
Essa  é  a  versão  consolidada  ,  com  todas  as  alterações  que

ocorreram até o dia 30/12/2008.

Endereço desta legislação

LEI Nº 4369 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2006

(Regulamentado pelo Decreto nº 116/2007)

(Vide Regimento Interno - Decreto nº 117/2007)

CRIA O CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, AS JUNTAS DE VIZINHOS E DÁ

OUTRAS PROVIDÊNCIAS

(Do Execu�vo Municipal)

O PREFEITO MUNICIPAL DE PASSO FUNDO, no uso de suas atribuições legais, na forma do ar�go 88 da Lei

Orgânica do Município, faz saber que o Legisla�vo aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

CAPÍTULO I - DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Art. 1º  Ficam ins�tuídos o  Conselho Municipal  de Segurança Pública  e as Juntas  de Vizinhos,  nos

termos da presente lei.

Art. 2º  O  Conselho  Municipal  de  segurança  Pública  é  órgão  de  caráter  consul�vo,  que  tem  por

finalidade apoiar as polí�cas dos órgãos públicos e ações da sociedade civil,  voltadas à segurança do

cidadão passo-fundense.

Parágrafo único. São atribuições do Conselho Municipal de Segurança Pública:

I  -  representar o Município junto aos órgãos responsáveis  pela segurança pública em todos os níveis

polí�cos;

II - propor às autoridades da área de segurança pública a adoção de medidas para a prevenção, repressão

e resolução dos delitos pra�cados em Passo Fundo;

III - receber e encaminhar às autoridades competentes, denúncias de violação de direitos humanos;

IV - promover campanhas de conscien�zação na comunidade;
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V - levantar dados esta>s�cos dos crimes ocorridos em nosso município;

VI - elaborar o Plano Municipal de Segurança Pública;

VII - aprovar a criação das Juntas de Vizinhos;

Art. 3º  O  Conselho  Municipal  de  Segurança  Pública  será  cons�tuído  por  um  representante  e  um

suplente indicado pelos seguintes órgãos e en�dades:

I - Polícia Federal;

II - Polícia Rodoviária Federal;

III - Brigada Militar;

IV - Polícia Civil;

V - Câmara dos Diretores Lojistas de Passo Fundo - CDL;

VI - Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Passo Fundo - ACISA;

VII - União das Associações de Moradores de Passo Fundo - UAMPAF;

VIII - Comissão de Direitos Humanos de Passo Fundo;

IX - Conselho Comunitário Pró-Segurança Pública - CONSEPRO;

X - Ordem dos Advogados do Brasil - OAB.

XI - Execu�vo Municipal.

Parágrafo único. O Judiciário, o Ministério Público Estadual e Federal, e a Câmara de Vereadores serão

convidados a par�cipar, permanentemente das a�vidades do Conselho.

Art. 4º  O Conselho Municipal de Segurança Pública possuirá uma diretoria, ocupada alternadamente

pelos seus conselheiros, em períodos anuais, conforme regimento interno elaborado e aprovado pelos

seus integrantes.

Art. 5º  A nomeação dos membros do Conselho Municipal de Segurança Pública será feita pelo Prefeito

Municipal, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a publicação desta Lei.

CAPÍTULO II - DAS JUNTAS DE VIZINHOS

Art. 6º  Serão criadas,  com a aprovação do Conselho Municipal de Segurança Pública,  as Juntas de

Vizinhos, que terão as seguintes atribuições:

I - apresentar projetos e proposições ao Conselho Municipal de Segurança Pública, com a aprovação da

Associação de Moradores;

II - auxiliar na fiscalização das condições estabelecidas para os apenados do regime aberto, semi-aberto e

em livramento condicional, com residência ou que cumpra alguma condição na sua área de atuação;

III  -  buscar  a  solução  dos  assuntos  ou  problemas  que  afetam  a  sua  comunidade,  no  que  tange  à

segurança pública;

IV - executar, dentro das atribuições definidas pela Associação de Moradores, medidas para promover a

integração e a par�cipação dos munícipes residentes na sua área de atuação.

§ 1º As Juntas de Vizinhos serão organizadas pelas respec�vas Associações de Moradores e terão atuação

limitada à sua área de abrangência.
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§ 2º O ingresso na junta de vizinhos é um ato voluntário, pessoal e indelegável, não sendo ninguém

obrigado a nela permanecer e nem impedido dela se re�rar.

§ 3º As Associações de Moradores deverão encaminhar os dados dos vizinhos que irão compor as juntas

para a análise do Conselho Municipal de Segurança Pública para os fins do inciso VIII, do ar�go 2º desta

Lei.

§  4º Somente  cidadãos  maiores de  18 (dezoito)  anos  e residentes  na área da respec�va associação

poderão ser indicados para compor as Juntas de Vizinhos, vedada a par�cipação em mais de 1 (uma)

Junta.

§ 5º A qualidade de membro da Junta de Vizinhos cessa quando o seu integrante não mais residir na área

de abrangência, por renúncia ou por decisão do Conselho Municipal de Segurança Pública.

Art. 7º  As Associações de Moradores deverão manter os cadastros das Juntas de Vizinhos, informando

à União das Associações de Moradores de Passo Fundo a respec�va composição.

CAPÍTULO IIA

DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA

Art. 7º-  A - Fica criado o Fundo Municipal de Segurança Pública - FMSP, instrumento de captação e

aplicação de recursos, que tem por objeDvo proporcionar meios para o financiamento de aDvidades e

projetos na área da segurança pública. (Acrescido pela Lei nº 4550/2008)

Art. 7º-  B - O FMSP terá orçamento próprio e será administrado pela Secretaria de Finanças, cabendo

ao Conselho Municipal de Segurança Pública e Juntas de Vizinhos o seu gerenciamento e controle.

Parágrafo Único  -  O Conselho Municipal  de Segurança Pública e  Juntas  de Vizinhos parDcipará  na

formulação de propostas orçamentárias referente ao FMSP. (Acrescido pela Lei nº 4550/2008)

Art. 7º-  C - ConsDtuem recursos do Fundo Municipal de Segurança Pública:

I - dotação orçamentária e transferências de recursos do Município, Estado e União, desDnados à área

da segurança pública;

II - dotações e contribuições de pessoas Qsicas ou jurídicas;

III - receitas de aplicação financeira de recursos do FMSP, realizadas na forma da Lei;

IV  -  doações,  auxílio,  contribuições,  subvenções  e  transferências  de  enDdades  nacionais  e

internacionais, organizações governamentais e não-governamentais;

V - outras receitas que venham a ser legalmente consDtuídas.

Parágrafo Único - Os recursos que compõe o FMSP serão depositas em insDtuições financeiras oficiais,

em conta especial e específica sob a denominação "Fundo Municipal de Segurança Pública - FMSP.

(Acrescido pela Lei nº 4550/2008)

Art. 7º-  D  -  Os  recursos  serão  aplicados  conforme  plano  de  aplicação  definidos  pelo  Conselho

Municipal de Segurança Pública e Juntas de Vizinhos, abrangendo:

I  -  financiamento  total  ou  parcial  de  programas,  projetos  e  serviços  desenvolvidos  por  órgãos

governamentais e não governamentais na área da segurança pública;

II - desenvolvimento de programas de capacitação e aperfeiçoamento de recursos humanos na área da

segurança pública;

III - pagamento pela prestação de serviços a enDdades de direito público e privado para a execução de

programas e projetos específicos na área de segurança pública;
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IV - demais projetos e aDvidades definidos no plano de aplicação. (Acrescido pela Lei nº 4550/2008)

Art. 7º-  E - Compete ao Conselho Municipal de Segurança Pública e Juntas de Vizinhos em relação ao

Fundo Municipal de Segurança Pública:

I - acompanhar e avaliar a execução, desempenho e resultados financeiros do Fundo;

II - avaliar e aprovar os balancetes periódicos e o balanço anual do Fundo;

III - fiscalizar os programas desenvolvidos com os recursos do Fundo. (Acrescido pela Lei nº 4550/2008)

Art. 7º-  F  -  A Secretaria de Finanças é responsável  pela operacionalização do Fundo, nos termos

desta  lei,  e  prestará contas da sua  movimentação financeira ao Conselho Municipal  de Segurança

Pública e Juntas de Vizinhos. (Acrescido pela Lei nº 4550/2008)

Art. 7º-  G  -  A  parDcipação  no Conselho Municipal  de Segurança  Pública e  Juntas  de Vizinhos  é

considerada  função  pública  relevante,  vedada  qualquer  remuneração.  (Acrescido  pela  Lei  nº

4550/2008)

Art. 8º  Esta  Lei  será  regulamentada  no  prazo  máximo de  60  (sessenta)  dias  após  a  data  da  sua

publicação.

Art. 9º  Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO, Centro Administra�vo Municipal, 28 de dezembro de 2006.

AIRTON LÂNGARO DIPP

Prefeito Municipal
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