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GABINETE DO PREFEITO

LEI f{o 38012017

,,CRIA O CONSELHO MUNICIPAL DE
SEGURAT,{ÇA PUBLICA »O IWAXTCÍPTO OZ
NAZARE DA MATA/PU".

: pREFEITO Do rvruttlcÍpto DE ruazanÉ DA MATA, No ESTADo DE

?Iru\AITBUCO FAÇO SABER QUE A CÂUAne DE VEREADORES DECRETOU E

.{- 5"{\CIONO A SEGUINTE LEI:

-\rt. 1o - Fica criado o Conselho Municipal de Segurança Publica

-. \Írnicípio de Nazaré da Mata/PE, de natureza deliberativa das

: - -:..-:s de Segurança Pública, junto ao Poder Executivo, em nível local,
- .-..;-p31.

â.rt. 2o - O Conselho Municipal de Segurança Pública de Nazaré
:, I.l.:a PE fica criado com os seguintes objetivos:

I - Formular, encaminhar e deliberar propostas junto aos Poderes

- -:strtuídos em nír.el local, especialmente o Poder Executivo, bem como

-: :,lpaúar a implementação de Políticas relacionadas ao enfrentamento
, -oler-rcia e acriminalidade;

II - Monitorar e avaliar as políticas publicas na area da

S:=urança Pública;

III- Estimular, em todos os orgãos governamentais envolvidos
.:r:r Segurança Pública, iniciativas que promovam o enfi'entamento à

--.1ência, o desenvolvimento de medidas preventivas e sócio - educativas,
---:re outras medidas, por meio de:

a) Programas de instrução e divulgação nas comunidades de

assuntos relativos à prevenção da violência, como projetos e campaúas
educativas com a finalidade de reduzir a violência interpessoal, bem

clomo, estimular a iniciativa que visem ao bem estar e integração da

.-ornunidade;

b) Eventos comunitários
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policiais, destacando o valor da integração de esforços no

àesenvolvimento de ações preventivas e repressivas qualificadas;

IV - Colaborar na identif,rcação das deficiências de instalações

Íísicas, equipamentos, arÍnamentos, viaturas, formação qualificada e na

implementação de estratégias de polícia de proximidade e segurança;

V - Elaborar relatórios anuais sobre as condições da Segurança

pública no Município e encaminhar aos órgãos operativos em nível local,

estadual e federal, 
-na 

âteade segurança pública e defesa social, de acordo

com os modelos fornecidos pelas mesmas'

VI - AProvar seu Regimento Intemo'

Art. 3o - O Orgão será comPosto Por:

I - 06 (seis) representantes da estrutura oÍgalrzacional

Erecutivo Municipal, com seus respectivos suplentes;

II - 06 (seis) representantes da sociedade civil organtzada

\tunicípio, com seus respectivos suplentes;

do

Parágrafo único. serão convidados a compor o orgão, através

da indicação de um representante, os seguintes órgãos e instituições:

I - Câmara de Vereadores;
II - Conselho Tutelar;
III - Poder Judiciário;
IV - Defensoria Pública;
V - Ministério Público Estadual;

VI - Polícia Civil;
VII - Polícia Militar;
VIU - Gerência Regional de Educação.

Art. 4o - o orgão terá Íeuniões mensais ordinárias, ou

=r:::aordinárias quando convocados com IO

de

mínimo 3 (três) dias de

segurança do Poder.:,ecedência, pelo resentante da A

:r.ecutir o MuniciPal.
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Art. 5' - As despesas decorrentes da aplicação da presente Lei
: :::::ão por conta de dotações orçamentárias próprias da Prefeitura
l,l*:,cipal de Nazare da Mata/PE.

Art. 6o - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito do Município de Nazaré da Mata, em2l
: --" embro de 2017 .
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