
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

A Secretaria Municipal de Defesa Social é o órgão incumbido de dirigir estrategicamente a 
Guarda Civil Municipal, além de funcionar como elo entre a prefeitura a as polícias Civil e 
Militar, buscando maior interação e celeridade nos assuntos de Segurança Pública, bem como, 
interage junto a órgãos, municipais e estaduais, de serviços essenciais na busca de soluções 
para coibir problemas que possam afetar a segurança da comunidade e de cuidar das 
situações de risco em caso eclosão de calamidades públicas, como ainda, incumbido de cuidar 
do sistema de trânsito no Município, grupamento de salvamento marítimo e de outras 
atividades que lhe sejam correlatas.

Quais as competências da Secretaria Municipal de Defesa Social?

GUARDA CIVIL MUNICIPAL

• Atende as chamadas emergenciais demandadas pela Central de Operações e 
Inteligência da Guarda (COI) imediatamente, bem como atua em ações de intervenção 
que busquem minimizar a prática de atos criminosos em todo território do município.

• Através do Grupamento ROMU (Ronda Ostensiva Municipal) auxilia as forças de 
segurança pública estadual e federal, atuando nas ações operacionais de cunho 
preventivo, ostensivo e tático na área de segurança pública, em cobertura de eventos e 
no patrulhamento de vias, praças, logradouros e espaços públicos.

• O Grupamento Canil utiliza o emprego de cães farejadores na detecção de substâncias 
de efeitos psicoativos ilícitas; previne e inibe, infrações penais e atos infracionais; 
Ministra palestras educativas, inclusive apresentando os cães farejadores como fator 
motivacional.

• As equipes de Trânsito e Segurança (TS), atuam seguindo um CARTÃO PROGRAMA, 
elaborado para atender os principais corredores (Escolar, Bancário e comercial) onde há
intenso fluxo de pessoas, sendo os locais pré-definidos pelo DIVOP (Divisão Operacional)
em que a presença da Guarda utilize uma lógica locacional visando o maior benefício 
aos cidadãos, buscando inibir os pequenos delitos e infrações pela presença dos 
agentes, de forma segura e legal; As equipes também gerenciam a proteção 
comunitária, atuando nos arredores das instituições de ensino, auxilia as forças de 
segurança pública em eventos de grande e média proporção, busca minimizar ações e 
atos criminosos nas proximidades nos limites do município; A equipe realiza ainda 
operações de trânsito (blitz e abordagem) em pontos estratégicos, desempenha a 
fiscalização e o policiamento ostensivo de trânsito pelas vias do município e executa 
ações educativas.

• O Grupamento RONDAP (Ronda Patrimonial) protege os bens, serviços e instalações 
públicas, realizando o patrulhamento preventivo nas escolas, creches, CRAS, hospitais, 
postos médicos, feiras livres, prédios públicos municipais e demais patrimônios 
públicos;

• A Patrulha da Mulher faz ouvidas qualitativas das mulheres vítimas de violência 
doméstica e familiar, efetua visitas tranquilizadoras às mulheres que possuem Medidas 
Protetivas de Urgência, de forma presencial ou remota, atua de forma preventiva, além 
de atender aos chamados por quebra do cumprimento das Medidas Protetivas de 
Urgência; Auxilia a Secretaria Executiva da Mulher do Município na prestação dos 
serviços prestados as vítimas de violência doméstica; Desenvolve ações educativas por 
meio de palestras em escolas, igrejas, centros comunitários, entre outros. 

• A Patrulha Ambiental atua, prioritariamente, de forma preventiva na conservação 
ambiental, na proteção do patrimônio ecológico, no resgate de animais silvestres e nas 
questões ambientais do município; articula-se com a Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente no combate as infrações ambientais. Interage com órgãos municipais, 
estaduais e federais, bem como ONG’s que atuam em questões ambientais no âmbito 
do município, buscando soluções compartilhadas para toda sociedade; Ainda também, é
responsável pela fiscalização de poluição sonora, controle de invasões de Áreas 
Protegidas, Unidades de Preservação Permanente e Preservação Cultural, Controle de 
Desmatamento nos limites do município, Controle de Poluição Atmosférica, bem como a 
fiscalização construções irregulares próximo as margens dos rios e das praias; 
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Desempenha também a fiscalização de maus tratos de animais e tráfico de animais 
silvestres; Supervisiona e controla a pesca predatória nos rios e praias; além de manter 
a fiscalização e vigilância dos açudes e mangues, assim como o combate aos caçadores 
de animais silvestres.

GERÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

• A Gerência de Trânsito e Transportes - GTT tem por finalidade promover e implementar 
as políticas municipais de trânsito e de transporte, competindo-lhe assessorar o 
Secretário Municipal de Defesa Social - SMDS, na formulação e execução das políticas 
relacionadas com a Administração dos sistemas de transporte público e do Trânsito do 
Município.

CENTRAL OPERACIONAL DE INTELIGÊNCIA

• Solicitações de ocorrências (153/3521-4756); 0800 281-8855 (Defesa Civil); 0800 281 
855 (Ouvidoria da SMDS) e 81 99165-1765 (WhatsApp Denúncia). Vídeomonitoramento 
de câmeras em todo Município, em que fornece filmagens de ocorrências através de 
solicitações oficiais de autoridades competentes. Aciona e controla viaturas 
operacionais da secretaria (ROMU, AMBIENTAL, PATRULHA DA MULHER, VIATURA DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE).

GERÊNCIA DE DEFESA CIVIL

COORDENAÇÃO DE DEFESA CIVIL

• A Defesa Civil atua principalmente na PREVENÇÃO DE SITUAÇÕES DE RISCO E 
RECUPERAÇÃO DE DANOS. Atende as solicitações de Serviços de Defesa Civil. Emite 
alertas as comunidades e executa projetos como o DEFESA CIVIL NAS ESCOLAS E 
COMUNIDADE, levando informações a todos. Atua diretamente no monitoramento de 
barragens e no índice de chuvas, além da contenção de encostas em risco através da
colocação de lonas plásticas, vistorias e monitoramento das áreas de risco de todo o 
município. Visando minimizar os danos realiza também corte de árvores de locais 
públicos em risco. Realiza a elaboração do PLANO DE CONTINGÊNCIA MUNICIPAL 
além de constantes capacitações do pessoal da Defesa Civil para melhor atender a 
população.

GRUPAMENTO DE SALVAMENTO MARÍTIMO

• A Gerência de Salvamento Aquático tem como principal atuação a PREVENÇÃO, 
RESGATE E SOCORRO A ACIDENTES EM MEIOS AQUÁTICOS. Realiza projetos de 
Educação nas Escolas e para a Comunidade em geral, levando informações sobre 
prevenção a afogamentos, primeiros socorros e meio ambiente. Atua no 
monitoramento e análise de toda extensão da Orla do Município, realizando trabalho 
de sinalização dos locais de risco, alerta aos banhistas, resgates marítimos e 
execução de salvamento aquático, biossegurança e auxilio a qualquer outra 
ocorrência na orla. Visando prestar um melhor serviço, realiza constantes 
treinamentos para a equipe de salvamento, faz o mapeamento de área de risco na 
orla e desenvolve Planos de Emergência.


