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Editorial
Colocar ordem na casa. Esta foi a primeira ação da Administração Municipal em 2017. Um 

desafio enorme, visto que a cidade não tinha clara a definição de uma correta organização 
financeira e a administração pública trabalhava às cegas, ignorando as regras básicas da gestão 
plena e justa dos recursos municipais.

O município colecionava dívidas imensas e inúmeras irregularidades que resultaram em 
inadimplência e na impossibilidade de celebração de convênios, parcerias e repasses de 
recursos dos órgãos do Estado e da União.

Além disso, no plano operacional, o município via a sua estrutura patrimonial (prédios 
públicos, frota municipal e toda  rede de serviços) completamente deteriorados e 
desorganizados.

E mesmo diante destas dificuldades operacionais, a administração municipal, de maneira 
profissional e transparente, mergulhou na solução dos problemas para que a estrutura pública 
viesse a cumprir o seu papel fundamental: o atendimento ao munícipe e depois a recuperação 
da credibilidade junto à população, credores e parceiros diversos.

As finanças foram saneadas. Os fornecedores voltaram a acreditar na Prefeitura que, 
simultaneamente, promoveu uma nova dinâmica administrativa, valorizando os servidores 
municipais, com vencimentos pagos em dia, em algumas ocasiões de forma antecipada,  
incluindo neste cenário, reformas estruturais no cotidiano administrativo.

Altinópolis se estabilizou, quando a administração municipal colocou em prática uma 
gestão séria, responsável e transparente dos recursos públicos, destinados a atender as 
necessidades básicas de toda a população, sem distinção.

É nosso princípio e orientação ética, além de obrigação enquanto gestores públicos, 
trabalhar com  máximo empenho para servir à comunidade. Os recursos que administramos 
devem, obrigatoriamente, ser revertidos à nossa gente, na forma de serviços de excelência e 
benfeitorias. Se os recursos são públicos, pertencem aos cidadãos e vamos zelar por isso; esta 
é a nossa forma de compreender a administração municipal. De outra forma, vira bagunça, 
descaso, autêntica balbúrdia, algo que não faz parte de nosso princípio moral e tampouco 
queremos que se reestabeleça em nosso município.

A Prefeitura tem investido, cada vez mais, em todas as suas ações em favor da comunidade. 
E a população já pode perceber as benfeitorias dos últimos anos.

Muita coisa ainda há por se fazer. Temos plena consciência. Assim, podemos garantir 
que o nosso horizonte comporta trabalhar, com responsabilidade e dedicação, para buscar a 
concretização de objetivos comuns a todos os moradores, transformando nossa cidade, a cada 
dia, num lugar melhor para se viver.

José Roberto Ferracin Marques
Prefeito
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ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO DE TRANSPORTE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO DE TRANSPORTE

GANHA TEMPO

TERCEIRIZAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL
Além de sucateada e com altíssimo custo de 

manutenção, a frota municipal de veículos leves 
e utilitários, num projeto ousado e pioneiro, foi 
terceirizada. Ao todo, vinte veículos foram subs-
tituídos, e dentre eles aqueles que mantinham 
gastos contínuos. Os veículos, já incorporados à 

frota, propiciam eficiência na prestação de servi-
ços com mais segurança aos condutores e pas-
sageiros.

Destaque para a economia mensal de aproxi-
madamente 40% resultante desta ação positiva 
e eficiente aos cofres públicos do município.

O  “Ganha Tempo” foi implantado com o obje-
tivo de se firmar como uma ferramenta essencial 
para a desburocratização do sistema público de 
serviços. O cidadão altinopolense tem à sua dispo-

sição uma variada opção de serviços: emissão de 
carteiras de trabalho, pedidos de ligação de água, 
conhecimento de taxas e tributos, dentre outros. 
O Ganha tempo é referência de bom atendimento.

Previsão de economia
40%
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ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO DE TRANSPORTE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO DE TRANSPORTE

DIÁRIO OFICIAL E NOTA FISCAL 
ELETRÔNICA

NOVA GARAGEM MUNICIPAL

VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR MUNICIPAL
O Governo Municipal promoveu expressivo rea-

juste no Vale Alimentação, perfazendo um total aci-
ma de 100%. Os salários dos servidores municipais 
são pagos em dia e, muitas vezes de forma anteci-
pada.

Destaque para o reajuste de 5,45% do salário dos 
servidores  para 2019, um pouco acima da infl ação 
do período anterior, garantindo o valor real dos ven-
cimentos.

Acompanhando a era digital, o município im-
plantou o Diário Ofi cial Eletrônico, tornando o 
serviço mais ágil e efi ciente, além da economia 
com publicações outrora impressas. Com o Diário 
Ofi cial Eletrônico, o acesso é universal e gratuito 

a todos os interessados em interagir com o muni-
cípio, via site ofi cial www.altinopolis.sp.gov.br . 

O sistema eletrônico implantado permite 
também a emissão de nota fi scal eletrônica, con-
tas de água e tributos e outros serviços.

A construção de novas instalações da garagem municipal, com recursos próprios, veio incrementar 
a melhoria dos serviços relacionados à frota municipal de veículos, colaborando para o maior controle 
e organização das ações.
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PAIF - Proteção e Atendimento Integral à Fa-
mília  - Consiste no trabalho social com famílias, 
de caráter continuado, com a finalidade de forta-
lecer a função protetiva da família, prevenir a rup-
tura de seus vínculos, promover seu acesso e usu-
fruto de direitos e contribuir na melhoria de sua 
qualidade de vida. Prevê o desenvolvimento de 
potencialidades e aquisições das famílias e o for-
talecimento de vínculos familiares e comunitários

SCFV – Serviço de Convivência e Fortaleci-
mento de Vínculos é um serviço que é ofertado 
de forma complementar ao trabalho social com 
famílias referenciadas. Realiza atendimentos em 
grupo. São atividades artísticas, culturais, de la-
zer e esportivas, dentre outras, de acordo com a 
idade dos usuários. Possui um caráter preventivo, 
pautado na defesa e afirmação de direitos e no 
desenvolvimento de capacidades dos usuários.  

Renda Cidadã - Programa estadual de trans-
ferência de renda que promove ações comple-
mentares e concede apoio financeiro direto às 
famílias.

CADÚNICO - O Cadastro Único é um conjun-
to de informações sobre as famílias brasileiras em 
situação de pobreza e extrema pobreza. Essas in-
formações são utilizadas pelo Governo Federal, 
pelos Estados e pelos municípios para implemen-

tação de políticas públicas capazes de promover 
a melhoria da vida dessas famílias.

Bolsa Família - Transferência de renda pelo 
Governo Federal para , as famílias de baixa renda 
do Brasil, garantindo o acesso a serviços essen-
ciais, como alimentação, saúde e educação.

Benefício de Prestação Continuada – BPC-  
É a garantia de um salário mínimo mensal à pes-
soa com deficiência e ao idoso com 65 anos ou 
mais que comprovem não possuir meios de pro-
ver a própria manutenção, nem de tê-la provida 
por sua família.

 Ação Jovem - É um programa de transferên-
cia de renda do Governo do Estado de São Paulo 
voltado para jovens. Estimula a conclusão da Es-
colaridade básica. 

Criança Feliz - O Programa Criança Feliz é 
uma iniciativa do Governo Federal para ampliar a 
rede de atenção e o cuidado integral das crianças 
na primeira infância, considerando sua família e 
seu contexto de vida.

Terceira Idade – São realizados encontros se-
manais, fortalecendo os vínculos, onde realizam 
trabalhos manuais, aulas de dança e confraterni-
zações. Participam de bailes e eventos comemo-
rativos. Realizam viagens e participam do JORI - 
(Jogos Regionais do Idoso).

Reforma do prédio da Secretaria da 
Família, Desenvolvimento Social e 
Segurança Alimentar, onde funciona 
o Órgão Gestor com a equipe 
administrativa e técnicos do Serviço 
de Proteção Social Especial, admitidos 
através de concurso público.

Reforma e adaptação do prédio 
do Centro de Referência da 

Assistência Social (CRAS) 
onde funcionam os serviços 

socioassistenciais:

FAMÍLIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR

OS INVESTIMENTOS FEITOS NA ÁREA 
SOCIAL TRANSFORMARAM VIDAS.

Reforma e adaptação 
da Casa Lar Esperança 

Edmilson Zucoloto
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Em parceria com o Sindicato Rural de Altinó-
polis e SENAR - Serviço Nacional de Aprendizagem 
Rural, é um complemento para a formação dos jo-
vens, com práticas voltadas para a agricultura sus-
tentável e gestão do agronegócio.

São oferecidos cursos de corte e costura em 
tecidos e malhas. 

Repasse de verbas dos Governos Federal e 
Estadual e convênios com a Prefeitura Munici-
pal.

Capacita alunos para desenvolver funções 
inerentes a profissão de cabeleireiro. São ofere-
cidos também cursos de maquiagem, manicure 
e designer de sobrancelhas.

Repasse de verbas dos Governos Federal e 
Estadual e convênios com a Prefeitura Munici-
pal.

FAMÍLIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR

Aquisição de 
2 veículos novos

Reforma e adaptação 
da Casa Lar Esperança 

Edmilson Zucoloto

Escola de Costura Lar São Vicente de Paulo

APAE Escola de Beleza 

Projeto Jovem Agricultor do Futuro

Casa Abrigo
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SAÚDE

CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS
A implantação do Centro de Especialidades Médicas 

tem como objetivo oferecer aos usuários atendimentos 
de ortopedia, ginecologia, cardiologia, neurologia, uro-
logia, endocrinologia, dermatologia, psiquiatria adulto 
e infantil e oftalmologia. Desta forma, garantimos uma 
atenção especializada e qualificada aos munícipes. E 
veio de encontro a satisfazer as necessidades  secundá-
rias de atenção à saúde para a nossa comunidade.

As consultas com ginecologista podem ser agen-
dadas diretamente no Centro de Especialidades. Outras 
especialidades devem ser referenciadas pela ESF – Estra-
tégia Saúde da Família. O sistema de agendamento de 
consultas e retornos é realizado no próprio Centro de Es-
pecialidades, o que agiliza o tempo de espera e garante 
a continuidade no cuidado à saúde da população.

ULTRASSONOGRAFIA OFTALMOLOGIA

Os exames de ultrassonografia atualmente ofer-
tados atendem a uma demanda que há muito era 
reprimida no município. São vários e diferentes exa-
mes realizados com precisão e agilidade, o que dimi-
nui uma longa lista de espera e auxilia significativa-
mente os diagnósticos e consequentes tratamentos.

Exames rápidos, 
seguros e precisos.
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SAÚDE

ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES

FARMÁCIA POPULAR HIDROTERAPIA

Agora os pacientes que vão à consultas em Ribeirão Preto (HC, HE, Beneficência Portuguesa, Santa 
Casa e outros) são transportados em ônibus com ar condicionado, banheiro e seguro contra acidentes. 
Tudo pensado para oferecer maior comodidade e conforto necessário e merecido que uma atenção 
humanizada possa oferecer.

O prédio foi adaptado para receber a Farmácia 
Municipal e atender às necessidades da comunida-
de, bem como às exigências da Vigilância Sanitária 
e do CRF- Conselho Regional de Farmácia. Desta 
forma, os medicamentos permanecem devida e 
adequadamente armazenados e o atendimento 
aos usuários é realizado de maneira eficiente e hu-
manizada.

O município oferece, através de sua Secreta-
ria  de Saúde, um serviço especializado de Hidro-
terapia, na piscina da APAE que, junto às outras 
atividades terapêuticas, promove o tratamento e 
a reabilitação dos pacientes.



10 Relatório de Gestão.

SAÚDE

AQUISIÇÃO DE NOVA AMBULÂNCIA

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

SERVIÇO ODONTOLÓGICO DE QUALIDADE

A partir da Plenária Municipal em Saúde, ocorrida em 2017, a nossa cidade estruturou o Setor de Vigilân-
cia em Saúde, unindo e aprimorando as ações de Vigilância Epidemiológica, Vigilância Sanitária e Vigilância 
de Vetores.

Detalhe: Altinópolis não registrou nenhum caso de dengue em 2017 e 2018. Consciência da população 
e eficaz trabalho dos agentes comunitários de saúde e endemias.

Abaixo, as principais campanhas educativas e preventivas:
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PINTURA E MELHORIAS EM PRÉDIO 
DA SECRETARIA DE OBRAS

AÇÕES POSITIVAS

OBR AS E INFR AESTRUTUR A

Pintura do chafariz da Praça da Matriz

Calçada de 760 metros  entre o posto Parati até o CSU. Remodelação do campo de bocha do CSU.

Reforma da fonte luminosa da Praça Nair José Pereira da Silva
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OBR AS E INFR AESTRUTUR A

PRAÇA 01 COM PISTA DE SKATE E ESTAÇÃO 
MAIS CULTURA

PINTURA DO CORETO 
E DA ESTAÇÃO 
FERROVIÁRIA

A preservação da memória é uma 
preocupação constante da Administração 
Municipal, que valoriza a história de um 
passado não muito distante, o qual cola-
borou efetivamente para a formação de 
nossa identidade. Com este pensamento, 
valoriza-se os  ícones desta página históri-
ca de Altinópolis.
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OBR AS E INFR AESTRUTUR A

PINTURA E FECHAMENTO 
DOS RESERVATÓRIOS E NOVAS BOMBAS

O município passou a oferecer, em defi nitivo, 
um sistema de abastecimento de água de qualida-
de e em pleno funcionamento.

Novos e efi cientes equipamentos garantem o 
contínuo abastecimento de água para a comuni-

dade e considerável economia de energia para os 
cofres públicos.

Falta d’água é coisa do passado, graças  à aqui-
sição de 8 novas bombas de abastecimento, além 
de equipamentos de reserva. Água é vida!

Novas Bombas

Novas Bombas Novas Bombas

Novas Bombas
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OBR AS E INFR AESTRUTUR A

Manutenção de estradas rurais
Programa Melhor CaminhoIluminação da Praça 02 - Ana Azevedo de Oliveira

Iluminação daPraça 04 - Eurídes Ferreira de Melo

Pavimentação - Av. Cel. Antônio Justino de Figueiredo

Recapeamentos

PREFEITURA PROMOVE  MELHORIAS 
EM ÁREAS URBANAS
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OBR AS E INFR AESTRUTUR A

O “Distrito Industrial”, principal polo de empre-
gos e renda do município, após 20 anos de completo 
descaso e abandono, recebeu completa infraestru-
tura, como a implantação de guias e galerias pluviais 

e sanitárias.
Desta forma, encontra-se apto a receber empre-

sas e fomentar o desenvolvimento econômico de 
nossa cidade.

PAVIMENTAÇÃO DO  DISTRITO INDUSTRIAL

O CSU – Centro Social Urbano, “Complexo de 
Lazer Celso Vicentini Zuccolotto” mostra que uma 
gestão séria e comprometida com os interesses da 
comunidade é capaz de transformar a realidade. O 
local que apresentava precárias condições de uso 
passou por ampla reforma e já se encontra em pleno 
funcionamento, oferecendo lazer, entretenimento e 

diversão para a comunidade.
Campo de futebol em perfeito estado, duas 

piscina, para crianças e adultos, amplo salão desti-
nado a eventos socioculturais e um quiosque com-
plementam o cenário perfeito para muita diversão, 
recreação e lazer. Um local especialmente preparado 
para receber calorosamente toda a nossa gente.

CENTRO SOCIAL URBANO - CSU
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OBR AS E INFR AESTRUTUR A

UMA CIDADE QUE SE MOVIMENTA

Praça 01
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OBR AS E INFR AESTRUTUR A

UMA CIDADE QUE SE MOVIMENTA
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MIT 2017 - 2018

Altinópolis conquistou, em 2017, o status oficial 
de Município de Interesse Turístico - MIT, o que pos-
sibilitou a implantação do mirante,  de um pórtico e 
a remodelação da via de acesso ao município.

As obras já se encontram em fase de conclusão 
e o principal objetivo, além de propiciar boas vindas 
aos turistas e visitantes, é o de tornar-se uma Estân-
cia Turística e ter direito a maior participação nas 
verbas públicas do Estado.

Ao concluir realizações neste âmbito e criando 
ou implementando melhorias nos já consagrados 
pontos de visitação, Altinópolis tem como objetivo 
não apenas a referência turística, mas a valorização 
de nossas potencialidades naturais. Assim,  a admi-
nistração municipal busca fomentar o empreende-
dorismo local, criando a possibilidade futura de ge-
ração de emprego e renda à comunidade.

A construção do projeto levou tempo e muita dedicação. Sua inspiração vem dos quatro símbolos de 
nossa cidade, obras do artista Bassano Vaccarini, Gruta de Itambé, plantações de café e as nossas maravilho-
sas cachoeiras, chegando a um resultado incrível, que se destaca pela criatividade e inovação. Ficará marcado 
pelo seu belo design e pelo grande impacto no turismo da cidade.

MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO - MIT

INSPIRAÇÕES PARA O DESIGN DO PÓRTICO
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MIT 2017 - 2018

Construção de um 
novo mirante, dotado de 
elevador, no ponto mais 

alto da cidade, com visão 
privilegiada de toda 

região.
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CULTURA E EVENTOS

FESTAS FOLCLÓRICAS E EVENTOS
Altinópolis possui um calendário de eventos 

que atrai visitantes de todo o país. 
Eventos folclóricos, religiosos, de tradição e 

culturais. Dentre eles destacam-se a tradicional 
Festa de Santos Reis, quermesse da Padroeira e a  
pioneira EXPOAL- Exposição Agropecuária de Al-
tinópolis.

Festas que a população se orgulha, com lou-
vor e devoção, diversão e entretenimento.

A partir de 2017, as tradicionais festas reali-

zadas na Praça da Matriz, inclusive o Natal foram 
mantidas, mas com a reforma completa dos ba-
nheiros e das estruturas de suporte aos eventos 
ali realizados. Outros eventos, como as comemo-
rações de fim de ano, na Praça das Esculturas e 
se deram com brilhantismo e ampla participação 
popular.

A tradição faz parte da identidade de nossa 
gente.
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CULTURA E EVENTOS

GRANDES EVENTOS, GRANDES ATRAÇÕES
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CULTURA E EVENTOS

PROMOÇÃO DE EVENTOS
Os eventos culturais e tradicionais, seja de 

caráter folclórico, religioso, costumam promo-
ver conhecimento, lazer e socialização podendo 
ainda estimular o desenvolvimento do turismo 
na cidade. São acontecimentos de cunho inte-

lectual, esportivo e artístico que a Administra-
ção Municipal valoriza e busca ampliar, aprimo-
rando a cada edição, promovendo cada vez mais 
a interação com a sociedade local, visitantes e 
turistas eventuais.

Natal na Praça da Matriz

Ano Novo - Praça das EsculturasVirada do Ano - Praça das Esculturas

II Encontro Food TruckII Encontro Food Truck
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CULTURA E EVENTOS

FESTA DE REIS: A TRADIÇÃO CONTINUA
Cantos, danças e bandeiras compõem a mani-

festação de fé e devoção ao Santos  Reis. Altinópo-
lis figura como uma das principais mantenedoras 
desta tradição e, anualmente, promove o Encontro 

de Companhias de Reis. A tradicional  Festa é apri-
morada a cada ano, remetendo-nos a uma narrati-
va bíblica que enuncia o nascimento do Salvador 
do mundo na figura do menino Jesus.
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EDUCAÇÃO

Altinópolis acredita que a Educação é a 
base do progresso e da evolução social. Assim 
promoveu a melhoria dos espaços escolares 
ao investir os recursos da Educação na aquisi-
ção de uniformes, material escolar e brinque-
dos pedagógicos para alunos, equipamentos 
para escolas, transporte e merenda escolar com 
qualidade, buscando melhorar de forma efeti-
va o trabalho das Unidades Escolares. Também 

equipou as creches com novas e confortáveis 
cadeiras, berços e carrinhos e a renovação das 
carteiras e cadeiras das escolas de ensino fun-
damentral.

Todas as quadras das unidades escolares 
do município receberam nova pintura e repa-
ros completos, facilitando a prática esportiva e 
recreativa de todos os alunos matriculados na 
rede municipal de ensino.

A merenda escolar e de-
mais refeições complemen-
tares da rede municipal de 
ensino é balanceada e de 
qualidade superior, super-
visionada e acompanhada 
por nutricionista que define 
os parâmetros nutricionais, 
planeja os cardápios, o pre-
paro correto da merenda e 
a manutenção da segurança 
higiênica e sanitária.

EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E RESPEITO

MERENDA COM 
QUALIDADE
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EDUCAÇÃO

Um  kit de uniformes, camisetas e bermudas, é distribuído 
anualmente aos alunos da rede municipal de ensino,  da creche 
ao 9º ano.

O projeto de Tempo Integral foi 
implantado em quase todas as Uni-
dades Escolares, oportunizando a 
continuidade do processo de apren-
dizagem dos alunos no período con-
traturno (inverso).

Aos estudantes, o municí-
pio disponibiliza modernos e 
confortáveis ônibus com se-
gurança, tanto para o trans-
porte de alunos para universi-
dades, quanto para as rotas do 
transporte escolar local e rural. 
Educação se faz com respeito, 
carinho e dedicação.

Uma equipe multidisciplinar composta por 
psicólogo, fonoaudiólogo e psicopedagogos, em 
parceria com profissionais da Secretaria de Saú-
de atende e assiste aos alunos da rede municipal 
de ensino.

Aos alunos com necessidades especiais, to-
das as unidades escolares, contam com a Sala de 
Recurso AEE – Atendimento Educacional Especia-
lizado.

UNIFORMES 
PARA TODOS

ESCOLA EM TEMPO 
INTEGRAL

TRANSPORTE 
ESCOLAR

NÚCLEO DE APOIO PEDAGÓGICO

Implantação da Sala de Recurso
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EDUCAÇÃO

AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E 
EQUIPAMENTOS PARA CRECHES 

MATERIAIS 
DIDÁTICOS

Os materiais didáticos 
oferecidos pelo município au-
xiliam no processo de apren-
dizagem dos alunos, uma vez 
que se constitui recurso didá-
tico de grande valia ao ma-
terializar calendários, jornais, 
murais, gravuras, cartazes, 
plantas, mapas, fotografias, en-
tre outros. Sendo, portanto de 
fundamental importância para 
a construção do conhecimen-
to significativo. Esse material 
possibilita ao aluno um estu-
do mais dinâmico, ampliando 
a capacidade de observação 
do mundo que o rodeia e a 
construção de sua autonomia. 
Educação com qualidade se 
faz com seriedade, respeito e 
determinação.
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EDUCAÇÃO

ÔNIBUS CONFORTÁVEL, COM SEGURANÇA 
PARA TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS

MODERNOS E CONFORTÁVEIS ÔNIBUS COM SEGURANÇA, 
CONFORTO E COMODIDADE PARA AS ROTAS DO TRANSPORTE 

ESCOLAR LOCAL E RURAL. 
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EDUCAÇÃO

As unidades escolares do município receberam nova pintura e reparos completos, facilitando a prá-
tica esportiva e recreativa de todos os alunos matriculados na rede municipal de ensino.

REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES

Escola Coronel

Secretaria do Coronel

Escola Ana Lucia

Escola Ermelinda

Escola Trossel Escola Trossel

Cobertura - Escola Ana Lucia

Muro - Escola Ana Lucia

Escola Alayde
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ESPORTE

Obras realizadas beneficiaram a prática esportiva e  atividades de entretenimento e lazer para a 
comunidade. Esporte é Vida.

ALTINÓPOLIS MAIS SAUDÁVEL

Pista de Skate

Futebol - CSU

Piscina - CSU

Campo de Malha - CSU

Mountain Bike

Vôlei

Campo Bocha
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ESPORTE

PINTURA DAS QUADRAS ESCOLARES

ESTRUTURAÇÃO DO DEPARTAMENTO 
DE ESPORTES 

Piscina - CSU
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SEGURANÇA PÚBLICA

ADESÃO AO PROGRAMA 
“ATIVIDADE DELEGADA”.

PROGRAMA DETECTA LUZES NA CIDADE

A “Atividade Delegada” é um convênio firmado entre as prefeituras e a Secretaria da Segurança 
Pública, que permite aos policiais militares desempenharem suas funções nos dias de folgas.  Alti-
nópolis firmou convênio e conta com mais esta ferramenta para garantia da segurança do cidadão. 

Em novembro de 2017, foi implantado na ci-
dade, o “DETECTA” – programa do governo pau-
lista que visa intercâmbio de informações com 
emprego combinado de agentes de segurança 
pública com desenvolvimento de programas 
municipais para prevenção de crimes e da vio-
lência. O Detecta é um sistema de monitoramen-
to inteligente implantado pelo Governo do Esta-
do de São Paulo em conjunto com o município 
de Altinópolis.

Ruas, passarela e praças receberam ilumi-
nação. A iluminação pública é essencial à qua-
lidade de vida e atua como instrumento de ci-
dadania, permitindo aos habitantes desfrutar 
plenamente do espaço público no período no-
turno.  

Foram iluminados e receberam postes, au-
mentando inclusive a sensação de segurança 
nos seguintes pontos:

Cecap, Sileno Crivelenti, trevo do Jardim 
Luiza, Praça da Gruta.
 Praça 02 - Ana Azevedo de Oliveira. 
 Praça 03 - Vereadora Berenice Cavalheri dos 
Santos,
 Praça 04 - Eurides Ferreira de Mel, 
 Praça 05 – João Damico e Praça, 06 - Liliana Te-
nuto Rossi.
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