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LEI MUNICIPAL DE N0 1.489 DE 30 DE JANEIRO DE 2014
"Altera a disposto na Lei 1.215 de 29 de janeiro de 2009, conforme
especifica e dé outras providências"

CELIA MARIA FERRACIOLI DOS SANTOS, Prefeita
Municipal de So José da Bela Vista - Estado de So Paulo, no usa de suas
atribuicôes legais que Ihe so conferidas faz saber que ,a Câmara Municipal de
APROVOU e ELA PROM ULGA e SANCIONA a seguinte LEI:

Artigo 10 - Altera e inclul unidade de assessoramento direto ao Prefeito(a)
no artigo 70 da Lei 1.215 de 29 de janeiro de 2009, acrescidos ao anexo V, sendo:
1.8 - Secretaria de Educacäo;
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1.11 - Secretaria de Cultura;
1.12 - Secretaria de Seguranca Pt.blica Municipal e Mobilidade Urbana
Artigo 20 - Acrescenta a artigo 19-B que terá a seguinte redacào:
"Artigo 19-B - A Secretaria de Cultura, através de seu titular, compete
resgatar a cultura local, cuidar dos processos de tombamento, catalogar os
costumes locais, bern coma buscar a sua fomentação através de incentivo, bem
coma busca, criação de projetos de incentivo a Cultura."
Artigo 30 - Acrescenta a artigo 19-C e incisos I ao IX que teré a seguinte
redaçäo:
"Artigo 19-C - A Secretaria de Seguranca Ptblica e Mobilidade Urbana,
através de seu titular, compete:
I - Estimular e colaborar em ação conjunta, através de sua estrutura e de
todos as setores ligados aos assuntos de Seguranca P6blica junto ao Poder
Judiciério, Ministério P(jblico, Policias Civil e Militar, Departamento Estadual de
Transito, Policia Federal e outras entidades governamentais ou não;
II - Promover acöes de efetiva proteco aos direitos humanos, buscando
polIticas que integrem os entes governamentais, coma Estado e Uniäo, mobilizando
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o apoio da sociedade corn efetiva participaço popular, buscando momento social
pela paz, contra a delinquência e proteçâo dos direitos das criancas e adolescentes;

0

III desenvolver e implantar poilticas que promovam a proteço do cidado,
articulando e integrando Os organismos governamentais e a sociedade, visando
organizar e ampliar a capacidade de defesa da populacào do MunicIpio;
-

IV planejar, operacionalizar e executar acöes voltadas para a segurança da
comunidade, dentro de seus limites de competência;
-

V
representar o Poder Piblico Municipal junto ao Conseiho Municipal de
Seguranca Püblica e demais órgàos e entidades afins, que tenham acão e existência
dentro do MunicIpio ou fora deste;
-

desenvolver projetos em conjunto corn as instituicöes, direta ou
VI
indiretamente relacionadas corn as questöes de Seguranca Piblica, corn vistas a
proporcionar meihores condicoes de controle, prevenço e ou enfrentamento da
criminal ida d e;
-

VII promover seminários, eventos, palestras e fóruns corn a participaçäo de
segmentos representativos da sociedade organizada, objetivando despertar a
conscientizacäo da populacäo sobre a necessidade de adocâo de medidas de autoproteçào, bern corno sobre a compreenso acerca da responsabilidade de todos na
busca de solucôes para as questOes de seguranca da comunidade;
-

VIII
vistas a
Mu n i c Ip i a;

articular e coordenar o organismo responsãvel pela Defesa Civil, corn
prevencào e enfrentamento de calarnidades ptblicas no 6mbito do
-

atuar nas atividades do trânsito, no âmbito municipal, respeitados as
IX
limites de cornpetência;
-

Artigo 40 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicaçào, revogadas
as disposicöes em contrário.
-

Prefeitura Municipal de São José da Bela Vista-SP
Em, 30 de Janeiro de 2013.

I
CELIA MART ~
FERRACIOLI DOS SANTOS
Prefeita Municipal
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Senhor presidente

Segue em anexo cópia da Lei Municipal de n 0
sancionada e para as providênCiaS pertinenteS.

1.489 de 30/01/2014 devidamente

Ate n ci o same nte,

ANDRÉ LUIZ DARINI BATISTA
SecretâriO de ComuniCacaO InstituciOnal e Social

Ao Exmo.Sr.
VICENTE DE PAULA MASSINO
MD.Presideflte da Cãmara Municipal de
São José da Bela Vista-SP
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