coordenação: Poder Público e Sociedade Civil Organizada. 

b) Substituir a fiação aérea para padrão subterrâneo. Coordenação: Secretaria de Obras e 

Concessionária. 

c) Baixar a altura das lâmpadas de iluminação, visando ampliar a claridade. Coordenação: 

Secretaria de Obras e Concessionária. 

d) Criar uma subestação elétrica no município para evitar as frequentes oscilações e 

interrupções de energia. Coordenação: Secretaria de Obras e Concessionária. 

e) Criar um programa de manutenção permanente e preventiva do sistema de iluminação 

pública. Coordenação: Secretaria de Obras e Concessionária. 

f) Estabelecer um plano para captação de recursos que envolvam o setor privado (Parcerias Públicas 

Privadas) e público (verbas municipais, DADE e outros órgãos governamentais). 

Coordenação: Poder Público (Secretarias de Obras e Pode Legislativo). 
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ÁREA: Segurança 

DIRETRIZ Nº SG-03 

 

Aprimorar, no curto prazo, o sistema municipal integrado de segurança, objetivando garantir o 

direito a proteção física, patrimonial e tranquilidade de turistas, veranistas e munícipes. 

 
 

ESTRATÉGIAS 

 

a) Estudar e monitorar permanentemente as áreas com maior incidência de roubos e furtos. 

Coordenação: Sociedade Civil Organizada, Polícia Civil, Policia Militar e Guarda Civil Municipal. 

b) Adquirir câmeras de alta resolução, criando um sistema de manutenção permanente e preventiva. 

As câmeras de segurança serão implantadas em pontos específicos. Coordenação: Poder 

Público (Secretaria de Obras, Guarda Civil Municipal) e Policia Militar. 

c) Traçar um plano de monitoramento ostensivo das  câmeras de segurança. Coordenação: 

Guarda Civil Municipal e Secretaria de Segurança. 

d) Manter e aperfeiçoar o sistema integrado entre Guarda Civil Municipal e Policia Militar, 

estabelecendo trabalhos coordenados no patrulhamento (rondas). Coordenação: Secretaria de 

Segurança, Guarda Civil Municipal e Polícia Militar. 

e) Ocupar e equipar o Portal de Entrada da cidade e as guaritas já existentes, pela presença da 

Guarda Civil Municipal e/ou Policia Militar. Coordenação: Secretaria Segurança e Secretaria de 

Obras. 

f) Incrementar um programa de reciclagem periódica e equipar adequadamente a Guarda Civil 

Municipal para o perfeito exercício de suas funções. Coordenação: Poder Público (Secretaria 

de Segurança) e Sociedade Civil Organizada. 

g) Dimensionar o número do contingente na proporção direta entre o número de habitantes da 

Estância e o contingente da Guarda Civil Municipal. Coordenação: Poder Público. 

h) Nomear um Delegado Titular para Águas de São Pedro, o qual responderá por uma Delegacia 

que funcione 24 horas, ininterruptamente. Coordenação: Poder Público, Polícia Militar e 

Secretaria de Segurança. 

i) Implantar a “Operação Delegada”, visando ampliar o alcance das forças de segurança. 

Coordenação: Policia Militar e Poder Público. 

j) Estabelecer um plano para captação de recursos que envolvam o setor privado (Parcerias 

Públicas Privadas) e público (verbas municipais, DADE e outros órgãos governamentais). 

Coordenação: Poder Público (Secretarias de Obras e Pode Legislativo). 
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ÁREA: Segurança 
 

 

DIRETRIZ Nº SG- 04 

 

No curto prazo, instaurar, formar e efetivar o Conselho Tutelar Municipal, objetivando o 

atendimento às crianças e adolescentes visando a diminuição da criminalidade, protegendo 

integralmente o jovem e promovendo sua participação nas atividades voltadas ao turismo. 

 
 

ESTRATÉGIAS 

 

a) Criar Lei Municipal para formação do Conselho Tutelar. Coordenação: Poder Público, Câmara 

Vereadores e Secretaria Promoção Social. 

b) Reativar o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Coordenação: 

Secretaria de Promoção Social e Poder Público. 

c) Indicar espaço físico para funcionamento da sede do Conselho, equipando-a para seu devido 

funcionamento e garantindo a manutenção permanente preventiva. Coordenação: Poder 

Público e Secretaria Obras 

d) Formar o Conselho Tutelar Municipal de acordo com as Normas vigentes.  Coordenação: 

Poder Público, Comunidade Organizada. 

e) Tornar requisito básico que os candidatos a conselheiros frequentem com aproveitamento devido, 

cursos de capacitação para o cargo. Coordenação: Secretaria de Educação, Poder Público e 

Comunidade Organizada. 

f) Garantir a efetivação e continuidade do Conselho Tutelar. Coordenação: Poder Público, 

Sociedade Civil organizada. 

g) Estabelecer um plano para captação de recursos que envolvam o setor privado (Parcerias 

Públicas Privadas) e público (verbas municipais, DADE e outros órgãos governamentais). 

Coordenação: Poder Público (Secretarias de Obras e Pode Legislativo). 

 


