
 

 

  

 

Comunidade 
Conectada & Turismo 

Social. 
2019 - 2023 
─ 

Prefeitura Municipal de Ribeirão Claro 



  1 
 

PÚBLICO ALVO 
Munícipes, Turistas e Empresas do setor do turismo (Empresas de alimentação, Hotelaria, 
Agricultura familiar). 

 

Objetivo Geral 
Tornar o município referência de receptividade de turismo, alavancando empresas ligadas 
ao projeto, promovendo desenvolvimento econômico e social, geração de emprego e 
renda e desenvolvimento local. 

Melhoria e facilidade de comunicação do munícipe com a prefeitura através de canais 
específicos para o serviço desejado. 

APRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO 
A área total do município de Ribeirão Claro é de 629,223 km² e a população é de 

aproximadamente 11 mil habitantes. Muitas dessas áreas do município se encontram 

preservadas e vêm sendo explorada para a atividade turística, de maneira organizada, 

preservando o meio ambiente, aproveitando todas as características e possibilidades 

para o desenvolvimento do município, principalmente buscando a geração de renda e 

emprego.  

Temos que salientar também que no município existem outras atividades 

econômicas, como por exemplo a agricultura, pecuária, comércio e a indústria, sendo 

importantes geradores de renda.    

O projeto vem responder a algumas solicitações tidas pelos turistas que aqui 

frequentam, como: dificuldade de encontrar os empreendimentos e pontos turísticos, 

dificuldade em obter informações específicas sobre o atendimento dos 

empreendimentos. Para o munícipe o projeto vem ampliar e melhorar os canais de 

comunicação com a prefeitura e a serviços prestados, assim com a ampliação de 

cobertura da internet pública no município.  

Também pensamos na segurança de todos que por Ribeirão Claro passarem ou 

residirem, por isso a criação de um sistema de monitoramento por câmeras e a muralha 

digital. 
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Introdução 
A Prefeitura Municipal, Secretaria de Administração, Secretaria de Turismo e o 
departamento de Informática do município de Ribeirão Claro, que tem por objetivo: 

● Melhoria do município no âmbito social, pois como o aumento da qualidade e 
cobertura da internet, os cidadãos e empresários no setor rural e urbano, terão 
uma melhora condição de trabalho e conectividade. 

● Assim também haverá aumento na arrecadação, o que retorna em beneficio a 
própria população. 

● A segurança do município contará como auxilio do setor de monitoramento por 
câmeras que poderá ser requisitado ao qualquer momento. 

Entre as diretrizes para o cumprimento do seu objetivo, priorizou a potencialização e 
estruturação do setor de turismo como instrumento de desenvolvimento local.  

Visão geral 
O projeto consiste em aumento do link de internet em no mínimo de 100%, 
implantação de novos sistemas de gestão, ampliação da cobertura, distribuição de 
internet no município, principalmente no perímetro rural, onde a melhoria se faz 
necessária para os cidadãos e para o Turismo rural como um todo. 

A ampliação da intranet para conexões das câmeras para o setor de monitoramento, 
e incremento da muralha digital, onde cria-se uma muralha virtual que detecta e 
auxilia em casos de veículos roubados ou outros tipos de ocorrências que venham a 
acontecer em nosso município. 

Objetivos específico 
1. Ampliação do link de internet em mais de 100%; 

2. Facilitar o acesso dos turistas as empresas urbanas; 

3. Facilitar o acesso dos turistas as empresas rurais; 
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4. Envolver a população no projeto, mostrando a capacidade que o mesmo possui 
de resultados positivos para a mesma; 

5. Aproximar empresas de turismo para possíveis indicações internas, fazendo com 
que o turista volte para Ribeirão Claro em outros empreendimentos; 

6. Ampliar a rede de internet pública no perímetro rural do município de Ribeirão 
Claro. 

Especificações 
● Ações 

■ elaboração e execução de planos estratégicos e operacionais. 
■ campanhas promocionais e publicitárias. 
■ organização de rodadas de negócios. 
■ visual dos pontos turísticos e negócios. 
■ atendimento ao turista. 
■ Central de Monitoramento por câmeras. 
■ Aquisição de novo Sistema de gestão. 
■ Portal E-SIC e 156. 
■ Atendimento Cidadão WEB 

 

● Financeiro 
■ Equipamentos de monitoramento por câmeras R$ 1.200.000,00 
■ Intranet R$ 420.000,00 
■ Internet Gratuita Rural e Urbana R$ 1.080.000,00 
■ Sistemas de Gestão Pública R$ 2.250.000,00 
■ Link internet R$ 510.000,00 
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