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LEI N". 2.574/2021 DE 03 DE MAIO DE 2021.

Fica instituído o Conselho Comunitário de Segurança Pública e o

Fundo Comunitário de Segurança Pública, e dá outras

providências.

O Sr. EDELO MARCELO FERRARI, Prefeito Municipal de

Brasnorte, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições que

lhe são conferidas por lei, FAZ SABER que a Câmara aprovou e

ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

CAPITULO I

DOS OBJETIVOS

Art. r Fica criado o CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
- CONSEBRAS do Município de Brasnorte-MT, órgão colegiado, consultivo e de

assessoramento ao Poder Executivo, nas questões relativas à segurança dos bens patrimoniais

do Município e das pessoas físicas e ao combate à violência e à criminalidade.

Parágrafo único. O conselho fica vinculado à estrutura da Secretaria Municipal de

Administração.

Art. 2° Compete ao Conselho:

I - sugerir prioridades na área de segurança pública no âmbito do Município;

II - fiscalizar e assessorar a execução da Política Municipal de Segurança
Pública;

III - acompanhar e avaliar os serviços de segurança pública e privada, prestados
à população, zelando pelo respeito aos direitos humanos e pela eficiência dos serviços de
proteção do cidadão;

IV - sugerir e opinar sobre campanhas voltadas a não violência e pela paz;

V - sugerir e assessorar o Poder Executivo nos encontros, estudos, debates e
eventos ligados à segurança dos bens públicos e das pessoas físicas e ao combate à violência e
à criminalidade;

VI - opinar, previamente, sobre a realização de programas, projetos e ações de
segurança pública a serem realizados pelo Poder Executivo;

VIÍ- elaborar o seu Regimento Interno;

VIII- outras atividades correlatas.
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CAPITULO n

DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO

SEÇÃO I
DA SUBORDINAÇÃO DO FUNDO

Art. 3° - O Fundo Municipal de Segurança ficará subordinado diretamente ao

Presidente do Conselho Municipal de Segurança.

SEÇÃO II
DAS ATRIBUIÇÕES DO PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE

SEGURANÇA

Art. 4® - São atribuições do Presidente do Conselho Municipal de Segurança:

I  - gerir o Fundo Municipal de Segurança e estabelecer políticas de
aplicação dos seus recursos em conjunto com o Conselho Municipal de Segurança;

II - acompanhar, avaliar e opinar sabre a realização do Plano Municipal
de Segurança;

III - submeter ao Conselho Municipal de Segurança as demonstrações
mensais de receita e despesa do Fundo;

IV - encaminhar à contabilidade geral do Município as demonstrações
mencionadas no inciso anterior;

V  - assinar cheques com o responsável pela tesouraria;

VI - ordenar empenhos e pagamentos das despesas do Fundo aprovadas
pelo Conselho Municipal de segurança;

Vil - firmar convênios e contratos, inclusive dos empréstimos, juntamente
com o Prefeito, referentes a recursos que serão administrados pelo Fundo, após prévia
aprovação pelo Conselho Municipal de Segurança.

SEÇÃO III
DA COORDENAÇÃO DO FUNDO

^ Rua Curitiba, N° 1080, Ce

^(66) 3592-3200

BRASNORTE
PREFE ITURA



BRASNORTE
PREFE ITURA

Art. 5° - São atribuições do Coordenador do Fundo:

I  - preparar as demonstrações mensais da receita e despesa a serem
encaminhadas Secretaria Municipal de Administração.

II - manter os controles necessários à execução orçamentária do Fundo,
referentes a empenhos, liquidação e pagamento das despesas e aos recebimentos das
receitas do Fundo;

III - manter controle necessário sobre os bens com carga ao Fundo, até
implantação dos controles próprios do Fundo;

ÍV - encaminhar à Contabilidade Geral do Município:

a) mensalmente, as demonstrações de receitas e despesas;

b) mensalmente, a movimentação do inventário dos bens móveis.

V  - firmar, com o responsável pelos controles da execução orçamentária,
as demonstrações mencionadas anteriormente;

VI - preparar os relatórios de acompanhamento da realização das ações de
segurança para serem submetidos ao Secretário Municipal de Administração;

VII - providenciar, junto à Contabilidade Geral do Município, as
demonstrações que indiquem a situação econômico-financeira geral do Fundo
Municipal de Segurança;

VIU - apresentar, ao Secretário Municipal de Administração a análise e a
avaliação da situação econômico-financeira do Fundo Municipal de Segurança
detectada nas demonstrações mencionadas;

IX - manter os controles necessários sabre convênios ou contratos e dos

empréstimos feitos para a Segurança.

Art. 6° O Conselho Municipal de Segurança tem a seguinte composição:

I - representante da Polícia Militar;

II - representante da Polícia Civil;

III - representante do Poder Legislativo Municipal;

V - representante do Poder Executivo Municipal;

VI - representante do Conselho Tutelar;

VII- representante da OAB.
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§ 1® - Os membros do Conselho Municipal de Segurança serão nomeados
pelo Prefeito mediante indicações, dos representantes legais de cada órgão ou entidade
representada.

Art. T O Conselho elaborará o seu Regimento Interno, no prazo de 60
(sessenta) dias de sua instalação, submetendo-o ao Poder Executivo para homologação,
por Decreto.

Art. 8° O Conselho Municipal de Segurança Pública se reunirá
ordinariamente 01 (uma) vez por mês e, extraordinariamente, sempre que convocado pelo
Presidente.

Parágrafo único: O conselheiro que deixar de comparecer a 3 (três)
reuniões consecutivas ou a 5 (cinco) intercaladas, sem justificativa, perderá o mandato,
devendo o Prefeito Municipal nomear o seu sucessor, procedimento que também será
adotado nos casos de renúncia.

SEÇÃO IV
DO FUNDO

Art. 9° - É criado o Fundo de segurança pública e de combate à violência e à
criminalidade do Município de Brasnorte, que tem como objetivo proporcionar amparo
financeiro aos programas, projetos, convênios, termos de cooperação, contratos e ações de
segurança pública e de combate à violência e a criminalidade.

Art. 10 - Constituem recursos do Fundo:

I - as transferências oriundas do orçamento fiscal do município;

II - os rendimentos e os juros provenientes de aplicações financeiras;

III - o produto de convênio firmado com outras entidades financiadoras;

IV- os auxílios resultantes da celebração de convênio ou termo de cooperação entre
o Município e o poder público ou as entidades privadas, nacionais ou internacionais, sob a
forma de doação.

§ 1 - As receitas descritas neste artigo serão depositadas obrigatoriamente em conta
especial a ser aberta e mantida em agência de estabelecimento oficial de crédito.

§ 2 - A aplicação dos recursos de natureza financeira dependerá:

I- da existência de disponibilidade em função do cumprimento de
programação;
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II- de prévia aprovação do Conselho Municipal de Segurança.

Art. 11 -0 Fundo ficará vinculado à Secretaria Municipal de
Administração e será por esta administrado.

Art. 12 - A contabilidade evidenciara os atos e fatos ligados a administração
orçamentária, financeira, patrimonial e operacional do Fundo Municipal de Segurança, mantendo
controle notário e registro cronológico, sistemático e individualizado, de modo a demonstrar os

resultados da gestão.

Art. 13 - A contabilidade será organizada de forma a permitir o exercício das suas
funções de controle prévio, concomitante e subsequente e de informar, inclusive de apropriar e
apurar custos e, consequentemente, de concretizar o seu objetivo, bem como interpretar e analisar

os resultados obtidos.

Parágrafo único - As demonstrações e os relatórios produzidos passarão a
integrar a Contabilidade Geral do Município.

Art. 14-0 controle financeiro e contábil do Fundo Municipal de Segurança será
executado pelo Coordenador do Fundo, com a assessoria direta da Contabilidade.

Art. 15 - Nenhuma despesa será realizada sem autorização orçamentária.

Parágrafo único - Para os casos de insuficiência e omissões orçamentárias poderão
ser utilizados os créditos adicionais suplementares e especiais, autorizados por Lei e abertos par
decreto do Executivo.

Segurança;

Art. 16 - A despesa do Fundo Municipal de Segurança se constituirá de:

I - direitos que porventura vier a constituir;

II - bens móveis e imóveis que forem destinados ao Conselho Municipal de

III - bens móveis e imóveis doados, com ou sem ônus, destinados ao Conselho
Municipal de Segurança;

IV - bens móveis e imóveis destinados à administração do Conselho Municipal de
Segurança.

Parágrafo único - Anualmente se procederá o inventário dos bens e direitos
vinculados ao Fundo.
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Art. 17 - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão à conta de
dotações orçamentárias próprias.

Art. 18-0 Poder Executivo regulamentará esta Lei, no que couber.

Art. 19 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Brasnorte - MT, aos três dias dç/n fie maio do
ano de dois mil e vinte e um.

EDELO MARCELO FERRARL

Prefeito Municipal

bOt
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