
 
 

LEI Nº. 995/2012, DE 05 DE JUNHO DE 2012. 

 

“Dispõe sobre a organização e estruturação da 

Coordenadoria Geral de Segurança Pública, e dá outras 

providências”. 

 

 

A CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, 

 

APROVOU:  

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÃO PRELIMINAR 

 
 

Art. 1º. - A presente Lei, estabelece a competência e a organização da Coordenadoria 

Geral de Segurança Pública, órgão diretamente subordinado ao Gabinete da Prefeita 

Municipal. 

 

CAPÍTULO II 

DA COMPETÊNCIA 

 
 

Art. 2º. - Compete à Coordenadoria Geral de Segurança Pública: 

 

I – estimular e colaborar como parte de ação conjunta, através de suas divisões e de 

todos os setores ligados aos assuntos de segurança pública, tais como Poder Judiciário, 

Ministério Público, Polícias Civil e Militar, Detran/Ba, Polícia Federal e Rodoviário Federal, 

Exército Brasileiro e as entidades governamentais ou não, que tenham atividades 

relacionadas, direta ou indiretamente, com a segurança pública; 

 

II – desenvolver e implantar políticas que promovam a proteção ao cidadão, articulando e 

integrando os organismos governamentais e a sociedade, visando organizar e ampliar a 

capacidade de defesa da população. 

 



 
 

III – planejar, operacionalizar e executar ações voltadas para a segurança da 

comunidade, dentro de seus limites de competência; 

 

IV – representar o poder Público Municipal junto aos Conselhos Municipais de Segurança 

e demais órgãos e entidades afins; 

 

V – cooperar com o desenvolvimento das atribuições da Guarda Municipal, de forma a 

garantir-lhe a consecução dos seus fins; 

 

VI – assessorar a Prefeita Municipal, nos assuntos que lhe forem pertinentes, a fim de 

subsidiar o processo decisório; 

 

VII – desenvolver projetos em conjunto com as instituições direta ou indiretamente 

relacionadas com as questões de segurança pública, com vistas a proporcionar melhores 

condições de controle, prevenção e ou enfrentamento da criminalidade; 

 

VIII – promover seminários, eventos, palestras e fóruns com a participação de segmentos 

representativos da sociedade organizada, objetivando despertar a conscientização da 

população sobre a necessidade de adoção de medidas de auto-proteção, bem como 

sobre a compreensão acerca de responsabilidade de todos na busca de soluções para as 

questões de segurança da comunidade; 

 

IX – contribuir com ações efetivas, dentro dos seus limites de competência, com vistas à 

redução e à contenção dos índices de criminalidade; 

 

X – atuar nas atividades de  segurança do trânsito, no âmbito do Município, respeitando 

os limites de sua competência; 

 

XI – realizar outras atividades correlatas. 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO III 

DA ESTRUTURA DA COORDENADORIA GERAL DE SEGURANÇA PÚBLICA 

 

 

Art. 3º. - A estrutura organizacional da Coordenadoria Geral de Segurança Pública será a 

seguinte: 

 

1. Coordenadoria Geral de Segurança Pública 

     1.1. Subcoordenadoria de Planejamento Estratégicos 

     1.2. Subcoordenadoria de Ações de Prevenção em Segurança Pública 

 

Parágrafo único. Ficam criados os cargos de livre nomeação pelo Chefe do Poder 

Executivo, necessários ao funcionamento da Coordenadoria Geral de Segurança Pública, 

conforme o Anexo Único desta Lei. 

 

Art. 4 º - A competência, atribuições de seus agentes e os limites e atuação do órgão de 

que trata este capítulo serão fixados no Regimento Interno da Coordenadoria Geral de 

Segurança Pública, a ser instituído por meio de Decreto Municipal. 

 

 

CAPÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 5 º - As despesas resultantes da execução desta Lei correrão por conta das dotações 

orçamentárias do Gabinete da Prefeita, ficando o Executivo a proceder as alterações 

orçamentárias decorrentes da aplicação desta Lei. 

 

Art. 6 º - As atribuições dos setores e competência dos agentes de que trata esta Lei 

serão exercidas na conformidade do Regimento Interno a ser aprovado por Decreto 

Municipal. 

 



 
 

Art. 7 º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições 

em contrário. 

 

Sala das Sessões, 01 de junho de 2012. 

 

 

ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUZA 

Presidente 

BEN-HIR AIRES DE SANTANA 

1º Secretário 

 

ANTÔNIO CARLOS DE ALMEIDA MATOS 

2º Secretário 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO ÚNICO 

Dos Cargos de Livre Nomeação 
Coordenadoria Geral de Segurança Pública 

 
 
 

Símbolo Denominação Quantidade 

NH5 Subcoordenador 02 

 
 

 

 

 

 

 

 


