
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEIlURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

•

LEI MUNICIPAL N' 7.728, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2013.

Cria o Gabinete de Gestão Integrada
Municipal- ~GIM.

O PREFEITO DO MUNiCípIO DE CARAZINHO. ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL.

FAÇO SABER que o Legislativo aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte
Lei:

Art. 1° Fica criado o Gabinete de Gestão Integrada Municipal - GGIM,
vinculado à Secretaria Municipal Geral do Governo, instância colegiada de deliberação e
coordenação, no âmbito do Município de Carazinho.

Parágrafo único. As decisões do GGIM deverão ser tomadas de comum
acordo entre seus membros, respeitadas as autonomias institucionais dos órgãos que
representam.

Art. 2° O GGIM deverá interagir com os fóruns municipais e comunitários de
segurança, visando o estabelecimento da política municipal preventiva de segurança
pública.

Art. 3' Compete ao GGIM:
I _ Implementar plano estratégico de segurança municipal; integrado ao

Gabinete de Gestão Integrada de Fronteira do Estado do Rio Grande do Sul - GGIF-RS;
11_ Identificar os principais focos de criminalidade e violência no Município de

Art. 4° O GGIM contará com a seguinte estrutura:

III _ Propor ações públicas destinadas a reduzir a criminalidade e a
insegurança pública;

IV _ Analisar as informações provenientes dos órgãos e entidades que o
integram para tomada de decisão;

V _ Coordenar as ações dos órgãos e entidades que o compõem, respeitando
suas competências e otimizando seus resultados;

VI _ Contribuir para uma atuação integrada e harmônica com órgãos do Poder
Judiciário, na execução do diagnóstico, planejamento, implementação e monitoração de
políticas de segurança pública;

VII _ Incentivar programas de prevenção e repressão qualificada da
criminalidade;

VIII _ Colaborar para o planejamento estratégico da atuação do GGIF-RS e
acompanhar o cumprimento das metas estabelecidas para o Município de Carazinho;

IX _ Instituir Câmaras Temáticas para tratar de assuntos específicos;
X - Incentivar a produção de indicadores criminais;
XI- Promover a integração com os municípios que compõe o GGIF-RS.
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I _ Pleno do GGIM, instância superior e colegiada com funções de
coordenação e deliberação;

11 - Secretaria Executiva, responsável pela gestão e execução das
deliberações do GGIM e pela coordenação das ações preventivas do PRONASCI e do
GGIF-RS;

111_ Observatório de Segurança Pública, ao qU'al caberá organizar e analisar
os dados sobre a violência e a criminalidade local, a partir das fontes públicas de
informações, bem como monitorar a efetividade das ações de segurança pública do
Município;

IV _ Estrutura de Formação e Qualificação, organizada por meio de
organizações parceiras, utilizando-se inclusive, da rede de telecentros;

V - Sistema de videomonitoramento, que será implantado pelo Município em
articulação com o Governo do Estado do Rio Grande do Sul e os demais órgãos com
representação no GGIM.

Art. 5° O Gabinete de GGIM será composto pelos seguintes membros:

I - Prefeito do Municipio de Carazinho;

11_ Autoridades Municipais responsáveis pela Segurança Pública e Defesa
Social:

a) Representante do Departamento de Trânsito;
b) Representante da Defesa Civil.

111 _ Autoridades Municipais responsáveis pelas ações sociais preventivas:
a) Representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Mobilidade

Urbana;
b) Representante da Secretaria Municipal Geral do Governo;
c) Representante da Secretaria Municipal de Educação e Cultura;
d) Representante da Secretaria Municipal de Planejamento, Urbanismo e

Obras Públicas;
e) Representante da Câmara Municipal de Vereadores.

IV - Autoridades Policiais Estaduais que atuam no Município:
a) Representante da Delegacia Regional de Polícia;
b) Representante do 38° Batalhão de Polícia Militar;
c) Representante do Corpo de Bombeiros;
d) Representante da Superintendência de Serviços Penitenciários - SUSEPE.

V - Representantes das entidades:
a) Representante da Associaçâo Comercial e Industrial de Carazinho - ACIC;
b) Representante da Câmara de Dirigentes Lojistas - CDL;
c) Representante do Sindicato Rural;
d) Representante do Sindicato do Comércio Varejista de Carazinho;
e) Representante da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB Subseção

Carazinho;
f) Representante do Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas de

Carazinho e Região - SINDICAR; -{- cC
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g) Representante do Sindicato dos Bancários;
h) Representante do Sindicato dos Comerciários.

VI- Autoridades Federais que atuam no Município:
a) Representante da Polícia Rodoviária Federal..
VII - Secretário Executivo do GGIM.

~ 1° A indicação dos membros do GGIM será feita pelas organizações ou
entidades a que pertencem, indicando titular e suplente.

~ 2° O GGIM assegurará a participação, na condição de convidados, de
representantes da Magistratura, do Ministério Público, da Defensoria Pública e das
Autoridades citadas nos incisos IV e VI deste artigo.

~ 3° Caberá ao Município formalizar o instrumento adequado à participação
dos órgãos do Governo do Estado do Rio Grande do Sul previstos no inciso IV deste artigo.

~ 4° A designação dos membros do GGIM será feita por ato do Executivo.

~ 5° O Prefeito indicará o Secretário Executivo do GGIM.

Art. 6° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 30 de dezembro de 2013.

Registre-se e publique-se no Painel de
Publicações da Prefeitura:

fi"CEciLIA BEIÜOLDI R. DOS SANTOS
Secretária da Administração
e Controle de Orçamento
DESENVOl VfDDV
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