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LEI N" 520, DE 08 DE JULHO DE 2022

DISPÔE SOBRE A CRIAÇÃO DO

CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA

PúBLrcA Do MUNrcÍPro DE Ácul
BRANCA B nÁ otrrnqs pnovmÊxcns

O PREFEITO DO MLINICIPIO DE AGUA BRANCA, do Estado de Paraíba, no uso

das atribuições que lhe são facultadas pelo Artigo 31, Inciso IV da Lei Orgânica Municipal e

legislação pertinente, faz saber que a Câmara Municipal APROVOU e ele SANCIONA a
seguinte Lei:

Art. lo. Fica criado o Conselho Municipal de Segurança Pública - CONSEG,

vinculado a Secretaria Municipal de Segurança Pública, em caráter consultivo e

deliberativo.

Art. 2o. São atribúções do Conselho Municipal de Segurança Pública - CONSEG

I - Sugerir, para os órgãos responsáveis, prioridades de ação na área de segurança

os assuntos e necessidades que envolvam o municipio de Água Branca;

II - Formular estrategias e acompanhar a implementação de políticas relacionadas

ao enfrentâmento à violência e a criminalidade, colaborando pam a segurança aos

munícipes;

III - Acompaúar e avaliar os serviços de segurança pública e privada prestados a

população, zelando pelo respeito aos direitos humanos e pela eficiência dos serviços

na proteção do cidadão;

IV - Buscar o permanente contato entre a comunidade e as forças policiais que

atuam no município;
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V Elaborar e aprovar o seu regimento intemo que deverá dispor acerca da sua

organização, seu frrncionamento e suas diretrizes básicas de atuação.

Art. 3o. O Conselho Municipal de Segurança Pública - CONSEG será composto

por membros titulares e seus respectivos suplentes, com as seguintes

representatividades:

I - 0l (um) representante do Poder Executivo Municipal, indicado pelo Prefeito;

II - 01 (um) representante do Poder Legislativo Municipal, indicado pelo Presidente

da Câmara Municipal;

III - 0l (um) representante do Ministério Público;

IV - 01 (um) representante da Polícia Civil;

V - 01 (um) representante da Polícia Militar;

M - 01 (um) representante do Conselho Tutelar;

VII - 01 (um) repÍesentante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais do Municipio;

YIII - 01 (um) representante da Igreja Católica;

lX - 01 (um) representante das Igrejas Evangélicas;

X - 01 (um) representante das Associações Urbanas;

XI - 01 (um) representante do Comércio Local;

XII - 0l (um) representante da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB;

§ 1" Cada membro do Conselho terá um suplente, da mesma categoria, que

substituirá nas suas faltas e impedimentos.

§3o O presidente do Conselho será eleito entÍe seus membÍos, para mandato de 02

(dois) anos, permitida a reconduçâo por igual periodo;
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§2' Os membros do CONSEG e seus respectivos suplentes serão nomeados pelo

prefeito para o mandato de 02 (dois) anos, permitida uma única recondução por

igual período.
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Art.4o Perde o mandato o membro do CONSEG que faltar, sem justificativa, a três

reuniões consecutivas ou cinco altemadas do conselho, no período de 02 (dois)

anos, assumindo neste caso, o seu suplente para completar o mandato, sendo

indicado um membro para suplência, pela respectiva representatividade.

Art. 5o. O CONSEG, em audiência pública, amplamente divulgada nos meios de

comunicação do município, promoverá, no minimo, semestÍalmente, debates com

a população com vistas a informar sobre ações e projetos municipais na sua área de

atuação e receber informações, sugestões e reclamações de qualquer interessado.

Art. 6o. As deliberações do CONSEG assumirão, dentre outÍas, a forma de

indicação, pareceÍ, recomendação, colaboração, projeto e relatório as autoridades

competentes.

Aí-7o. As deliberações serão tomadas por maioria simples

Art.go O Conselho Municipal de Segurança Pública se reunirá em sessão ordiruíria

uma vez a caü 02 (dois) meses e será conduzida pelo presidente, ou na sua falta,

pelo seu vice-presidente.

Parágrafo único. Sempre que matérias urgentes assim o exigirem, o conselho deverá

ser convocado extraordinariamente pelo presidente ou por um terço dos seus

membros.

AÍ. 10. Os membros do Conselho Municipal de Segurança Pública não são

remunerados e suas funções são consideradas serviço público relevante.
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Art.80 Cada sessão será registrada em ata e será aberta pela leitura da ata anterior.



Art. I I . A aprovação e a alteÍação do regimento intemo dar-se-ão por maioria

absoluta dos membros do Conselho Municipal de Segurança Pública.

Art.12. O CONSEG deverá convocar, a cada 02 (dois) anos, uma Conferência

Municipal de Segurança Pública, na qual será elaborado o Plano Municipal de

Segurança.

Parágrafo único. Elaborado o Plano Municipal, caberá ao Conselho Municipal de

Segurança avaliar e acompaúar a execução das metas nele previstas.

Art. 13. O Conselho elaborará o seu Regimento Intemo, no prazo de 60 (sessenta)

dias de sua instalação, submetendo-o ao Poder Executivo para homologação, por

Decreto.

Art. 14. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação.

Água Branca,?8, 08 de julho de 2022

E\ERTON FIRMINO BATISTA
- Prefeito Constitucional -
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ALTERA A LEI N.. 507/2022. Do MUNICIPIo oE
ÁGUA BRANC^,/PB, ouE DtsPôE soBRE a
EmxçÀo E cRrAçÀo DE caRcos DE
PROVIIIEI{TO EFETIVO DO Í{UMCIPIO DE
ÂGUA BRA'{cÀ AUToRIZA À REAUZAçÀo DE
coxcuRso púBltco DE pRovas E pRov s
E ÍiTULos, E DÁ ourRAS pRovlDÊrctÂs.

o PREFEno Do MUNtclPio DE ÁGUA BRANCÀ do tulrdo d. Pe.sibâ, no
uso des aüihúlgoe8 que he aáo Íadrllãdas pclo 

^íigo 
31, lnciBo lV da Lêi

ügânicá ifunicipálê ,êlisleçáo peôneite, Íe2 É5ber que a Câínâê iluniopsl
APROVOU 6 6le SANCIONA â seguinte Lei:

aí. t§. O Arügo lc e o Anexo I, da Ler n.'5072022, do Munrcípo
d. Águâ Bsncâ/Pg. qu6 dbBis sotr€ e oxlinçáo . €ÍieÉo d6 csÍgos d6
provimonlo êrêürr'o do Múnicit io de Água Branca, aublalE,a a rcalizàçÁo ale
cdrcuíso Êiblco d6 proves ê pmvas e Utulos, ê dá outÍâs p.ovidências pessam
â lôl âs sô0uintês íêdaÉêa:

irurgià! d.nrisra;

tut 2'. E3la Eín€íüa à Loi n.' $7/20 22, do MunicÍpb d. ÁOuâ BencâiPB, !íüe
6rn vioú ne dáâ de lrle BJHiceçáo

Àgua BrancaiPs. 0E de jul|o do 2022
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LEIN'520, DE 08 OE JULHO OÊ 2022

OISPÔE SOBRE A CRI,AçÃO OO CONSELHO
r{uxtctPAL oE SEGURÂNçA PUBUC^ OO
UUNICIPIO DE AGUA BRÂNCA E DA OTITRAS
PRovoÊNclas

I

o PREFE|To Do uuNtclPrc DE AGUA BRÂ CA, do Esrado dê Paí.rb., Íro
uso das atibuiçõcs qúê ho sáo racuttrdas p6lo Artigo 31, lnc1so Ív dâ Lêi
OÍg6nicâ Àluni.jpâl e lêgbbção p€íin€nle, tuz sabêr que a CáÍnara Munrcipal
ÂPRoVoU ê êlê SÂ|iC|ONAâ sêguhtê Lâl:

a
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Art. 11 Flcâ cÍiado o Conselho Municlpâlde Sêgurânça púbticá - CONSEG,
üncllado a Se€retaíiâ Municipat de Sêgurârç3 púbticâ, eln caÉter consultivo

ÂÍt. ?o. Sáo atribuiçôes do Consêlho Municipâl de SeguÍEnça públice _
CONSEG:

I - SugeriÍ, pârl os órgáos .esponsáveis, pÍioÍjdades de âção nâ área de
segurança os assuntos e necqssidâd€s que envolvam o município de Àgua
Branca;
ll - Formúlar estratégies € âcoÍrpanhâr â implemenlâção de potítcas
rêlâcionadas ao ênlt€ntam€ntoà viol6ncia 6â crjminslidad€, cotâborando pâ.á
â segurânçâ ao6 munícbêsi
lll - Acômpanhar e evatiar 06 serviÇos de segurençâ pÚblcá ê privada
preslados a populâÉo, zelando pelo respeío ôos diÍeitos humano6 e pê16
êficiência dos sêwiço6 na prcteÉo do cidadáo;
lV - Buscâr o p€lmansnto contato snvs a cohunidâdê s as k ças policiats que
atuâm no municipio;
V - Êlaborar 6 apÍovar o seu í€gjm€nto interno qu€ dsvêrá dispoí âcsrôa da
sua orgânização, seu íuncionãmênio e suas direErzes básicãs de âtuôÇão,

An. 30. O Conselho Municipaldê Segurdnçã Riblcs -CONSEG sêrá mmposio
por msmbros titulares s sBUs rêspectivG suplentos, mm as sêguinlas
r€pÍB6entatividâd€s:

l- 01 (um) rêpÍEsenbnte do PodeÍ Execútúo Municipâl, indicádopelo pÍeíêito;
ll - 01 {um) rêprêsehránt€ do Poder Lsgistâtvo Municipal, indicado peto
PresiJêntê & CámâÉ Municjpat;
Ul- 01 (um) represeífântB do Ministário Púbti.o;
lV- 01 (u Ín ) reprEE€ntanle da Potidâ civ ;

V- 01 {um) íEpresentante da Políciâ Militar;
Vl- 01 (úm ) representsnte do Conselho TutetsÍi
Vll . 0í (um) rêpÉsentantê dô SihdiEato d(!s Trabalhâdorês Rúrais do
MunicÍpio;
Vlll- 01 (um) rEpreseiterb da lgroja Cátoticai
Ix- 01 (um)Í@rcs€ntante dás tgrejas Evangérc€s,
X- 01 (um ) representa.te das Àssooaçô€s Uóânas,
Xl- 0'1 (u m) represêntânte do Comércio aoc€li
Xll . 01 (um) rcpresentántê dâ Oídeh dos Àdvogados do BÍasit - OABI

§1" Câdâ mamb.o do Conselho têrá um suptents, da m6sma cátegoÍiâ, quê
subslituirá nas suas íaltas e impedlmentos.

Art. 11. A aprovâçáo ê â alterêÉo do rogimênto mremo dâr-s6éo por mãioÍiâ
attsolula dos membÍ6 do Consêlho Municpald€ SsguBnça púbtica.

Âí.12. O CONSEG deverii convocãr, a câdâ 02 (dois) ânos, uma CoííeÍàrciâ
Municipâlde SêguÍançâ Ptiblicâ, ns quat sená elsboBdo o phno Muhicipolde
SegurahF.

Parágraío úhim. Elaborado o Plano Munictpat, câb€íá âo Comdho Municild
de S€gurançâ âyaliar e acompánhar a execuÇão das melas nelê prevbtas.

Arl. 13. O Cohseho elsboraÉ o sêu Regimenio lntemo, no prâzo de 60
(sessenta) diás de suâ instâlâção, submetefldo-o âo podêr Execúlivo pÊrs
homolosação, poÍ D€cÍBb.

AÍt. 1zl. Esta tei entrâÉ êm ügor na dâtâ da sua publicação.

PREFEITURA MtNtctp,t l or Ácua BRÀNCA _ pB
Ádüinistração:

Everton Fi ino Batista- Prefeito Constitucional
José Beroal Gomes de Andrade - Vice-Prefeito
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§2' Os mêmbros do CONSEG e seus respectivos suptentes s€Éo nomeados
pelo preÍeito pâra o mândslo de 02 (dois) ãnos, pêrmlk â ume únicâ
raconduÉo po{ igual período.

§3o O pÍesidente do Conselho s€ftí elêilo êntro seus membros, pâÍâ nlandato
de 02 (dois)ano6, pêrmilrda a recoiduÉo por igLrô I peÍíodoi

Art.4o Perde o mandato o rnêmbm do CONSEG que íahsr, sem jusüfcatjvs, a
trâs Ísuniõ€s cons€culivas oú cinco â[êmades do cons€,ho, no pêríodo ds 02
(dds)anos, assumindo neste cáso, o 6eu Êuplênte para complêtaío mandato,
sendo indiôado um memblD para suptênciã, p€tã respectiva repÍesentalividade.

An. 5Ô. O CONSEG. em audiànoa Êrbtlcá, amptamente diwtgsda nos m€ios
d€ comunicâçao do municipio, promov€rá. no mínimo, s€mB6rr3trn€nt6,
dobates com a popuhÉo com vistas a iníormar sobrE ações e projetos
municipâis ne sua área d6 ãtuaÉo e receber inforÍneçáes, sugestó€s e
redêmaçóes de qualqu€r intelessado.

At. ôo. Às delibêrÉÇóes do CONSEG sssulnjrão, dentrs out-as, a íormá de
indic€çáo, párac6í, recom€ndáção, colaboÉçáo, projslo s r6laüirio âs
autoíidadês coÍhpBt€nlês.

AÍi.7o. Às ddibeÉÉas sêrão romadas poí maioria simples_

An.8o Cadâ sassão s€rá ÍEgistÍsda €m ata e será ebêÍts pela t€itrrâ dâ âtâ

Ârt.go O Cmselho Munidpat de Segurança Púbtica se reuniíá em sessão
ordinárü uma vêz â cada 02 (díis) hes€s e seni conduziirâ pêto presldehte, olr
na sue íâlla, pêlo s€u vice-presidêntê.

Parágraío único. Ssmpr€ qu6 rmtáías uE6niss assim o sxigirem, o consdho
devêrá ser cohvocâdo eírâoídina.iamênle pelo presidêítê ou poÍ um terco dos
seus Íllêmbros.

Art. 10. Os membms do Consdho Municjpatdê SeguránÉ Rtblicá nâo sáo
rêmun€Ísdc'§ e suâ6 tunçoês são consid6radâ6 66rüç0 público ralêvsnlê.
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