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Referência em: Art. 26 



SEGURANÇA PÚBLICA – BASES 
 
 
 
GESTÃO 
 
- Serviços de segurança pública providos em Santana de Parnaíba, pelo Estado 
de São Paulo, por sua Secretaria de Estado dos Negócios da Segurança Pública, 
e pelo município, por sua Guarda Municipal Comunitária. 
- Serviços na área da Secretaria de Estado providos pela Polícia Civil e Polícia 
Militar. 
- Guarda Civil Comunitária vinculada administrativamente entre a Secretaria de 
Governo do Município. 
- Apoio às atividades do setor dado pelo Fórum Metropolitano de Segurança 
Pública, com representação dos 39 municípios da Grande São Paulo. 
- Competências/ atribuições das diferentes corporações prestadoras de serviços e 
dispositivo de apoio apresentados no quadro (Q/T – A.13.1) 
- Dispositivos de cooperação em vigência 
• Convênio GMC/ Secretaria Nacional de Segurança Pública (repasse de verbas 
federais, subsídios técnicos) 
• Parcerias GMC/ Polícia Civil e GMC/ Polícia Militar 
 
 
SISTEMAS DE ATUAÇÃO 
 
POLÍCIA CIVIL 
-Organizada no município sob a forma da Delegacia Polícia de Santana do 
Parnaíba/ SP. 

- Efetivo de 27 policiais. 
- Equipamentos móveis: 07 (sete) viaturas. 
- Tipologia dos serviços: 
• Boletins de Ocorrência (elaboração); 
• Investigações; 
• Inquéritos policiais. 
 
POLÍCIA MILITAR 
- Presente no município pela 2ª Companhia, do 20º Batalhão; a Companhia 
responde também pela área do município de Pirapora do Bom Jesus. 
- Efetivo total da Companhia de 106 homens, dos quais 86 em Santana de 
Parnaíba. 
- Tipologia dos serviços: 
• Policiamento ostensivo fardado; 
• Escolta de presos; 
• Ronda escolar; 
• Atendimento de ocorrências. 
 
GUARDA MUNICIPAL COMUNITÁRIA 
- Organizada por quatro unidades. 
• Assessoria de treinamento e aprimoramento; 
• Inspetoria operacional; 
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• Seção de apoio técnico/ Administrativo; 
• Seção de apoio técnico/ Operacional. 
- Efetivo previsto de 344 servidores, sendo 272 disponibilizados em 2005, com 
mais 11 alunos em curso de formação, admitidos por meio de concurso público. 
- Equipamentos móveis: 
• Viaturas caracterizadas: 19; 
• Viaturas descaracterizadas: 02; 
• Motos: 04; 
• Total: 25. 
- Equipamentos de uso em serviço: 
• Revólveres; 
• Pistolas; 
• Espingardas; 
• Coletes de proteção balística; 
• Rádios fixos 
• HTs. 
- Unidades       (postos de atendimento da Guarda - PGs): 
a) Instaladas: 
• Base Central 
• PG Fazendinha 
• PG Cidade São Pedro 
• PG Colinas de Anhanguera 
• PG Alphaville 
• PG Cururuquara 
b) A instalar: 
• PG 18 do Forte 
• PG Bairro 120 
• PG Tenente Marques 
• PG Tamboré 
-Tipologia dos serviços 
• Segurança Escolar 
• Vigilância Patrimonial 
• Apoio ao transporte de numerário 
• Apoio ao trânsito 
• Apoio às Polícias Civil e Militar 
• Atendimento pré-hospitalar 
• Segurança nas escolas (PROPAZ) 
• Patrulhamento com cães treinados 
• Apresentações musicais (banda) 
 
 
MOVIMENTO 
 
- Movimento dos serviços dado pelo número de ocorrências (apuradas pela 
Polícia Civil) e atendimentos (providas pela Guarda Municipal Comunitária). 
- Perfil desse movimento segundo série histórica 2000/2004, dado no quadro 
tabela (Q/T – A.13.2). 
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PROGRAMAS EM CURSO 
 
- PROPAZ (Parceria com Secretaria Municipal da Educação) – reuniões nas 
escolas com pais, alunos e docentes, visando aproximação da GMC à 
comunidade, e orientação de suas atividades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Q/T A.13.1 
Município de Santana de Parnaíba 
SEGURANÇA PÚBLICA – ATRIBUIÇÕES DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E SERVIÇOS INTEGRANTES DO SISTEMA 

Organismo Nº de 
Ordem 

Nível Tipo Admin. Nome 

Funções Subordina/Vincula 

1 Estadual Órgão Direta Secretaria de 
Segurança 
Pública (SSP) 

-   serviços de segurança pública 
-   polícia administrativa 
-   polícia judiciária 
-   manutenção da ordem pública 
-   sistema de informações estratégicas dos bens e interesses 

penalmente tutelados 
-   defesa civil 
-   serviços de trânsito (observada a competência municipal na 

matéria) 
-   formação e aperfeiçoamento dos policiais civis e militares 
-   perícias criminalísticas e médico-legais 
-   identificação civil e criminal 

-   Polícia Civil 
-   Departamento de Polícia Técnica 
-   Conselho Estadual de Segurança Pública 
-   Conselho Estadual de Trânsito 
  

2 Estadual Órgão Direta Polícia Civil -   polícia judiciária (para apuração das infrações penais, exceto 
as propriamente militares e as privativas da Polícia Federal 

-   polícia judiciária 

-   Departamento de Polícia do Interior – DERIN  
-   Áreas Circunscricionais Policiais (CP) 
-   Delegacias Circunscricionais e Especializadas 

3 Estadual Órgão Direta (em 
Regime 
Especial) 

Polícia Militar 
(PMESP) 

-   força auxiliar e reserva do Exército 
-   policiamento ostensivo 

• segurança de trânsito urbano e rodoviário 
• florestas e mananciais 
• prevenção criminal 
• preservação / restauração da ordem pública 
• defesa civil 

-   instrução e orientação das guardas municipais 

-       
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Quadro/TABELA A.13.1 (continuação) 

Organismo Nº de 
Ordem 

Nìvel Tipo Admin. Nome 

Funções Subordina/Vincula 

3 
(cont./ 
final) 

Estadual 
(cont./final) 

Órgão 
(cont./final) 

Direta (em 
Regime 
Especial) 
(cont/final)

Polícia Militar 
(PMESP) 
(cont/final) 

-   polícia judiciária militar 
-   garantia do exercício do poder de polícia dos órgãos 

públicos, em especial da: 
• área fazendária 
• área sanitária 
• área de proteção ambiental 
• área de uso/ocupação do solo 
• área do patrimônio cultural 

(continuação/final) 

          -   prevenção e combate a incêndios 
-   busca e salvamento 

-     Corpo de Bombeiros 

4 Municipal Departamento  Direta 
(Especial, 
comando 
de oficial 
da 
PMESP) 

Guarda 
Municipal 
Comunitária 

-   proteger os bens do Município 
-   disciplinar o trânsito 
-   proteger o meio ambiente 
-   proteger a propriedade 
-   proteger os equipamentos urbanos 
-   colaborar com o cidadão e com o desenvolvimento e 

convívio social civilizado e fraterno 

-       



Q/T-A.13.2 
Município de Santana de Parnaíba 
SEGURANÇA PÚBLICA – MOVIMENTO 2000/2004 
 
 

EVENTOS ANO 
 OCORRÊNCIAS ATENDIMENTOS 
2000 
 2461 846 

2001 
 4019 1272 

2002 4642 1679 

2003 4188 2094 

2004 
 4400 2550 

2005 
 ~ 4000  

 
Fontes: Polícia Civil. Delegacia de Santana de Parnaíba.  
             Guarda Municipal Comunitária. 
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