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PROJETO DE LEI Nº 051/2022, de 06 de junho de 2022. 

 

     ---------------------------------------------------------------------------- 

CRIA O GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA DA 

SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL - GGI-M, E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS 

      ---------------------------------------------------------------------------- 

 

 

  LUCIANO KLEIN, Prefeito Municipal de Picada Café. 

 

  Faço saber, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte: 

 

 

LEI: 

 

 

Art. 1º- Fica criado o Gabinete de Gestão Integrada da Segurança Pública Municipal - GGI-M, órgão 

integrante da estrutura orgânica do Município de Picada Café, instância colegiada de deliberação e coordenação das 

atividades pertinentes ao Programa Nacional de Segurança e Cidadania, vinculado ao Gabinete do Prefeito Municipal, 

competindo-lhe: 

 

I - Estabelecer o sistema de integração entre o Ministério da Justiça, Governo do Estado e o 

Município de Picada Café; 

II - Identificar os principais fatos que influem na criminalidade e violência, a fim de propor 

conjuntamente soluções, com base no Sistema Único de Segurança Pública; 

III - Elaborar instrumentos específicos, objetivando a implementação de ações preventivas, 

qualificação de formação policial, modernização da gestão do conhecimento, reorganização institucional, valorização 

da perícia e otimização do controle externo; 

IV - Fomentar o aperfeiçoamento dos órgãos integrantes e vinculados ao Sistema de Segurança 

Pública Municipal, com vistas ao controle de criminalidade e da violência; 

V - Fomentar a integração entre os órgãos de Justiça, Segurança e Assistência Social, assentados no 

território municipal; 

VI - Exercer outras atividades que lhe forem atribuídas. 

 

Art. 2° - O Gabinete de Gestão Integrada Municipal - GGI-M, terá a seguinte composição: 

 

I - Prefeito Municipal, Coordenador; 

II – Secretário Municipal de Saúde e Assistência Social; 

III – Secretário Municipal de Planejamento, Coordenação, Trânsito e Habitação;  

IV – Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos; 

V – Secretário Municipal de Educação e Cultura; 

VI - Coordenador do Conselho Tutelar; 

VII - Comandante  do órgão da Brigada Militar, responsável pelo 

policiamento ostensivo geral local; 

VIII - Delegado de Polícia local; 

 

§ 1° - O Gabinete de Gestão Integrada da Segurança Pública preservará plenamente a autonomia e 

a identidade de seus membros, sendo que as decisões serão tomadas por consenso. 

 

§ 2° - Poderão ainda integrar o Gabinete de Gestão Integrada da Segurança Pública, na condição de 

convidados, os titulares do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública. 

 

Art. 3° - Incumbirá ao Município formalizar o instrumento adequado para garantir a participação 

dos órgãos do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, previstos nos incisos VII e VIII do caput deste artigo e no 

parágrafo anterior. 
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Art. 4º - O Prefeito Municipal expedirá os atos complementares ao fiel cumprimento desta Lei. 

 

Art. 5°- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.   

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PICADA CAFÉ, 06 de junho de 2022. 

 

                 

 

 

         LUCIANO KLEIN 

       Prefeito Municipal 
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JUSTIFICATIVA AO 

PROJETO DE LEI Nº 051/2022 
 
Senhora Presidente; 

Senhores Vereadores: 

 

   

  Encaminhamos para vossa apreciação e votação o Projeto de Lei nº 051/2022, que trata da criação 

do Gabinete de Gestão Integrada da Segurança Pública Municipal - GGI-M. 

  O presente projeto tem como finalidade a criação de um órgão deliberativo e executivo que opera 

por consenso e sem hierarquia entre as Corporações, respeitando a autonomia individual de cada instituição que o 

compõe, objetivando o controle, o desenvolvimento, a avaliação e o monitoramento dos programas e ações estratégicas 

dirigidas à prevenção e ao combate à violência e a criminalidade no Município, por meio de atuação conjunta, 

coordenada e sistêmica entre a Brigada Militar, Polícia Civil e demais órgãos.  

Entre as competências do Gabinete de Gestão estão promover a integração, em âmbito local, dos 

órgãos de segurança pública federal, estadual e municipal, além de gerir, de modo integrado, problemas relacionados 

à segurança pública, promovendo a cooperação e o compartilhamento de informações entre as instituições que o 

compõe, contribuir para a integração e harmonização dos órgãos do sistema de justiça criminal, na execução de 

diagnósticos, planejamentos, implementação e monitoramento de políticas de segurança pública; monitoramento e 

avaliação da execução dos planos municipais de segurança pública.  

Pelos motivos expostos solicitamos a aprovação do presente Projeto de Lei. 

 

      Atenciosamente, 

 

 

 

        LUCIANO KLEIN 

              Prefeito Municipal 

 


