
PLANO DIRETOR DE MONTES CLAROS

DIRETRIZES DEFESA SOCIAL

PROPOSTAS DE DIRETRIZES

I – Firmar parcerias com os órgãos do Sistema de Defesa Social, visando o 
desenvolvimento de ações conjuntas objetivando a redução dos índices de 
criminalidade e dos sinistros.

II  – Promover  programas de prevenção de incêndio,  em parceria com o 
Corpo de Bombeiros militar,  no âmbito das edificações e das áreas não 
edificadas.

III – Elaborar plano de contingência que contemple sistema de comunicação 
de  emergência  com  a  população  das  áreas  sujeitas  a  catástrofes, 
orientando-as  quanto  ao  comportamento  a  ser  adotado  em  caso  de 
acidentes.

IV – Implantar sistema de controle e proteção dos bens municipais, incluída 
a regulamentação e capacitação da Vigilância Patrimonial, em parceria com 
o órgão municipal responsável pelo patrimônio.

V – Participar ativamente da coordenação do Gabinete de Gestão Integrada 
– GGIM e Integração de Gestão em Segurança Pública – IGESP.

VI – Promover, através do Gabinete de Gestão Integrada (GGIM), gestões 
junto  ao  Governo  Estadual,  objetivando  equacionar  os  problemas  do 
Sistema Prisional de Montes Claros.

VII– Ampliar o sistema de vigilância eletrônica - “Olho Vivo” para todas as 
áreas com alto índice de criminalidade do município e seus acessos.

VIII – Fomentar ações sobre o Uso do Álcool e outras Drogas, envolvendo 

XVI – Implementar programa de monitoramento dos abalos sismológicos 
em conjunto com os Órgãos Federais, Estaduais e Instituições de Ensino 
Técnico e Superior.

XVII– Criar  um sistema de informações e cadastramento de áreas de 
risco  ambiental,  desmoronamentos  e  abalos  sísmicos  para  ações 
preventivas e de socorro à população.

XVIII –  Promover capacitação contínua e intercâmbio com o Estado e a 
União, no âmbito da Rede Socioeducativa.

XIX – Contribuir para implantação do Centro de Atendimento Integrado ao 
Adolescente Autor de Ato Infracional – Cia, contemplado no ano 2012 pelo 
Governo do Estado de Minas Gerais para a cidade de Montes Claros.

XX – Viabilizar  a  destinação de recursos  objetivando a  realização  de 
pesquisa  científica,  para  levantamentos  da  população  dependente  de 
álcool e outras substâncias psicoativas.

XXI - Criar o Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil - CMPDC e os 
Núcleos  de  Proteção  e  Defesa  Civil  -  NUPDECs,  com  autonomia 
administrativa  e  financeira,  com  recursos  provenientes  do  orçamento 
municipal  e  contrapartida  do  estado,  promovendo  sua  estruturação  e 
garantindo  profissionais  (inclusive  os  capacitados  para  prospecção  de 
recursos).

XXII - Promover a qualificação e treinamento do quadro de servidores e 
agentes voluntários da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa 
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todo o Sistema de Defesa Social, Saúde e Educação.

IX – Promover capacitação da Guarda e Vigilância Patrimonial objetivando à 
prática de segurança em locais de eventos e trabalho, através da integração 
com  a  Polícia  Militar  e  demais  órgãos  do  Sistema  de  Defesa  Social, 
respeitando os direitos humanos.

X – Dotar a Guarda Municipal, a Vigilância Patrimonial e a Defesa Civil de 
estrutura  física adequada,  com veículos,  equipamentos  operacionais  e 
materiais necessários a um trabalho eficiente.

XI –  Instituir o abono fardamento para os integrantes da Guarda Municipal, 
visando melhorar a apresentação pessoal e ostensividade.

XII -   Adequar o contingente da Guarda Municipal em atendimento a Lei 
13.022/14 e/ou legislação vigente.

XIII – Incentivar e capacitar profissionais das diversas áreas de conhecimento 
afins e correlatas, voluntários, lideranças comunitárias, gestores e técnicos para 
o uso de ferramentas de gestão local de risco de desastres, com a realização 
de ações integradas de cidadania, especialmente nas áreas de alto risco de 
desastres,  levando-se  em  conta  abordagem  adequada  às  crianças, 
adolescentes, pessoas com deficiência e idosas (estado físico e psicossocial).

XIV – Garantir o repasse de recursos para o fundo municipal de proteção e 
defesa  civil  em conformidade  com a  legislação  12.608  (Estatuto  da Defesa 
Civil) e/ou legislação vigente.

XV –  Dotar  o PROCON  Municipal  de  estrutura  física adequada,  com 
veículos, equipamentos operacionais/tecnológicos e materiais necessários a 
um trabalho eficiente.

Civil.

XXIII  -  Adequar  a  legislação  vigente  da  Coordenadoria  Municipal  de 
Proteção e Defesa Civil à Lei Federal nº 12608, de 10 de abril de 2012.

XXIV - Implantar o Sistema Único de Proteção e Defesa Civil (SUPDEC) 
para  incrementar  as ações dos órgãos de proteção e defesa civil  em 
programas  que  incentivem  a  estruturação  de  cidades  resilientes,  e  a 
criação  e  fortalecimento  dos  Centros  Universitários  de  Estudos  e 
Pesquisas  sobre  Desastres  (CEPEDs),  sendo  vedado  o 
contingenciamento de dotação para ações de proteção e Defesa Civil.

XXV -  Propor  e  coordenar,  ações  de  solidariedade  nos  territórios  do 
Município, através da Rede Solidária, em parceria com os demais órgãos 
governamentais e não governamentais.


