
Mensagem nº......... /2017. 
  
Exma. Sra.  
Vereadora DENISE TERESINHA GABRIEL 
DD. Presidente da Câmara Municipal. 
 

Temos a honra de encaminhar à esta Augusta Casa, o  
projeto de Lei que institui o Conselho Municipal de Segurança Pública, no 
âmbito do Município de Paragominas-PA. 

  
Considerando a necessidade de adequar a atuação do 

Conselho à legislação atual, cujo objetivo é a maior participação da sociedade 
na política de segurança público no âmbito do Município.  

  
Considerando o interesse da sociedade em ter uma 

cidade de respeito da dignidade da pessoa humana, ressaltando sobretudo, a 
questão da segurança pública, que se caracteriza como um direito do cidadão 
e um dever do Estado. 

 
Vale destacar que a instalação do Conselho de Segurança 

Pública Municipal é estimulada pelo Ministério da Justiça e pela SENASP – 
Secretaria Nacional de Segurança Pública, com a recomendação de garantia 
de participação de todas as entidades envolvidas no processo da segurança 
pública. 

 
Existe atualmente política de incentivo para que o 

Município passe a fazer frente ao novo desafio de auxiliar a combater a violência 
e a criminalidade, através de ações preventivas, com políticas sociais 
integradas, auxiliadas pelo sistema nacional e estadual de segurança pública. 

 
Muito embora a esfera de competência da política de 

segurança pública esteja voltada para a União e os Estados, é notório que os 
Municípios participam ativamente das questões imanentes da segurança 
pública, destacando que em Paragominas esta participação se dá de forma 
direta, pois a Prefeitura Municipal presta auxílios financeiros às polícias civil e 
militar, além da participação indireta através dos programas sociais executados 
no Município. 

 
Considerando que a remodelação do Conselho Municipal 

de Segurança Pública, está em harmonia com a defesa dos direitos humanos 
que velam pelo direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao 
esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito 
e à convivência familiar e comunitária e sobretudo por uma segurança pública 
afinada com os dispositivos legais. 

 
 



Destarte, a formação do conselho conforme proposto no 
presente projeto de lei atende aos requisitos legais e contempla amplamente os 
diversos interesses de toda a sociedade. 

  
Considerando ainda a necessidade de valorizar o conceito 

de segurança pública nas suas mais diversas amplitudes, dentro dos princípios 
da igualdade e da valorização da pessoa humana, sobretudo, nas relações 
entre o Poder Público e a sociedade. 

 
Considerando finalmente o compromisso e dever da 

Administração Pública Municipal de velar pelos interesses dos administrados, 
aliada, sobretudo, ao princípio da legalidade e da igualdade. 

  
O chefe do Poder Executivo, no cumprimento de suas 

atribuições constitucionais, passa às mãos de Vossa Excelência, projeto de Lei, 
para a apreciação desta Augusta Casa legislativa, na certeza de que os 
senhores Vereadores saberão apreciá-lo, com o elevado espírito público que 
possuem. 

 
Requer desta Casa Legislativa, seja o presente projeto 

analisado e votado por esta Casa Legislativa. 
 
Aproveitamos o ensejo para reiterar nossos melhores 

protestos da mais alta estima e elevada consideração, desejando  a Vossa 
Excelência, muito sucesso neste mandato a frente do Legislativo Municipal. 

 
Paragominas-PA. 29 de março de 2017. 
 
  
 

___________________________ 
PAULO POMBO TOCANTINS 
Prefeito Municipal de Paragominas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROJETO DE LEI Nº 014/2017 

 

 

Cria o Conselho Municipal de Segurança 

Pública do Município de Paragominas e 

dá outras providências. 

 

O Prefeito Municipal de Paragominas, Estado do Pará, no uso de suas atribuições 

legais, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprova e ele sanciona e 

promulga a seguinte Lei. 

 

Art. 1º. Fica criado o Conselho Municipal de Segurança Pública de Paragominas 

– CONSEP, órgão colegiado de natureza consultiva e deliberativa, com 

finalidade, respeitadas as demais instâncias decisórias e as normas de organização 

da administração pública, formular e propor diretrizes para as políticas públicas 

voltadas à promoção da segurança pública, prevenção e repressão à violência e à 

criminalidade, e atuar na sua articulação e controle democrático. 

 

Art. 2º. - O Conselho Municipal de Segurança Pública possui as seguintes 

instâncias: 

I – Órgão Pleno; 

II – Fóruns. 

§1º Todas as instâncias elegerão uma coordenação, composta por um 

Coordenador Adjunto, que terão mandato de 02 (dois) anos, com possibilidade de 

reeleição única. 

§2º A eleição dos membros se dará na forma do regimento interno, nos termos do 

disposto no artigo 4º, desta lei. 

Art. 3º - O órgão Pleno tem as seguintes atribuições: 

I - Conhecer, acompanhar e propor ajustes aos projetos e ações voltados à 

segurança pública na cidade, com vistas a priorizar a prevenção à violência; 

II - Representar a comunidade em suas demandas relacionadas às políticas 

públicas de segurança realizadas pelo município acompanhando e fiscalizando a 

execução das ações e dos serviços; 

III - Cooperar com ações e projetos desenvolvidos por órgãos públicos e/ou de 

organizações não governamentais, relativas à prevenção social à violência; 

IV - Propor aos órgãos de segurança pública medidas preventivas que tenham por 

escopo o aperfeiçoamento das políticas públicas de segurança no município; 



V - Desenvolver, promover, estimular projetos, estudos, debates e pesquisas 

voltadas para o aperfeiçoamento das políticas públicas de segurança no 

município; 

VI - Estimular a corresponsabilidade comunitária, particular e empresarial, nas 

ações que visam à segurança coletiva; 

VII - Acompanhar a gestão dos recursos destinados à segurança pública do 

município nos Orçamentos Públicos, bem como, oriundos de convênios ou de 

outras fontes; 

VIII - Apoiar sistematicamente, os Conselhos Comunitários de Segurança, como 

elo de integração ao sistema de segurança; 

IX - Elaborar e manter atualizado o regimento interno. 

Art. 4º. O CONSEP Paragominas terá como conselheiros:  

I - 07 representantes da Administração Pública Municipal, indicados pelo 

Prefeito, preferencialmente, os secretários ligados à Administração, Finanças, 

Planejamento, Obras, Assistência Social e Procuradorias (Executivo e 

Legislativo); 

II–14 (quatorze) representantes de entidades da área de segurança pública e 

sociedade civil, na forma do Regimento Interno, dentre estes, serão convidados a 

compor o Órgão Pleno, através da indicação de um representante: 

a) Associação de Empresários e/ou Comerciantes; 

b) Associação de Moradores de Bairros; 

c) Câmara Municipal de Paragominas; 

d) Conselho Tutelar; 

e) Corpo de Bombeiros do Pará. 

f) Defensoria Pública do Pará; 

g) Ministério Público do Pará; 

h) Ordem dos Advogados do Brasil – subseção Paragominas; 

i) Polícia Civil do Pará; 

j) Polícia Militar do Pará; 

k) Polícia Rodoviária Estadual; 

l) Departamento Municipal de Trânsito; 

m) Superintendência de Serviços Penitenciários; 

n) Tribunal de Justiça do Pará; 

 

III–02 (dois) representantes de entidades e organizações da sociedade civil cuja 

finalidade seja relacionada com as políticas de segurança pública. 

§ 1º Os representantes da administração pública serão designados pelo Poder 

Executivo. 



§ 2º As entidades e organizações referidas nos incisos II e III deste artigo serão 

eleitas na Conferência Municipal de Segurança, por meio de processo aberto a 

todas as entidades e organizações cuja finalidade seja relacionada com as políticas 

de segurança pública, conforme convocação pública e critérios objetivos 

previamente definidos pelo CONSEP Paragominas. 

§3º As entidades e organizações eleitas indicarão seus representantes. 

§ 4º A não participação de quaisquer dos convidados das alíneas do inciso II não 

obstará o funcionamento do CONSEP Paragominas. 

Art. 5º - Na ausência, temporária ou definitiva, bem como, nos impedimentos dos 

conselheiros titulares, os seus respectivos suplentes assumirão suas funções no 

CONSEP Paragominas. 

Parágrafo único. Na hipótese de ausência definitiva do membro titular, seja a 

qualquer título, o seu suplente ocupará sua vaga, devendo ser indicado novo 

conselheiro para suplência, observados os requisitos desta lei. 

Art. 6º - O mandato dos conselheiros do CONSEP Paragominas será de 2 anos, 

vedada a recondução como titular. 

 

§ 1º As novas indicações de representantes e verificação dos requisitos para 

preenchimento das vagas de titulares e suplentes deverão ocorrer 60 dias antes do 

vencimento do mandato disposto no caput deste artigo. 

 

§ 2º - A composição do CONSEP Paragominas, bem como, os nomes de seus  

dirigentes, serão homologados por decreto municipal publicados no Diário 

Oficial, sendo o exercício da função de conselheiro de caráter gratuito e 

considerado serviço público relevante. 

 

§ 3º - É vedada a dupla representação de entidades no CONSEP Paragominas. 

 

Art. 7º - O primeiro mandato do CONSEP Paragominas será instituído pelo Poder 

Executivo Municipal por Decreto Municipal e terá como atribuição a preparação 

da I Conferência Municipal de Segurança Pública. 

 

§ 1º Os membros representantes de entidades da área de segurança pública serão 

indicados em plenária do segmento convocada e amplamente divulgada. 

 

§ 2º As plenárias para a eleição do primeiro mandato do CONSEP Paragominas, 

serão convocadas pelo Poder Executivo. 

 

§ 3º O conselho terá reuniões trimestrais ordinárias, ou extraordinárias quando 

convocados com no mínimo 03 (três) dias de antecedência, por representante da 

Administração Pública Municipal. 



 

Art. 8º - O CONSEP Paragominas terá suporte administrativo pelo Poder 

Executivo Municipal, no entanto sem qualquer subordinação política, funcional 

ou hierárquica aos órgãos públicos, obedecendo as devidas disposições legais. 

 

Art. 9º - O Orçamento Municipal poderá custear despesas do CONSEP 

Paragominas nas dotações da Secretaria de Administração Municipal, desde que 

compatíveis com os propósitos previstos nesta lei e obedecendo a legislação de 

responsabilidade fiscal. 

 

Art. 10º - Fica instituída a Conferência Municipal de Segurança Pública, a ser 

realizada, a cada biênio, pelo CONSEP Paragominas. 

 

Art. 11  - O CONSEP Paragominas elaborará seu regimento interno, em até 60 

dias da sua instalação, o qual será homologado e publicado por Decreto 

Municipal. 

 

Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Paragominas, 18 de 

abril de 2017 

 

                                      

 

Tatiane Helena Soares Coelho 

Presidente em exercício 
 
 
 

 


