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PROJETO DE LEI Nº 074, DE 16 DE JULHO DE 2019. 
 
 
 

Cria o Pacto Lajeado Pela Paz e dá 
outras providências. 

 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE LAJEADO, Estado do Rio Grande do Sul, 
 
FAÇO SABER que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu 

sanciono e promulgo a seguinte Lei: 
 
Art. 1º O Pacto Lajeado Pela Paz é um programa municipal composto por 

segmentos dos Poderes Públicos e sociedade civil, como o objetivo de prevenir e 
reduzir da violência por meio de diretrizes de atuação conjugadas.  

 
Art. 2º O Pacto Lajeado Pela Paz é norteado pelos seguintes princípios: 
 
I – Integração; 
 
II – Multidisciplinariedade; 
 
III - Ação proativa; 
 
IV – Atuação focada em território e grupos sociais vulneráveis; 
 
V – Foco em fatores de risco para a violência; 
 
VI - Intervenções baseadas em evidências científicas; 
 
VII - Transparência dos dados e prestação de contas à sociedade; 
 
VIII – Engajamento social. 
 
Art. 3º O Pacto Lajeado Pela Paz é formado por três eixos: 
 
I - Aplicação da Lei: que preconiza a aplicação da lei de forma integrada, 

focada e baseada em evidências por todas as forças de segurança órgão afins ao 
tema, e utiliza o poder de polícia administrativa municipal e a fiscalização 
administrativa para normatizar a convivência pública;  

 
II - Prevenção Social da Violência: que atua buscando reduzir os fatores 

de vulnerabilidade e risco e aumentar os fatores de proteção contra a violência de 
crianças, adolescentes, jovens, famílias, escolas e da comunidade em geral, por 
meio de métodos e processos baseados em evidência;  

 
III - Gestão, Participação, Comunicação e Transparência, que tem por 

objetivo organizar a governança, a implementação e o monitoramento de dados e 
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indicadores, bem como leva ao conhecimento da sociedade as ações e resultados 
do Pacto.   

 
Art. 4º As ações do Pacto Lajeado pela Paz vinculam-se à estrutura da 

Secretaria Municipal de Segurança Pública e ao Gabinete do Prefeito Municipal, 
respectivamente, para fins de suporte administrativo, operacional e financeiro. 

 
Parágrafo único. Eventuais despesas decorrentes da aplicação desta Lei 

correrão por conta de dotações orçamentárias próprias da Secretaria Municipal de 
Segurança Pública, do Gabinete do Prefeito municipal e da Secretaria Municipal de 
Educação. 

 
Art. 5º O Poder Executivo poderá regulamentar esta Lei por Decreto, no 

que couber. 
 
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 

 
 
 
 

MARCELO CAUMO 
PREFEITO 
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JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 074/2019 
             Expediente: 15230/2019 

 
 

 
SENHORA PRESIDENTE. 
SENHORES VEREADORES. 

 

Encaminhamos a essa Casa Legislativa o anexo Projeto de Lei que cria o 
programa Pacto Lajeado Pela Paz. 

O Pacto é um movimento multissetorial que tem como objetivo estimular e 
promover a criação de uma cultura de paz no município, com o objetivo maior de 
prevenir e reduzir a violência. Através do envolvimento de diversas entidades e 
agentes policiais e fiscalizadores, a proposta está alicerçada em três eixos 
estruturantes, que são: Prevenção Social da Violência, Aplicação da Lei e Gestão, 
Participação, Comunicação e Transparência. 

Em diferentes encontros, o projeto já foi apresentado para autoridades 
municipais e estaduais, lideranças comunitárias, diretores e coordenadores de 
escolas de Lajeado, coordenadores de cursos da Univates, bem como para líderes 
de organizações religiosas, tendo em vista que idéia da cultura de paz só se 
desenvolverá com a participação de toda a comunidade. 

Com cinco metas iniciais, mas que devem ser alteradas à medida em que 
forem atingidas, o pacto terá caráter permanente, buscando resultados a médio e 
longo prazos. Importante salientar que o projeto iniciará focado na redução dos 
homicídios; redução da violência contra a mulher, redução da vulnerabilidade juvenil 
e vitimização infantil; estímulo à convivência não violenta; redução do consumo e 
atuação contra o tráfico de drogas nas escolas. 

Para tanto, se baseia em experiências exitosas de cidades que reduziram 
drasticamente os indicadores de violência. A exemplo de cidades como Nova Iorque, 
nos EUA, Medellín e Bogotá, na Colômbia, o Pacto Lajeado pela Paz nada mais é 
do que um plano de ação baseado em evidências focadas nos fatores de risco, e 
que busca por meio da liderança política do chefe do Poder Executivo, integração 
dos órgãos públicos e engajamento social, a fim de promover a criação de uma 
cultura de paz no município. 

Com o intuito de dar eficácia ao projeto, o programa subdivide-se em três 
frentes: prevenção, aplicação da lei e gestão e comunicação. Com relação à 
prevenção, entre outras ações, destaca-se o Programa Lajeado Socioemocional, 
que contará com a capacitação de 850 servidores municipais até fevereiro de 2020, 
sendo a sua maioria professores e monitores, bem como profissionais da secretaria 
de Saúde (SESA) e da Assistência Social (STHAS). Este eixo será operacionalizado 
pelo Comitê Integrado de Prevenção (CIP), que será responsável em reunir-se 
mensalmente a fim de analisar a eficiência das ações.  

Já o eixo da aplicação da lei, que tem maior envolvimento da Secretaria 
de Segurança Pública (SESP) de Lajeado, será embasado na repressão ao tráfico, 
repressão focada, cercamento eletrônico inteligente, plano de policiamento 
integrado, operações integradas, criação da guarda municipal e estabelecimento de 
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um código de convivência. Este segmento por sua vez será comandado pelo 
Gabinete de Gestão Integrada (GGI), responsável por reunir mensalmente 
informações no segmento de sua competência. 

Com relação ao eixo da gestão e comunicação, este buscará organizar a 
governança, a implementação e o monitoramento de dados e indicadores, bem 
como dar a conhecer à sociedade e à população as ações e resultados decorrentes 
do Pacto. Neste eixo, a participação da sociedade e o conhecimento das ações e 
resultados do Pacto serão apresentados semestralmente à população através do 
Fórum Municipal de Segurança Pública. 

O Pacto pela Paz é uma iniciativa que já está em desenvolvimento em 
cidades como Pelotas (RS) e Niterói (RJ). Com base na metodologia baseada em 
evidências (comprovação dos efeitos e do resultado das ações), o projeto busca 
atuar em ações para prevenir a violência desde a gestação da criança até aquelas 
voltadas aos jovens com comportamento violento. O objetivo é agir antes para 
prevenir problemas mais graves no futuro. 

Diante das argumentações acima expostas, solicitamos apreciação da 
proposta pela Casa Legislativa em regime de urgência, nos termos do art. 89 da Lei 
Orgânica Municipal. 

Atenciosamente, 

 

LAJEADO, 16 DE JULHO DE 2019. 
 
 
 
 

MARCELO CAUMO 
PREFEITO 

 


