
LEI N° 694/2021

\
AUTORIZA  0   MUNIcipIO   DE   NATUBA-PB  A
CONSTITUIR         COM         OS         MUNIcipIOS
DESCRITOS          NO          PROTOCOLO          DE
iNTENeoEs      ANExO,       0       cONs6Rclo
POBLICO  INTERMUNICIPAL DE  SEGURANCA
PUBLICA DA PARAiBA -UNISEG,  RATIFICA 0
PROTOCOLO  DE  INTENCOES  E  DA buTRAS
PROVIDENCIAS.

0  PREFEITO  CONSTITUCIONAL  D0  MUNIcipIO  DE  NATUBA,  sua  Excelencia  o
Senhor  Jos6  Lins  da  Silva  Filho,  no  uso  de  suas  atribuig6es  que  lhe  sao  conferidas  pela
Constituigao  Federal  e  pela  Lei  Organica  do  Municipio de  Natuba faap saber que,  a  Camara
Municipal de Vereadores aprovou e eu sancionei a seguinte Lei:

Art.   1°  Fica  o  Municipio  de  Natuba-PB  autorizado  a  constituir  com  os  municipios
descritos no anexo desta Lei, o Cons6rcio Pdblico lntermunicipal de Seguranca Pdblica da
Paraiba -UNISEG -entidade juridica de direito pdblico.

§  1°  0  UNISEG  sera  constituido  sob  a  forma  de  autarquia,  mediante  contrato  cuja
celebraeao dependefa da pfevia subscrigao de protocolo de inteng6es.

§2°  0   UNISEG   podefa   emitir  documentos  de  cobranpe  e  exercer  atividades  de
arrecadaeao  de  tarifas  e  outros  pregos  pdbljcos  pela  prestaeao  de  servicos  ou  pelo  uso  ou
outorga  de  uso  de  bens  pdblicos  por ele  administrados  ou,  mediante  autorizacao  especifica,
para os entes Consoroiados.

§3°  0  UNISEG  podefa  outorgar  concessao,  permissao  ou  autorizagao  de  obras  ou
serviaps mediante autorizaeao prevista no contrato de cons6rcio ptlblico, que devera indicar de
forma  especl'fica  o  objeto  da  concessao,  permissao  ou  auton.zagao  e  as  condie6es  a  qile
devefa atender, observada a legislagao de normas gerais em vigor.

Art.  2°  0  UNISEG  sera  voltado  para  agoes,  solug6es,  politicas  pdblicas  integradas,
prioritariamente   voltadas   para   a   seguranca   pdblica,   podendo   eventualmente   ter   carater
multifinalitario tendo como setores de  interesse para  prestagao de servigos  pdblicos passiveis
de  gestao  associada  a  serem  executados  pelo  Cons6rcio,   por  via  transversa  e  tamb6m
tangenciando   a   seguranca   pdblica,   nos   setores   sociais,   econ6micos,   de   infraestrutura,
institucionais,  notadamente:  educagao,  sadde,  trabalho e aeao social,  habitagao,  saneamento,
agricultura,    indastria,    comercio,    turismo,    abastecimento   de   agua,    energias   renovaveis,
transporte, comunicacao,  meio ambiente, cultura, esporte, Iazer e seguranca.

Art. 3° Fica ratificado o Protocolo de lntene6es do CoNs6Rclo PUBLico INTERMUNiclpAL



Art. 4° Fica o Municipio de Natuba-PB autorizado a delegar ao UNISEG,  competencia

para  que  realize  licitag6es  ou  autorizag6es  para  a  prestagao  de  servigos  no  ambito  de  suas
atribui96es.

Art.  5°A  gestao  e  organizagao  do  UNISEG  sera  executada  pela  Assembleia  Dos
Consorciados,  na  qual  cada  municfpio  tefa  urn  voto  igualitario,  e  pelo  estatuto  do  Cons6rcio

que dispofa sobre as rotinas e funcionamento de cada urn dos seus 6rgaos constitutivos.

Art.   6°  Os  entes   Consorciados  contribuirao  com   recursos  ao  Cons6rcio   Pdblico
mediante contrato de rateio de custos fixos, que sera formalizado em cada exercfcio financeiro
e seu prazo de vjgencia nao sera superior ao das dotag6es que o suportam.

§1°   E   vedada   a   aplicacao   dos   recursos   entregues   por   meio   de   rateio   para   o
atendimento de despesas gen6ricas, inclusive transferencias ou operag6es decfedito.

§2° Os entes Consorciados,  isolados ou em conjunto,  bern como o Cons6rcio Pt]blico,
sao partes legitimas para exigir o cumprimento das obrigag6es previstas no contrato de rateio.

§3° Com  o  objetivo de  permitir o atendimento dos dispositivos  da  Lei  Complementar
n.a  101/00,  o  Cons6rcio  Ptlblico devefa fomecer as  informag6es  necessarias  para  que sejam
consolidadas,   nas  contas  dos  entes  Consorciados,  todas  as  despesas  realizadas  com  os
recursos entregues em virtude de contl.ato de rateio,  de forma que  possam ser contabilizadas
nas contas de cada ente Consorciado na conformidade com os elementos econ6micos e das
atividades ou projetos atendidos.

§4°   Podera   ser  excluido   do   Cons6roio   Ptlblico,   ap6s   pfevia   suspensao,   o   ente
Consorciado  que  nao  consignar,   em   sua   lei   orcamenfaria  ou   em   cfeditos  adicionais,   as
dotag6es suficientes para suportar as despesas assumidas por meio de contrato de rateio.

Art.  7° A retirada do ente Consorciado do Cons6rcio Pdblico dependefa de ato formal
de seu  representante na Assembleia Geral,  na forma  previamente disciplinada no Contrato de
Cons6rcio.

Pafagrafo tlnico. Os bens destinados ao Cons6rcio Ptlblico pelo Consorciado que se
retira somente serao revertidos ou  retrocedidos no caso de expressa  previsao no contrato de
cons6rcio pdblico ou no instrumento de transfetencia ou alienagao.

Art.   8°  A  alteragao  ou   extingao  do   Cons6rcio   Publico  dependefa  de  instrumento
aprovado pela Assembleia Geral, ratificado mediante lei por todos os entes Consorciados.

Art. 9° As despesas decorrentes da aplicaeao da  presente lei,  correrao por conta de
dotaesesespecificasconsignadasnoorcamentogeraldoMunlcIPI00uemcredltosadlc¢pr
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Art.   10°  Fica  autorizada  a  abertura  de  dotagao  orcamentaria  pr6pria  para  fins  de
cumprimento do Art.  8° da  Lei  Federal  11.107/2005,  podendo ser suplementadas em caso de
necessidade.

Art.11° Esta lei entra em vigor na data de sua publicagao.

Art.12°.  Revogam-se as disposig6es em contfario.

Do Gabinete do Prefejto Constitucional de Natuba-PB, 22 de Novembro de 2021.
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