Proposta de Regulamento do Conselho Municipal de Seguranga da Praia da

Vit6ria
Nos termos e para os efeitos previstos no artigo 6." da Lei n." 33/98, de 18 de Julho, a
Assembleia Municipal da Praia da Vit6ria aprova o seguinte Regulamento:

CAPITULO

I

Principios Gerais

Artigo l. "
(Conselho Municipal de Seguranga)

O Conselho Municipal de

Seguranga

da Praia da Vit6ria, adiante designado por

Conselho, 6 uma entidade de dmbito Municipal com fungdes de natureza consultiva, que
visa promover a articulagdo, a troca de informaq6es e a cooperagio entre entidades que,

na 6rea do Municipio da Praia da Vit6ria, t€m intervenqio ou estao envolvidas na
prevengdo

e na

garantia da insergio social

e da seguranga e

tranquilidade das

populagdes.

Artigo 2. o
(Objectivos)

Sdo objectivos do Conselho:

a) Contribuir para o aprofundamento do conhecimento da situagdo de seguranga na 6rea
do Municipio, atravds da consulta entre todas as entidades que o constituem;

b) Formular propostas de solugio para os problemas de marginalidade e seguranga dos
cidaddos no Municipio da Praia da Vit6ria e participar em ac96es de prevengdo;

c) Promover a discusfSo sobre medidas de combate d criminalidade e ir exclus5o social
no Municipio;

d) Aprovar pareceres e solicitagdes

a remeter a todas as entidades que

julgue oportunos

e directamente relacionados com as quest6es de seguranga e insergdo social.

Artigo 3.'
(Compet6ncias)

Para a prossecugSo dos objectivos previstos no artigo 2.

",

cnmpete ao Conselho dar

parecer sobre:
a)

A evolugio dos niveis de criminalidade na

ifu'ea

do Municipio;

b) O dispositivo legal de seguranga e a capacidade operacional das forgas de seguranga
no Municipio;
c) Os indices de seguranga e o ordenamento social no imbito do Municipio;

d) Os resultados da actividade Municipal de protecgdo civil;
e) Os resultados da actividade Municipal de combate aos incdndios;

f) As condig6es materiais e os meios humanos empregues nas actividades sociais

de

apoio aos tempos liwes, particularmente dos jovens em idade escolar;
g)

A situagdo socioecon6mica Municipal;

h) O acompanhamento e apoio das ac96es dirigidas, em particular, i prevengdo das
depend6ncias e d an6lise da incid6ncia social do tr6fico de droga;
i) As situag6es sociais que, pela sua particular vulnerabilidade, se revelem de maior
potencialidade crimin6gena e mais carecidas de apoio ir insergdo.

CAPITULO

il

Composigfro e Mesa

Artigo

4o

(Composig5o)

1-IntegramoConselho:
a) O Presidente da CAmara Municipal;

b) O Presidente da Assernbleia Municipal;
c) O Vereador respons6vel pelo pelouro da seguranga;

d) O Vereador respons6vel pelo pelouro da educagio;
e) O Presidente da Comissdo Permanente da Assembleia Municipal;

f) Dois Presidentes da Junta de Freguesia designados pela Assembleia Municipal, com
respeito do principio da representagio proporcional, devendo
representados Presidentes de todas as forgas politicas;

no entanto, estar

g) Um representante do Comando da PSP da Praia da Vit6ria;

h) Um representante do Comando da GNR da Praia da Vit6ria;

i) Um representante do Comando da Policia Maritima;

j) Um

representante do Servigo de Estrangeiros e Fronteiras (CEF);

k) O Director do Servigo Municipal de Protec96o Civil;
l) Um representante do Comando dos Bombeiros Voluntdrios da Praia da Vit6ria;
m) Um representante do Servigo de Prevengio e Tratamento da Toxicodepend€ncia do
Govemo Regional;

n) Um representante da Cdmara de Comercio;
o) Um representante da Direcgdo Regional de EducagSo;

p) Um representante das Associag6es de Pais;

O

q) Um representante do Centro de Saride da Praia da Vit6ria;

r) Um representante do comando da Base Adrea N' 4;
s) Cinco cidadios de reconhecida idoneidade, a designar pela Assembleia Municipal;

2 - Os mernbros do Conselho designados por entidades extemas ao Municipio podon
ser substituidos, a todo o tempo, pelas entidades que os designaram.

3 - O mandato dos membros do Conselho cessa com o fim do mandato da

Assernbleia Municipal que os designou, devendo, porem, manter-se em fungdes at6

i

sua recondugdo ou ir designagio dos membros que os substituam.

Artigo 5. "
(Mesa)

I - Os trabalhos

do Conselho s6o dirigidos por uma Mesa, presidida pelo Presidente da

Cimara Municipal e que integra ainda dois SecretdLrios, eleitos de entre os restantes
membros.

2 - Compete ao Presidente da CAmara Municipal, convocar as reuni6es do Conselho,
fixar a respectiva ordem de trabalhos ouvidos os restantes membros da Mesa, e dirigir
os trabalhos.

3 - Compete aos Secret6rios, conferir as presengas nas reuni6es, verificar o qu6rum,
organizar as inscrig6es para uso da palavra, lavrar as actas e assegurar o expediente.

4 - O Presidente da CAmara pode ser substituido no Conselho nos tennos da Lei n.'
169/99 de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei n." 5-A de I

I

de Janeiro.

CAPITULO

ilI

Funcionamento

Artigo 6. o
(Periodicidade das reuni6es)

O Conselho rerine ordinariarnente uma vez por trimestre.

Artigo 7. o
(Convocagio das reunides)

As reuni6es sio convocadas pelo Presidente, com a anteced€ncia minima de 20 dias,
constando da respectiva convocat6ria o dia, hora e local em que esta se realizar6.

Artigo 8. o
(Reuni6es extraordinririas)

I

- As reuni6es extraordinririas ter6o lugar mediante convocagio escrita do Presidente,

por sua iniciativa ou a requerimento de pelo menos um tergo dos seus membros,
devendo o respectivo requerimento contef, a indicagdo do assunto que se deseja ver
tratado,

2 - As

reuni6es extraordin6rias poderio ainda ser convocadas

h requerimento da

Assembleia Municipal ou da Cdmara Municipal.

3-A

convocat6ria da reunido deve ser feita para um dos 20 dias seguintes 6

apresentagdo do pedido, mas sempre com a anteced€ncia minima de 8 dias sobre a data
da reunido extraordinifu:ia.

4 - Da convocat6ria devern constar, de forma expressa e especificadq os assuntos a
tratar na reunido.

Artigo 9. o
(Ordem do dia)

| - Cada reuni5o ter6 uma Ordern do Dia estabelecida pelo Presidente, ouvidos os
Secret6rios, bem como um Periodo de <cAntes da Ordem do Dia>.

2

- O periodo de (Antes

da Ordem do Dia>, que n6o poder6 exceder 60 minutos,

destina-se ir discussdo e an6lise de quaisquer assuntos ndo incluidos na ordem do dia.

3 - O Presidente deve incluir na ordem do dia, na medida do possivel, os assuntos que
para esse fim lhe forem indicados por qualquer membro do Conselho, desde que se

incluam na respectiva compet€ncia e o pedido seja apresentado por escrito com a
anteced€ncia minima de

l2 dias sobre

a data da convocaQdo da reunido.

4 - A ordern do dia deve ser entregue a todos os

membros do Conselho com a

anteced€ncia de, pelo menos, 8 dias sobre a data da reuni6o.

Artigo

10.

o

(Qu6rum)

I - O Conselho

funciona com a presenga da maioria dos seus mernbros.

2 - Passados 30 minutos sem que haja o qu6rum referido no nrimero anterior, o

Conselho funciona desde que esteja presente um tergo dos seus membros.

Artigo

11.

"

(Direitos dos membros)

I

- Todos os membros do Conselho t6rn direito

a participar nas respectivas reuni6es, a

usar da palavra, a apresentar propostas sobre as matdrias em debate e a participar na
elaboragSo dos pareceres referidos no artigo 3.

o.

2 - A palawa ser6 concedida aos membros do Conselho por ordern de inscrigio,

nEo

podendo cada intervenglo exceder 5 minutos.

Artigo

12.

"

(Deliberag6es)

A Mesa deve procurar que,

sempre que posslvel, as deliberag6es do Conselho sejam

tomadas por consenso, nao o sendo, sdo tomadas por maioria.

CAPiTULOIV
Pareceres

Artigo

13,

o

(Elaboragdo dos pareceres)

I

- Para o exercicio das suas competCncias, os pareceres s6o elaborados por um mernbro

do Conselho, desigrrado pelo Presidente.

2

-

Sempre que a mat6ria em causa o justifique, poderEo ser constituidos grupos de

trabalho, que terdo por objectivo a apresentagio de um projecto de parecer.
3 - Os restantes membros do Conselho podem participar na elaboragdo, designadamente
atrav6s da rernessa de estudos, propostas e sugest6es.

Artigo 14.'
(Aprovag5o de pareceres)

I - Os projectos

de parecer s6o apresentados aos membros do Conselho com, pelo

menos 8 dias de anteced€ncia da data agandada para o seu debate e aprovagdo.
2 - Os pareceres sdo votados globalmente, considerando-se aprovados quando rerinam o

voto favor6vel da maioria dos manbros presentes na reuniSo.
3 - Quando um parecer for aprovado com votos contr4 os mqnbros discordantes podem
requerer que conste do respectivo pirecer a sua declaragdo de voto.

Artigo

15.

"

(Periodicidade dos pareceres)

I

- Os pareceres a emitir pelo Conselho t6m periodicidade anual.

2 - Os pareceres anuais devem ser aprovados pelo Conselho at6 ao dia 30 de Junho de
cada ano e enviados:
a) A Assembleia Municipal e ir Cdmara Municipal, para apreciagio;

b) As

autoridades de seguranga com compet€ncia no territ6rio do municipio, para

conhecimento.

CAPITULO V
Actas

Artigo

16.

o

(Actas das reuni6es)

I

- De cada reuniio ser6 lavrada acta na qual se registani o que de essencial

se

tiver

passado, nomeadamente as faltas verificadas, os assuntos apreciados, os pareceres
ernitidos, o resultado das votag6es e as declarag6es de voto.
2 - As actas sdo postas ir aprovagdo de todos os mernbros no final da respectiva reuniio
ou no inicio da seguinte.
3 - As actas serEo elaboradas sob a responsabilidade de um dos Secretiirios, o qual ap6s
a sua aprovagdo, as assinard conjuntamente com o Presidente.

4 - Qualquer mernbro ausente na reunido de aprovagdo de uma acta donde constem ou

se omitam tomadas de posigEo suas pode posteriomente juntar

i

mesma uma

declaracdo sobre o assunto.

CAPITULO VI
Disposig6es Finais

Artigo

17.

o

(lnstalag6o)

Compete ao Presidente da Cimara Municipal, nos termos da lei, efectuar as dilig6ncias
necess6rias

integrar

e

ir instalagdo do Conselho, contactar as personalidades designadas para
solicitar a todas as entidades referidas no artigo 4.o

a

o

indicaqdo dos

respectivos representantes.

Artigo

18.o

(Posse)

Os mernbros do Conselho tomam posse perante a Assembleia Municipal logo que se
encontrem designados.

Artigo

19.

(Apoios)

o

Compete d CAmara Municipal, nos termos da lei, dar o apoio logistico necess6rio ao
funcionam ento do Conselho.

Artigo 20.

o

(Primeira reuniio)

I - A primeira reunido do Conselho, destina-se a analisar e emitir parecer sobre o
presente Regulamento e deve ocorrer no prazo de 60 dias a partir da data da tomada de
posse.
2 - O parecer do Conselho sobre o Regulamento 6 enviado

i

Assernbleia Municipal.

Artigo 21. o
(Casos ornissos)

As drividas que sut'am na interpretagEo do Regulamento, ou os casos omissos, ser6o
resolvidos por deliberagdo da Assembleia Municipal.

Artigo 22. o
(Entrada ern vigor)

O Regulamento entra em vigor no 1." dia

ttil

ap6s a sua pub1icag6o..

Artigo 23. o
@evisdo do Regulamento)

O Regulamento pode ser revisto a todo o ternpo pela Assembleia Municipal, por
proposta dos seus mernbros nos tennos regimentais, ou por proposta do Conselho.

