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Projeto de Lei l\lunicipaln"PM, de 20 de mano de 2019

APROVADO EM Crib o Conwlho Municipalde Seguranga Publica de Dona
In&, e df (ntras pro\:id6nciaK

ESTE A CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES, ESTADO DA PARAIBA, no uso de
suds atnbuig6es pre\:istas na Lei Organica do Municipio c/c o Regimento Intemo. submete i
apreciagao do Plenfrio delta Casa Legislative o presence Projeto de Lei

Art. lo rica criado o Conselho Municipal de Seguranga Publica Municipal, 6rgao
colegiado de assessoramcnto, normative, delibcrati\ o, controlador das agnes, de carftcr pemlanente,
paritirio c consultivo em todos os niveis das politicas pablicas no imbito municipal- vinculado a
Secretaria Municipal de Administra@o e Final)gas. O ('onselho Nlunicipal de Seguranga Publica
CONSEP. compete

\.

I representar o Mumcipio junta aos Orgaos responsaveis pda Seguranga Publica e
pda Dcfcsa Ci'u'tina esfera Estaduale Federal

11 propor as political, diretnzes c programs de Seguranga Publica no que diz
respeito ao pleno exercicio dos direitos e garantias fundamentais, individuais, coletivas, socials e
political, bem homo, a defesa civilmunicipal, a protegao dos bens, servigos e instalag6cs municipais
cstabclecidas na Constituigfo Fcdcrale Estadual- c na Legislagio Municipal

111 encaminhar aos drEaDs pGblicos de Seguranga Publica, proposta de estrat6gia, ou
agro, culo objetivo deja a prevengao da violincia, a ocorr6ncia de sinistros, catfstrofes ou calamidades;
a16m da repressao aos delitos, em Dona ings:

\.

rV apoiar a organizagao de movimentos populares nas agnes de seguranga e defesa
civil. em Dona Ings:

V promoter csludos e pesquisas relacionadas com a vio16ncia, a criminalidade. e
riscos de sinistros, catdstrofm e calamidades. no Municipio

VI receber e encaminhar. is autoridades conlpetentes, dendncias de violagao dos
direitos humanos ocorridos no N4unicipio

Vll apoiar o exercicio das atividades policiais, e de defesa civil, no fmbito do
Municipio

Vlll estimular a cooperagao cntre os municipes circunvizinhos- tendo em vista as
agnes e os ob.icu\os do CONSEP
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lx claborar e aprovar o seu Regimento Intemo

X promoter a integragao da Seguranga Publica c da Defesa Civil Municipal com
Entidades Pdblicas e Pn\atlas. e com os Orgios Rcgionais. Estaduais e Federal

XI Descnvolver campanhas que cstimulem a comunicagao de rsicos e promovam a
participagao da sociedade em projetos destinados a melhona da seguranga da populagao=

\. Xll Apoiar r(nlizag6es desenvolxidas por 6rgaos pablicos de outras esferas e de
organizag6es nio govemamentais: relativas a pref'engio social- assistencial e educacional da vio16ncia,
promovendo entendimemos com organizag6es c instituig6es congencrcs;

Pardgralb inico- O Conse]ho ]b'lunicipalde Segurattga Pttbliccl CONSEP d o Organ
C[entra[para tratar SegurangciPl:lb]ica no ambifo do ]Uttnictpio de ])ona ]n&s.

Art. 2" Comporao, obngatoriamcnte, o Consclho Municipal de Seguranga Publica
CONSEP, um reprcsentante da Secretiria \lunicipalde Administraigio e Finangas, um representante
do Conselho dos Direitos das Criangas e dos Adolcscentes, un] representante do Conselho Tutelar, um
rcpresentante do Consclho de AssistCilcia Social, um rcpresentante do Consclho dc Educagao, um
representante do Conselho de laude, o Coordcnador da Guarda Municipals um representante da
Cfmara Municipalde Dona Ings

\.
$ ]' Participarao ainda, coma membro do CONSEP

a) um representantc da Policia Mllitar

b) um representante da Policia Civil

c) um represcntante do Mimst6rio Pdblico Estadual, na Comarca

d) um reprcsenlante do Podcr Judiciirio Estadual, na Comarca

e) doin rcpresentantes das Entidades Reprcsentativas da Sociedade Civil Organizada
sends um rcpresentante das igrelas c um do Smdicato dos Trabalhadorcs Rurais de Dona Ings/PB:

f) um representante da Ordem dos Advogados do Brasil

g) unirepresentante do Corps de Bombeiros, de Guarabira
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h) um rcpresentantc do Deparlamento de Tdnsito da Policia Militar

g 2" O CONSEP rcunir-sc-a, uimcstralmcnte para dcliberai;6es c acompanhamento do
Plano Municipalde Scguranga Publica P\CUSP. definido em Assemb16ia GeraIEspecialanualmcntc
convocada para esse flm

$ 3' O CONSEP junta aos 6rgaos publicis elaboram Plano Municipal de Seguranga
Publica PNIUSP. no puzo de um ano a costar da publicagao desta Lei

Art. 3' A Asscmb16ia Gerd Especiai convocada para elaborar o Plano Municipal de
Scguranga Publica PMLiSP seri composta por todos os integrantes do Conselho e os dcn)ais 6rgi
de Seguranga Publica

Art. 4' O CONSEP tora uma diretoria constituido de

I Presid6ncia:

11 -- Vice-Prcsid6ncia e:

111 Secretaria Executiva,

$ 1' Compete aos membros do Conselho na pnmeira reuniio eleger a diretoria
conf ormc o Art. 5". cujo illandato sera dc 02 (dais) ands. com a possibilidade de altcmancia por igual
OGriodn

$ 2' O Conselho elaborard seu regiments intemo, dispondo sabre sua organizagio, seu
funcionamento e suas diretrizes bfsicas de atuagao, no puzo de 30 (trinta) dias da data de publicagao
desta Lei

$ 3' As dcliberag6es do Conselho obedecerio ao crit6rio da malaria dimples de vote
dos membros efetivos

Art. 5' O mandato dos Conselheuos sem de 02 (dais) anon, pemlitindo uma unica
recondugao

/'aragra/b (I/nico. As fung6es dos mcmbros do Conselho nio servo rcmuneradas, a
qualqucr titular. scndo, considerado ser\:igo pablico role'tanto

.4rt. 6" Os mcmbras e a Dirctona do Consclho serif nomcados polo Chefs do Podcr
Executive Municioallnediante Portaria

Rna Alfredo ('ane

S\.
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Art. 7' O Regiments Intemo do Conselho, apes apron aWaD, servo encaminhados para
Prefeito Municipal. o qual, dentro de 15 (quinze) dias o encaminhara pam publicagao no Difrio do
Oflcialde Dona in:s

Art. 8' Este Lci intra em vigor na data de sua publicagao

Art. 9' Revogam-se as disposig6es em contrfrio

Cfmara Municipalde Dona Ings/PB, 20 de maid de 2019

cairo Teixeira Esperidiao


