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AUTORIZA O PODER EXECUTIVO INSTITUIR 
AS DIRETRIZES E OS OBJETIVOS DA POLÍTICA 
DE SEGURANÇA PÚBLICA RURAL NO 
MUNICÍPIO DE TAUÁ - CE E ADOTA OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

REJEITADO EM 

CÂMARA MUNICIPAL DE TA~ oe s 

FRANCIS CASTELO 
DECRETA 

Art. 1°. A Política Municipal de Segurança Pública Rural obedecerá às 
seguintes diretrizes: 

I - observância dos princípios e normas do Estado Democrático de Direito; 

II - atuação cooperativa dos órgãos de segurança pública; 

III - qualificação específica de servidores para o desempenho das funções de 
segurança pública na zona rural do município de Tauá - CE. 

Art. 2°. São objetivos da política de que trata esta lei: 

I - promover a cooperação entre os órgãos municipais e estaduais de 
segurança pública, em especial mediante a realização periódica de ações de 
repressão qualificada da criminalidade na zona rural do município; 

II - buscar a eficiência e a economicidade na atuação dos Órgãos de 
Segurança Pública, por meio da identificação dos locais e períodos do ano 
com maior incidência de criminalidade na zona rural; 

III - criar serviços de inteligência a ser realizado pelos órgãos municipais, por 
meio de equipamentos de acesso remoto a intemet, que possibilite a 
comunicação fácil entre as forças de segurança e a comunidade, assim como 
de instalação de câmeras em pontos estratégicos de ligação a outras regiões, 
que permitam o monitoramento e registro do fluxo nesses locais; 

IV - criar ações específicas para repressão de crimes de furtos e roubos de 
animais e bens patrimoniais ocorridos na zona rural; 
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V - promover a cooperação entre os órgãos de Segurança Pública e os de 
Fiscalização Agropecuária e Tributária, para coibir a circulação de animais, 
produtos agrícolas, implementos agrícolas e bens patrimoniais cuja origem 
licita não seja comprovada; 

VI - fomentar a organização da sociedade civil para a adoção de práticas que 
visem a prevenção social do crime; 

VII - aumentar a capacidade de investimentos públicos para a realização da 
política de que trata esta lei. 

Art. 3º. Fica o Poder Executivo autorizado a instituir a "Patrulha Rural" na 
estrutura da Guarda Civil Municipal de Tauá - CE. 

Parágrafo Único - A Patrulha Rural tem por objetivo o atendimento 
exclusivo aos moradores das áreas rurais do município de Tauá e será 
constituída através de designação de um quantitativo de agentes da Guarda 
Civil Municipal, de forma a não inviabilizar as demais competências da 
corporação. 

Art. 4°. Ao Poder Executivo, através da Secretaria de Segurança Cidadã do 
Município de Tauá, compete criar, de forma permanente, na estrutura da 
Guarda Civil Municipal, a Patrulha Rural Comunitária, que terá as seguintes 
diretrizes: 

I - desenvolver o policiamento em acordo com os princípios da Guarda Civil 
Municipal, cobrindo as localidades da zona rural de Tauá; 

II - promover visitas constantes das equipes de patrulheiros a pecuaristas, 
agricultores, trabalhadores rurais e propriedades rurais, procurando 
levantar as prioridades de segurança e definir os problemas que cada distrito 
enfrenta. 

III - tomar conhecimento da rotina das comunidades e repassar orientações 
sobre a prevenção de furtos e roubos de animais e bens patrimoniais que 
podem ocorrer nas propriedades, e como agir diante de determinadas 
situações; 

IV - realizar patrulhamento e visitas às propriedades rurais com o objetivo 
de elucidar crimes rurais, culminando com a responsabilização dos 
responsáveis pelos atos ilícitos; 

Art. 5° - O patrulhamento rural poderá ser priorizado em áreas de maior 
incidência delituosa. 
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Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

P~len~o~ : novembro de 2021. 

Lu AndréB~ ~ 
VEREADOR 
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