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Situação  Enviar

Atendente Rita de Cássia Oliveira

Criação 03/10/2019

Prazo 08/10/2019

Produto Jurídico

Interessado Thamires Kruger Alves Junqueira

Situação Encerrado

Consulta

do Cliente

O presente Projeto de Lei tem a �nalidade de Levando-se em consideração que a Secretaria de

Mobilidade Urbana e Segurança traz entre suas atribuições: Assessorar o Prefeito e demais

Secretários Municipais na ação coordenadora das ações de segurança social do Município; Planejar,

promover articulação nas instâncias federal e estadual e com a sociedade visando potencializar as

ações e os resultados na área da segurança social; Promover a cooperação entre as instâncias federal

e estadual, articulando-se com os demais órgãos da Administração e com a sociedade, visando

otimizar as ações na área de segurança pública e social de interesse do Município; Apoiar e integrar,

conjuntamente com representantes dos demais órgãos de segurança, Gabinete de Gestão Integrada

Municipal de ações de segurança social e Conselho Municipal de Segurança, ações de defesa civil no

Município, articulando os esforços das instituições públicas e da sociedade; Promover a vigilância dos

logradouros públicos, através de centrais de vídeo monitoramento e demais tecnologias avançadas;

Colaborar com a �scalização municipal, na aplicação da legislação referente ao exercício do poder de

polícia administrativa do Município;

https://www.camaraguaiba.rs.gov.br/portal/tramitacao.texto.php?

id=73444&md5=c47ea5909ea78251854733fec7e53df1 Skype para contato: Telefone para contato:

99 69263-33\Celular para contato:

 Data Inicial Data Final
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Resposta

do

Consultor

Prezada,

Conforme contato, as peças colacionadas à consulta, que conicidem com a do link

"https://www.camaraguaiba.rs.gov.br/portal/tramitacao.texto.php?

id=73444&md5=c47ea5909ea78251854733fec7e53df1", não correspondem tecnicamente a

Projeto de Lei, não tendo se adotado a estrutura prevista na Lei Complementar nº 95, de 1998.

Ainda, a temática está relacionada à iniciativa privativa do Prefeito, nos moldes do § 1º do art. 61 da

Constituição Federal, a ser seguida por simetria pela Lei Orgância Municipal.

Diante do exposto, a proposição não deve seguir para tramitação por inviabilidade técnica e jurídica,

recomendando-se sua conversão em Indicação.

O IGAM permanece à disposição.

Rita de Cássia Oliveira                                           

 OAB/RS 42.721                                                                                

Consultora do IGAM     

Downloads Sem arquivos

Para consultar o IGAM, entre em contato através do telefone (51) 3211.1527, fax 3226.4808 ou pelo e-mail

igam@igam.com.br.

O manual do cliente tem várias informações importantes. Clique
aqui (/upload/site/folder-cliente2.pdf) para para fazer o download.

O IGAM se compromete a buscar continuamente o aperfeiçoamento de seus produtos e serviços, procurando atender às
expectativas de seus clientes através de: 

Primazia técnica e velocidade de resposta em seus atendimentos
Excelência no atendimento ao telefone ou presencial 

Busca por novas tecnologias
Melhoria contínua dos serviços

Aperfeiçoamento e desenvolvimento constante dos colaboradores
Manutenção da e�cácia do Sistema de Gestão da Qualidade

http://www.igam.com.br/upload/site/folder-cliente2.pdf

