
 
 
 

     LEI Nº. 620/2010   
 

Dispõe sobre a criação do Conselho 
Comunitário de Segurança de Sulina – 
COMSEG, Fundo Municipal de 
Segurança e dá outras providências. 

 
         

CAPITULO I 
DO CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA DE 

SULINA 
 
 
     Art. 1º - Fica criado, Conselho 
Comunitário de Segurança de Sulina, com o objetivo de 
sistematizar as ações das organizações sociais de Sulina, 
dando-lhes acesso à discussão dos problemas afetos a 
Segurança Pública no âmbito municipal e na elaboração do 
Plano Municipal de Segurança Pública. 
 
     Art. 2º - Ao Conselho Comunitário de 
Segurança de Sulina compete: 
 
     I  - Planejar a ação comunitária de 
segurança e avaliar seus resultados; 
 
     II-  Integrar a população e a polícia na 
tarefa de conseguir segurança a população; 
 
    III – Acompanhar a ação da polícia em 
beneficio da comunidade; 
 
    IV – Desenvolver campanhas educativas, 
visando orientar a população sobre as condições e formas da 
segurança; 
    V - promover estudos e pesquisas 
relacionadas com a violência e a criminalidade em Sulina; 



 
    VI - propor, às autoridades competentes, 
medidas que objetivem a prevenção e a repressão dos delitos 
praticados em Sulina; 
 
    VII - receber e encaminhar, às 
autoridades competentes, denúncias de violação dos direitos 
humanos ocorridos em Sulina e, 
 
    VIII – Trabalhar junto à população, a 
policia e ao governo para combater as causas que gerem a 
criminalidade e a violência em geral; 
 
    IX – Criar comissões ou departamentos 
específicos de acordo com as necessidades da comunidade 
local; 
    X – Promover o intercâmbio cultural 
entre as Policias Civil, Militar e Instituições de ensino; 
 
    XI – Planejar e desenvolver programas de 
motivação, condecoração, homenagens visando maior 
produtividade dos policiais, e conseqüente diminuição dos 
índices de criminalidade; 
 
    XII – Promover eventos que visem: 
 
    1 – Arrecadação de fundos para a 
manutenção; 
    2 – A educação e a cultura da 
comunidade com a finalidade de conscientizar cientifica e 
tecnicamente sobre normas de segurança. 
 
    Art. 3º - O Conselho Comunitário de 
Segurança de Sulina será composto por representantes de 
Organizações Governamentais e da Sociedade Civil 
Organizada, observando-se a seguinte composição: 
 



 
     I - Representantes das Organizações 
Governamentais: 
 
    a) 1 (um) representante da Secretaria 
Municipal de Educação; 
    b) 1 (um) representante da Secretaria da 
Administração; 
    c) 1 (um) representante da Secretaria de 
Obras e Serviços Urbanos;  
     
 
    II - Representantes da Sociedade Civil 
Organizada: 
 
    a) 1 (um) representante das Entidades 
Assistenciais de Sulina; 
    b) 1 (um) representante da Associação 
Comercial e Empresarial de Sulina; 
    c) 1 (um) representante de Entidade 
Religiosa; 
        
    Art. 4º - A função de conselheiro é 
considerado de interesse publico relevante e não será 
remunerada. 
    Art. 5º - Fica a cargo do Conselho a 
elaboração do Plano Municipal de Segurança. 
 
    Art 6º - O Conselho Comunitário de 
Segurança Municipal reunir-se-á, no mínimo, uma vez por 
mês, para deliberações e acompanhamento do Plano 
Municipal de Segurança Pública, definido em Assembléia 
Geral Especial, anualmente convocada para esse fim. 
 
    Art. 7º - A diretoria do Conselho 
Comunitário de Segurança de Sulina será constituído de: 
 



    I – Presidente; 
    II – 1º Secretário; 
    III – 1º Tesoureiro; 
    IV – Conselho Fiscal: 
 
    Parágrafo Único - A diretoria será 
escolhida através de voto direto dos membros do Conselho 
Comunitário de Segurança de Sulina, e terá mandato de 2 
anos podendo ser reconduzido uma vez. 
 

CAPITULO I 
DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA DE SULINA 

 
    Art. 8º - Fica criado o Fundo Municipal 
de Segurança, como captador e aplicador de recursos a serem 
utilizados segundo as deliberações do Conselho Comunitário 
de Segurança, ao qual é vinculado. 
 
    Art. 9º - O Fundo se constitui de: 
 
     - dotação orçamentária; 
 
     - doações de entidades nacionais e 
internacionais, governamentais ou não governamentais, 
voltadas para o atendimento da segurança publica do 
município de Sulina; 
 
     - doações de pessoas físicas e jurídicas; 
     - legados; 
     - contribuições voluntárias; 
     - produtos das aplicações dos recursos 
disponíveis; 
     - o produto de vendas de matéria, 
publicações em eventos realizados; 
     - outros recursos e demais receitas que 
lhe forem destinados. 
  



    Art. 10 – O Fundo será gerido 
conjuntamente pelo presidente e tesoureiro do Conselho 
Comunitário de Segurança, na forma definida pelo regimento 
interno. 
    § 1º - Será obrigatória a apresentação de 
balancetes mensais das contas geridas pelo Fundo, ao 
Conselho Comunitário de Segurança e às entidades 
governamentais, das quais tenha recebido dotações, 
subvenções ou auxílios; 
 
    § 2º - O balanço anual das receitas e 
despesas do Fundo será apresentado ao Conselho 
Comunitário de Segurança e publicado em órgão oficial de 
divulgação do município; 
 
    § 3º - O Conselho Municipal poderá 
contratar técnico a fim de proceder à escrituração dos 
recursos geridos pelo Fundo. 
 
    Art. 11 – Compete ao Fundo Municipal: 
 
    I – registrar os recursos orçamentários 
próprios do Município ou a ele transferidos em benefício da 
segurança pública do município ou a ela transferidos em 
benefícios das crianças e dos adolescentes pelo Estado ou 
pela União; 
    II – registrar os recursos captados pelo 
Município, através de convenio ou de doações ao Fundo; 
 
    III – manter o controle escritural das 
aplicações financeiras levadas a efeito no Município, nos 
termos das resoluções do Conselho Comunitário de 
Segurança; 
    IV – liberar os recursos a serem 
aplicados em benefícios da segurança, nos termos das 
resoluções do Conselho Comunitário de Segurança; 
 



    V – administrar os recursos específicos 
para os programas de atendimento a Segurança, segundo as 
resoluções do Conselho Comunitário de Segurança; 
 
    VI – efetuar por resolução, 
transferências de valores de uma dotação de despesa para 
outra, quando se fizer necessário, desde que não alterem o 
valor global previsto no plano de aplicação. 
 

CAPITULO III 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
    Art. 12 - Os recursos necessários para a 
execução desta Lei serão provenientes da dotação 
orçamentária específica. 
 
    Art. 13 - O Regulamento Interno do 
Conselho de Segurança Municipal será elaborado por seus 
membros no prazo de 30 (trinta) dias de sua instalação, e 
deverá ser homologado pelo Executivo Municipal. 
 
    Art. 14 - Esta Lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 
 
     GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
DE SULINA, PR, 15 DE JUNHO DE 2010. 
 
 
         Carlos Olnez Dalcin 
          Prefeito Municipal 
 
 
Registre-se e Publique-se 
Em 15 de junho de 2010. 


