
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO
SECRETARIA DE ADMINISTRA ÃO  S AÇ –

DECRETO   N.º 116/07

REGULAMENTA A LEI N.º 4.369, DE 28 DE 
DEZEMBRO DE 2006, A QUAL INSTITUIU O 
CONSELHO MUNICIPAL  DE  SEGURANÇA 
PÚBLICA E AS JUNTAS DE VIZINHOS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PASSO FUNDO, no uso de suas atribuições 
legais, nos termos do que dispõe o artigo 110, Inciso VIII da Lei Orgânica do Município, e 
em conformidade com o disposto na Lei n° 4.369, de 28 de dezembro de 2006,  

 D E C R E T A    

 Art. 1º Este Decreto regulamenta o Conselho Municipal de Segurança Pública 
e as Juntas de Vizinhos, criados pela  Lei n° 4.369, de 28 de dezembro de 2006, como 
espaços de participação comunitária e de integração governamental, considerando todas as 
esferas dos poderes públicos,   na busca de formas alternativas e cidadãs de desenvolver 
soluções para a segurança urbana.

Art.  2º É  competência  do  Conselho  Municipal  de  Segurança  Pública,  em 
consonância  com os  preceitos  constitucionais  e  legais  vigentes,  especialmente,  a  Lei  n.º 
4.369, de 28 de dezembro de 2006:

I - estimular a cooperação e o trabalho integrado dos organismos de segurança 
pública e  persecução criminal,  além dos  sociais  e  comunitários  no desenvolvimento das 
atividades de segurança pública no Município;

II - representar um espaço permanente de debate entre os órgãos públicos e a 
comunidade;

III - diagnosticar e avaliar as ações referentes à segurança pública no Município;
IV -  estabelecer canais  permanentes de comunicação com os órgãos públicos 

para demandar serviços e providências;
V -  sistematizar e  encaminhar as demandas coletivas da população junto aos 

órgãos que compõem o sistema de proteção social  e de segurança pública,  por meio da 
Secretaria Municipal de Transporte, Mobilidade Urbana e Segurança, da Secretaria Estadual 
da Justiça e da Segurança do Estado do Rio Grande do Sul e do Conselho Estadual da Justiça 
e da Segurança;

VI  -  encaminhar  junto  ao  Município  as  demandas  relacionadas  às  políticas 
públicas de sua competência;

VII - identificar as causas e conseqüências da violência urbana, com vistas a 
contribuir na formulação da política municipal de segurança pública.

Art. 3º São  deveres do Conselho Municipal de Segurança Pública :

I – cumprir e fazer cumprir as  disposições regimentais;
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II  –  zelar  pela  observância  das  finalidades  e  competências  do  Conselho 
Municipal de Segurança Pública;

III  –  prestar  contas  de  suas  atividades,  anualmente,  à  comunidade  passo-
fundense;

IV – organizar e convocar a Conferência Municipal de Segurança Urbana, a cada 
2 (dois) anos, em conjunto com a Prefeitura de Passo Fundo;

V - promover a integração com os demais Conselhos Municipais, em especial, o 
de Direitos Humanos para qualificar as políticas públicas de prevenção à violência.

VI - designar representação para os Fóruns Regionais de Justiça e Segurança, 
sempre que solicitado, trabalhando para o seu fortalecimento;

VII  -  estimular  a  mobilização  e  a  organização  comunitárias,  em  particular, 
apoiando a criação das Juntas de Vizinhos.

Art. 4º As decisões do Conselho Municipal de Segurança Pública ficam sujeitas 
à homologação do Chefe do Executivo Municipal.

Art. 5º O mandato de Conselheiro é bienal, iniciando-se a partir da reunião de 
posse de seus integrantes, e não será remunerado.

Art. 6º  O mandato de Conselheiro, assim como de qualquer representante da 
mesa-diretora do Conselho Municipal de Segurança Pública, será revogável com base nos 
seguintes critérios:

I – infringência a este Regimento Interno;
II  -  não comparecimento a  02 (duas)  reuniões consecutivas ou a  04 (quatro) 

intercaladas, em um período de um ano, sem justificativa;
III – conduta incompatível com o decoro, urbanidade e a relevância da função.

Parágrafo único. No  processo de revogabilidade de mandato será assegurado ao 
conselheiro o direito à ampla defesa. 

Art.  7º Em caso de vacância  de  Conselheiro Titular  assume a  titularidade o 
Conselheiro Suplente, exclusivamente para complementar o período restante do mandato.

Parágrafo único. Ocorrendo a vacância do Conselheiro Suplente, sua substituição 
será feita mediante indicação da entidade representada.

Art. 8º A eleição dos integrantes da comunidade e a indicação dos representantes 
dos órgãos públicos e entidades para o Conselho Municipal de Segurança Pública,  deverá 
ocorrer  no  segundo  semestre  dos  anos  pares  e  a  posse  no  primeiro  trimestre  dos  anos 
ímpares.
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Parágrafo  único.  O mandato  dos  atuais  Conselheiros  terá  validade  até  31  de 
dezembro de 2008.

Art. 9º O Conselho Municipal de Segurança Pública está vinculado à Secretaria 
Municipal  de  Transporte,  Mobilidade  urbana  e  Segurança,  para  fins  de  assessoramento 
técnico e suporte administrativo.

Art.  10.   As  diretrizes  do  Conselho  Municipal  de  Segurança  Pública 
considerarão as deliberações definidas pela Conferência Municipal de Segurança Urbana.

Art.  11.   As Juntas de Vizinhos são entidades criadas nos bairros e vilas da 
cidade de Passo Fundo, por iniciativa de seus moradores e de suas Associações, objetivando 
a  participação  direta  dos  cidadãos  nas  questões  que  envolvem a  segurança  social  e  os 
serviços de segurança pública prestados na comunidade em que residem, com as atribuições 
descritas no artigo 6º, da Lei 4.469, de 28 de dezembro de 2006, sendo órgão de caráter 
auxiliar do Conselho Municipal de Segurança Pública, dentro da área de sua abrangência e 
atuação.

Art. 12.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO,  Centro Administrativo Municipal,  em 26 de 
junho de 2007.

AIRTON LÂNGARO DIPP
 Prefeito Municipal

ALBERTO POLTRONIERI
Secret.  de  Administração

Dec-116-07-
Minuta-pgm 
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