
LEI MUNICIPAL Nº. 1.871,  15 de junho de 2012. 
Cria o Gabinete de Gestão Integrada Municipal - GGIM, vinculado ao 
Gabinete do Prefeito, integrante da estrutura organizacional do 
município de Coronel Freitas, e dá outras providências. 
 
 
O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Coronel Freitas, Estado de Santa 
Catarina, Sr. Mauri José Zucco, no uso das atribuições que lhe são conferidas por 
Lei. 
 
Faz Saber – Que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a 
seguinte Lei; 

 
Art. 1º. Fica criado o Gabinete de Gestão Integrada Municipal - GGIM, vinculado 

ao Gabinete do Prefeito, instância colegiada de deliberação e coordenação, no âmbito do 
Município de Coronel Freitas, do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania - 

PRONASCI, instituído pela Lei Federal n.º 11.530, de 24 de outubro de 2007, alterada pela Lei n.º 
11.707, de 19 de junho de 2008. 

 
Parágrafo único - As decisões do Gabinete de Gestão Integrada Municipal - GGIM, 

deverão ser tomadas em comum acordo entre seus membros, respeitadas as autonomias 
institucionais dos órgãos que o representam. 

 
Art. 2º. O Gabinete de Gestão Integrada Municipal GGIM será composto pelos 

seguintes integrantes: 
 
I como membros natos: 
a) Prefeito Municipal de Coronel Freitas; 
b) Secretário Executivo do GGI; 

c) Secretário de Transporte Obras e Serviços Urbanos; 
d) Representante da Assessoria Jurídica do Município; 
e) Representante da Controladoria Interno do Município. 
 
II autoridades municipais: 
a) representante da Secretaria Municipal de Administração e Finanças; 
b) representante da Secretaria Municipal de Educação Cultura e Esporte; 
c) representante da Secretaria Municipal de Saúde; 

d) representante da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente; 
e) representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social; 
f)  representante da Secretaria Municipal de Assistência Social;  
g) representante da Coordenação Municipal de Defesa Civil (COMDEC). 
h) representante da Câmara Municipal de Vereadores. 
 
III autoridades do Governo do Estado de Santa Catarina que atuam no município: 
a) representante da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina; 

b) representante da Polícia Civil do Estado de Santa Catarina. 
 
IV membros convidados: 
a) representante da Associação Empresarial de Coronel Freitas - AECF; 
b) representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Coronel Freitas;   
c) representante do Conselho Municipal de Agricultura;   
d) representante do Conselho Municipal de Saúde. 
 

§ 1º. O Gabinete de Gestão Integrada Municipal – GGIM assegurará a 
participação, na condição de convidados, de representantes da Magistratura, do Ministério 
Público, da Defensoria Pública, assim como de outros representantes de órgãos ou entidades, por 
deliberação do Gabinete de Gestão Integrada Municipal. 



§ 2º. Incumbirá ao Município formalizar o instrumento adequado para garantir a 
participação dos órgãos do Governo Federal e do Estado de Santa Catarina, na forma prevista no 
caput, inciso III deste artigo. 

 
Art. 3º. O Gabinete de Gestão Integrada Municipal - GGIM, contará com a 

seguinte estrutura: 
 

I - Colegiado Pleno do GGIM, instância superior com funções de coordenação e deliberação, 
composta pelos membros natos do GGIM; 
II - Secretaria Executiva, responsável pela gestão e execução das deliberações do GGIM e pela 
coordenação das ações preventivas do PRONASCI, composta pelo Secretário Executivo do GGIM; 

III - observatório de segurança pública, ao qual caberá organizar e analisar os dados sobre a 
violência e a criminalidade local, a partir das fontes públicas de informações, assim como 
monitorar a efetividade das ações de segurança pública no município; 
IV - estrutura de formação e qualidade com o auxílio da rede de telecentros, em parceria com o 
Ministério da Justiça; 
V - sistema de vídeo monitoramento a ser implantado pelo município e os demais órgãos com 
representação no GGIM. 
 

Art. 4º. O Gabinete de Gestão Integrada Municipal - GGIM, deverá interagir com os 
órgão municipais, estaduais e federais de segurança, visando ao estabelecimento da política 
municipal preventiva de segurança pública. 

 
Art. 5º. O Secretário Executivo do Gabinete de Gestão Integrada Municipal 

responderá pela gestão da Secretaria Executiva do - GGIM, sendo indicado e nomeado por ato 
do Chefe do Executivo Municipal, que responderá pela gestão da Diretoria. 

Art. 6º. Os servidores públicos designados para colaborar nas ações do GGIM, 
exercerão essas atividades sem prejuízos das funções que ocupam, e não farão jus a qualquer 
espécie de gratificação ou remuneração especial. 

Parágrafo Único - A colaboração referida neste artigo será considerada prestação 
de serviço relevante e constará dos assentamentos dos respectivos servidores. 

 
Art. 7º. Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar convênio com a União Federal, 

por meio de seu órgão competente, objetivando a adesão ao PROGRAMA NACIONAL DE 
SEGURANÇA PÚBLICA COM CIDADANIA - PRONASCI, assim como outras parcerias que objetivem 

a cooperação para o desenvolvimento de política municipal preventiva de segurança pública. 
 
Art. 8º. Até o prazo máximo de 90 (noventa) dias após sua instalação, o GGIM, 

elaborará o seu Regimento Interno que deverá se homologado por Decreto Municipal 
 
Art. 9º. As despesas com a execução desta Lei correrão por conta de dotações 

orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 
 
Art. 10. Esta Lei entre em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário. 
 

Gabinete do Prefeito, 15 de junho de 2012. 
 
 
          Mauri José Zucco 

                                     Prefeito Municipal 
Registrada nesta secretaria em data supra e publicada no átrio do centro Administrativo. 
 
 
Nilvo José Bagio 

Secretário de Administração e Finanças. 


