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ESTATUTO SOCIAL DO CONSELHO
SEGURANÇA PÚBLICA DE VAZANTE-MG.

COMUNITÁRIO

DE

CAPÍTULO I
DA DENOMINAÇÃO, SEDE E FINS
Artigo 1º - O Conselho Comunitário de Segurança Pública de Vazante-MG, também
designado pela sigla: “COSEPUV”, fundado em Assembleia Geral realizada em 18 (dezoito) de
fevereiro de 2003 (dois mil e três), com personalidade jurídica de direito privado, sem fins
lucrativos, (Conforme Art.1º da Lei Federal nº. 9.790, de 23 de março de 1.999). Tem por
finalidade colaborar nas atividades de prevenção e preservação da Ordem Pública no âmbito
municipal, a cargo das instituições: Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, Polícia Civil do
Estado de Minas Gerais, Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais e Ministério Público do
Estado de Minas Gerais, visando a maior eficiência, presteza e controle de todas as ações na
defesa da comunidade local.
§ 1º - O Conselho Comunitário de Segurança Pública de Vazante será representado pela
COSEPUV.
§ 2º - O COSEPUV terá duração por tempo indeterminado.
§ 3º - O COSEPUV é considerado como uma Organização da Sociedade Civil, de Interesse
Público, com rigorosa obediência à Lei e aos princípios constitucionais da legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade, eficiência a razoabilidade.
§ 4º - O COSEPUV tem sede e foro na Avenida Castelo Branco, nº 250 - Sala 17 – Bairro
Independência, CEP: 38780-000, Vazante-MG.
Artigo 2º - O COSEPUV tem por objetivos:
I.

II.
III.

Canalizar as aspirações, prioridades e metas da comunidade local em relação às atividades
específicas da Polícia Militar, Polícia Civil, Ministério Público e do Poder Judiciário, no que se
refere às atividades de defesa social, no Município de Vazante;
Possibilitar a participação da comunidade no processo de aprimoramento das atividades de
manutenção da Ordem Pública;
Promover palestras, conferências, fóruns, debates, campanhas educativas e outros
empreendimentos que orientem a comunidade na promoção e ajuda de sua autodefesa,
visando despertar em cada cidadão e habitante do Município, o sentimento subjetivo de
segurança e o espírito de cooperação e solidariedade recíproca em benefício da Ordem
Pública e do convívio social harmônico;

Estatuto Registrado no Cartório de Pessoas Jurídicas de Vazante-MG, sob o protocolo de nº
7.320 – Livro: A02 – Fls: 072 – Registro nº 1.154 – Fls: 175-189 – Livro: A-11 – AV03 em 17
de dezembro de 2013.

Avenida Castelo Branco, Nº. 250 – Sala 17 - CAC - Bairro Independência –
CNPJ: 05.643.321/0001-28 - (34)-3813-3821
contato@cosepuv.org.br – www.cosepuv.org.br
IV.
V.

VI.
VII.
VIII.

IX.
X.
XI.
XII.

XIII.
XIV.

Realizar estudos e viabilizar sugestões no sentido de aumentar e melhorar a segurança da
comunidade local, inclusive na zona rural;
Levantar, sempre que necessários meios materiais, equipamentos policiais e recursos
tecnológicos, destinando-os em comodato ou doação, as Polícias Civil e Militar, para uso
exclusivo no serviço de Segurança Pública, no Município;
Apoiar as ações que visem à implantação de atividades relacionadas com a Polícia
Comunitária;
Apoiar as ações relacionadas com as atividades de Defesa Civil;
Incentivar o bom relacionamento entre a comunidade, autoridades, lideranças locais e os
membros integrantes das Instituições mencionadas no artigo 1º, visando seu desempenho
profissional mais seguro, eficientes e o mais completo conhecimento da população e do local
de atuação;
Auxiliar as instituições mencionadas no artigo 1º, na adoção de medidas práticas e sociais
visando à aplicação das disposições previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente;
Adotar medidas com o objetivo de apoiar as atividades relacionadas ao meio ambiente;
Promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de outros
valores universais;
Estudos e pesquisas, desenvolvimento de tecnologias alternativas, produção e educação de
informações e conhecimentos técnicos e científicos que digam respeito às atividades
mencionadas neste artigo;
Promoção da cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico;
Promoção gratuita da educação, observando-se a forma complementar de participação da
organização de que se trata esta lei.

Artigo 3º - Os representantes das instituições mencionadas no artigo 1º deverão envidar
esforços para prestar aos membros do COSEPUV, o assessoramento técnico necessário à
consecução dos objetivos da entidade.
Artigo 4º - O COSEPUV no prazo de cento e oitenta dias, a serem contados do registro deste
Estatuto em cartório, terá um Regimento Interno, que, aprovado pela Assembleia Geral,
disciplinará o seu funcionamento interno, que não existem disposições especificas na
Constituição, na legislação brasileira e neste Estatuto.
Artigo 5º - A Instituição disciplinará seu funcionamento por meio de Ordens Normativas,
emitidas pela Assembleia Geral, e Ordens Executivas, emitidas pela Diretoria.
Artigo 6º - O COSEPUV será constituído, voluntariamente, por autoridades locais,
associados, lideranças comunitárias, representantes de entidades de classe, culturais,
religiosas, clubes de serviços, loja maçônica, associações de bairros e rurais com endereço
nos limites do Município, interessadas em colaborar na solução dos problemas genéricos e
específicos de Segurança Pública.
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§ 1º Integrarão o COSEPUV na condição de conselheiros técnicos os representantes das
Polícias Militar e Civil e representante indicado pelo Diretor do Fórum da Comarca de
Vazante e Ministério Público, sendo-lhes, vedado exercer qualquer cargo da Diretoria
Executiva e Conselho Fiscal;
§ 2º - Não é limitado o número de membros do COSEPUV, devendo, no entanto, para maior
representatividade serem fixadas as instituições que representam a comunidade, tendo
direito a voto somente os representantes que compõem a Assembleia Geral, conforme art.
8º §§§ 1º,2º e 3º;
§ 3º - Os membros do COSEPUV, sob pena da exclusão, deverão manter comportamento
social e moral adequados, bem como se esforçarem para melhoria e engrandecimento da
Entidade;
§ 4º - Os membros da Assembleia Geral serão cadastrados em fichas individuais, com direito
a voto igualitário nas Assembleias, devendo ser convocados para as deliberações,
possibilitando lhes a manifestação oral ou escrita;
§ 5º - A exclusão de membro a que se refere o § 3º, se dará mediante aprovação em votação
secreta pela maioria dos membros do COSEPUV;
§ 6º - Mediante requerimento fundamentado do Ministério Público ou qualquer interessado,
poderá ser solicitada a suspensão até julgamento final, de membro do COSEPUV, se
instaurado inquérito policial ou iniciada ação penal em seu desfavor.
CAPÍTULO II
DA ORGANIZAÇÃO E DA ADMINISTRAÇÃO
Artigo 7º - O COSEPUV terá a seguinte organização e administração:
I – Assembleia Geral;
II – Diretoria Executiva;
III – Conselho Fiscal;
IV – Conselho Consultivo.
§ 1º - Outros órgãos de natureza consultiva e de desenvolvimento setorial poderão ser
criados a critério da Diretoria, que ditará as normas e regulamentos para funcionamento dos
mesmos.
§ 2º - A Diretoria Executiva e Conselho Fiscal do COSEPUV reunir-se-ão ordinariamente uma
vez por mês, e extraordinariamente por convocação do presidente do COSEPUV, nos casos
de relevante interesse.
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§ 3º - É facultada a participação popular durante as reuniões do COSEPUV. Podendo cada
participante manifestar-se por escrito ou verbalmente, sobre assunto de interesse do
COSEPUV. Não tendo direito a voto, nas decisões das reuniões acima referidas.
§ 4º - A instituição não remunera, sob qualquer forma, os cargos de sua Diretoria Executiva e
do Conselho Fiscal, cujas atuações são inteiramente gratuitas.
SEÇÃO I – DA ASSEMBLEIA GERAL
Artigo 8º - A Assembleia Geral, para que haja uma ampla representatividade da comunidade
no COSEPUV será composta por: autoridades locais, representantes de entidades de classe,
de clubes de serviço, de associações de bairro, distritais ou comunitárias rurais, residentes e
domiciliados no Município, Interessados em colaborar na solução dos problemas de
segurança da comunidade.
§ 1º - Compõe a Assembleia Geral do COSEPUV, em princípio, as instituições e ou empresas
do Município de Vazante-MG, abaixo relacionadas, cabendo aos detentores de maior cargo
hierárquico, ou aquele indicado por este na primeira reunião, formalmente, representa-las
quando convocadas: 1) Agencia para o Desenvolvimento Econômico Social de Vazante –
ADVAZ; 2) Associação Atlética Banco do Brasil – AABB; 3)Associação dos Servidores Públicos
do Município de Vazante/MG; 4) Associação dos Aposentados e Pensionistas e Idosos de
Vazante/MG; 5) Associação dos Carreiros de Vazante – ASCAVA; 6)Associações de bairro:
Independência, Novo Horizonte, Serra Dourada, Cidade Nova I, II, III, Nossa Senhora de
Fatima, Nova Esperança, Ypês, Vazante Sul, (devidamente organizadas e em atividade); 7)
Associação Classista Companhia Mineira de Metais – ADCMM; 8) Associações de Pais e
Amigos dos Excepcionais – APAE; 9) Câmara de Dirigentes Lojistas de Vazante/MG – CDL; 10)
Conselho Desenvolvimento Ambiental – CODEMA; 11) Conselho Tutelar; 12) Conselhos de
Desenvolvimento Comunitários dos Distritos, Povoados e de Comunidades Rurais
(devidamente organizados e em atividade); 13)Empresas Públicas, Privadas e
Concessionárias de Serviços Públicos (CEMIG, COPASA, CTBC e outras); 14) Escolas
Municipal, Estaduais e Particulares; 15) Instituições Religiosas; 16) Instituições Bancárias; 17)
Liga Desportiva de Vazante/MG; 18) Loja Maçônica Nova Luz Vazantina; 19) Órgãos da
imprensa: Rádio Montanheza, LiberdadeFM, TV Noroeste; 20) Ordem dos Advogados do
Brasil (OAB – Subseção de Vazante/MG); 21) Poder Executivo; 22) Poder Legislativo; 23)
Rotary Club de Vazante/MG; 24) Sindicato dos trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas e
de Materiais Elétricos de Vazante/MG; 25) Sindicato dos Trabalhadores Rurais de
Vazante/MG; 26) Sindicato Rural de Vazante/MG; 27) Sindicato dos Servidores Públicos do
Município de Vazante; 28) Social Vazante Clube; 29) Sociedade São Vicente de Paulo –
Conselho Central de Vazante.
§ 2º - Outras Instituições, empresas privadas ou públicas devidamente organizadas poderão
compor a Assembleia geral, mediante requerimento apresentado pelo representante maior
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da instituição pleiteante, desde que aprovado pela Diretoria Executiva;
§ 3º - O quadro de associados do COSEPUV será constituído conforme prevê neste Estatuto,
agrupados nas seguintes categorias:
I.
II.
III.

Fundadores: assinam a ata de fundação da entidade;
Associados Titulares: admitidos em conformidade com o presente Estatuto em seu art. 8º
§§§ 1º,2º e 3º;
Associados contribuintes: que prestam auxílios, subvenções ou patrocínios em caráter
habitual ao COSEPUV.

§ 4º - Não será permitido o voto por procuração.
Artigo 9º – Dos direitos dos associados:
I.
II.

Votar e ser votado;
Apresentar propostas e reivindicações ao COSEPUV.

Artigo 10 – Dos deveres dos associados:
I.
II.

Trabalhar em prol dos objetivos do COSEPUV;
Pagar pontualmente as suas contribuições, de acordo com as definições oportunamente
apresentadas.

Artigo 11 - Compete à Assembleia Geral:
I.
II.
III.
IV.
V.

Eleger pelo voto secreto os membros da: Diretoria Executiva e os do Conselho Fiscal do
COSEPUV e dar posse;
Apreciar anualmente: Prestação de Contas, plano anual de trabalho e o relatório do
conselho fiscal.
Aprovar ou reformar o seu Estatuto;
Deliberar soberanamente sobre propostas e assuntos submetidos à sua apreciação;
Dissolver o COSEPUV, pela decisão, neste sentido pelo menos 2/3 (dois terços) dos seus
Membros.

Parágrafo Único: A instituição adotará práticas de gestão administrativa, necessárias e
suficientes a coibir a obtenção, de forma individual ou coletiva, benefícios e vantagens
pessoais, em decorrência da participação nos processos decisórios (Lei nº 9.790/99, inciso II
do art.4º).
Artigo 12 - A Assembleia Geral reunir-se à:
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I.
II.

III.

Anualmente, para apreciar a prestação de contas, o plano anual de trabalho, e ainda o
relatório do Conselho Fiscal;
Extraordinariamente por convocação do Presidente ou Vice-Presidente do COSEPUV ou
ainda por qualquer das autoridades elencadas no art. 8º §§§ 1º,2º e 3º, desde que
fundamentada a necessidade em relevante motivo;
A cada dois anos, para eleger e empossar a Diretoria Executiva e o Conselho Fiscal para o
biênio seguinte.

Parágrafo Único: A Assembleia Geral se reunirá com a presença da maioria simples na
primeira convocação, em segunda convocação 30 (trinta) minutos após com a presença de
pelo menos 1/3 (um terço) de seus membros, e após 30 (trinta) minutos em terceira e ultima
convocação com qualquer quórum.
Artigo 13 - As decisões da Assembleia ressalvado o art. 11 inciso V, serão tomadas pela
maioria simples dos presentes sempre pelo voto secreto.
SEÇÃO II – DA DIRETORIA EXECUTIVA
Artigo 14 - A Diretória é o órgão executivo do COSEPUV, e compõe-se pelos seguintes
cargos:










Presidente;
Vice-Presidente;
Secretario;
Vice- Secretario;
Tesoureiro;
Vice-Tesoureiro;
Diretor de Comunicação Social;
Diretor de Documentação e Legislação;
Diretor de Integração Institucional

§ 1º - A Diretoria Executiva, por deliberação da maioria de seus integrantes, poderá fazer a
substituição de qualquer membro da sua diretoria.
§ 2º - O Presidente poderá substituir Diretor durante seu mandato, caso seja interesse do
COSEPUV.
Artigo 15 - O mandato da Diretoria é de 02 (dois) anos, permitida a recondução por uma vez.
§ 1º – Findo o mandato para o qual foi indicado para a Diretoria reconduzido ou não por
uma vez, poderá o membro da diretoria, candidatar-se a outro cargo dos demais órgãos da
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administração do COSEPUV;
§ 2º - Não havendo a inscrição de chapas para concorrer aos cargos eletivos, os
representantes do Conselho no exercício do mandato, poderão ser reconduzidos por tantos
períodos quanto necessário, inclusive com mudanças de alguns de seus membros.
Artigo 16 - Incumbe-se à Diretoria Executiva:
I.
II.

III.
IV.
V.

VI.

VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

Administrar e representar o COSEPUV, com vistas a alcançar seus objetivos e executar a
programação anual de atividades da instituição;
Cumprir e fazer cumprir o presente estatuto e as deliberações registradas em ata, da
Administração, da Assembleia e emitir as Ordens Normativas para disciplinar o
funcionamento interno;
Realizar a gestão financeira e patrimonial dos bens do COSEPUV;
Prestar contas mensalmente, sob a forma contábil ao Conselho Fiscal, e anualmente à
Assembleia Geral, na forma da lei;
Divulgar em veículo de imprensa local ou regional e no site do COSEPUV, os demonstrativos
de receita e despesa do COSEPUV, mediante registro em livro próprio, de forma
pormenorizada e de fácil assimilação pública;
O membro da diretoria Executiva que não se fazer presente em 05 (cinco) reuniões oficiais
consecutivas da diretoria e não justificar as razões de sua ausência, ou estas não forem
aceitas, poderá ser substituído;
Promover a realização de eventos buscando arrecadar recursos mediante adoção de
mecanismos legais, respeitando-se a legislação vigente;
É vedado a todos os participantes o uso do nome do COSEPUV para obtenção de benefícios
próprios de qualquer natureza, inclusive para fins políticos – partidários;
Apresentar à Assembleia Geral proposta de criação, redução ou reajuste de contribuições;
Reunir-se com instituições públicas e privadas para mútua colaboração em atividades de
interesse comum;
Renunciando a Diretoria, antes do término, deverá o Presidente, mesmo resignatário,
convocar imediatamente a Assembleia Geral para tomar conhecimento da renúncia;
Aceita a renúncia, a mesma Assembleia Geral elegerá imediatamente nova diretoria, cujo
mandato vigorará pelo prazo que restava a resignatário.

Artigo 17 - A Diretoria reunir-se-á:
I.
II.

Ordinariamente uma vez por mês;
Extraordinariamente nos casos de relevante interesse, por convocação do Presidente do
COSEPUV, pela maioria simples dos Membros dos Conselhos Consultivo e Fiscal, desde que
fundamentado e justificado o ato convocatório.
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Artigo 18 - Ao Presidente do COSEPUV compete:
I.

II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

IX.
X.
XI.
XII.

XIII.
XIV.
XV.

XVI.
XVII.

Representar o COSEPUV, nos atos de sua vida social e em todos os atos judiciais e
extrajudiciais, ativa e passivamente, bem como em quaisquer outras atividades de
representação, inclusive o de constituir procurador, conjuntamente com um diretor, com
poderes específicos para os atos de exclusivo interesse do COSEPUV.
Convocar e presidir as reuniões da Assembleia Geral e as reuniões da Diretoria;
Nas reuniões da Diretoria e da Assembleia Geral, cabendo-lhe o voto de qualidade no caso
de empate nas deliberações;
Convocar os Conselhos Consultivo e Fiscal, quando julgar necessário;
Autorizar despensas operacionais e o recebimento de receitas ordinária e extraordinárias,
inclusive decorrentes de doações públicas e privadas;
Promover abertura de contas bancárias, assinar conjuntamente com Tesoureiro, documentos
que impliquem em obrigações para o COSEPUV, inclusive cheque e outros atos bancários;
Decidir sobre assuntos urgentes dando conhecimento “a posteriori” aos Membros da
Administração, inclusive prestando contas de forma fundamentada;
Firmar convênios com a rede bancária, instituições financeiras autorizadas, autarquias e / ou
outros órgãos de interesse do COSEPUV, visando à prestação de serviços de cobrança,
recebimento, transferência, arrecadação de contribuições e outros serviços de interesse do
COSEPUV;
Propor a Diretoria, e aos Conselhos Consultivo e Fiscal, regulamentações para o
funcionamento do COSEPUV, através de regimento Interno;
Autoriza empreendimentos que objetivem obtenção de recursos públicos ou privados para o
cumprimento dos objetivos estatutários;
Dar posse aos novos membros eleitos;
Propor aos Conselhos Consultivo e Fiscal a cessão de uso de materiais e equipamentos ao
estado, em regime de Comodato, destinados a instituições beneficiárias do COSEPUV, para
uso exclusivo nas atividades de Segurança Pública no Município;
Designar comissões para adoção de medidas que usem o melhor desempenho das atividades
do COSEPUV;
Determinar a exclusão dos Membros que violarem o Estatuto e as Leis, após a aprovação dos
Membros do COSEPUV;
Apresentar, anualmente à Assembleia Geral, em nome da Diretoria, o relatório de Atividades
do COSEPUV do exercício anterior, juntamente com as contas e balanços referentes ao
mesmo período, acompanhados do parecer do Conselho Fiscal;
Responsabilizar-se pela demissão e contratação de pessoal, comunicando à Diretoria
Executiva na primeira reunião subsequente;
Contratar funcionários e servidores, pelo regime CLT, para assessoria em geral e/ou para
auxiliar a Diretoria na administração dos bens e recursos do COSEPUV e demiti-los quando
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necessário.

§ 1º. - Nomear Diretor Administrativo através de ata, comunicando à Diretoria Executiva.
Cabendo ao Diretor Administrativo:
a) É cargo de confiança regido pela CLT e não há estabilidade conforme art.499 da CLT;
b) Na ausência dos membros da Diretoria pode representa-los em eventos ou quando
solicitado pelo Presidente;
c) Terá acesso exclusivo para retirada de saldos e extratos bancários das contas do
COSEPUV;
d) Outras ordens solicitadas pelo Presidente.

Artigo 19 - O Vice-Presidente substitui o Presidente e participa pelo voto das decisões da
Diretoria.
Artigo 20 - Compete ao Secretario:
I.
II.

Substituir pela ordem, o vice-presidente, e secretaria os trabalhos da Diretoria Executiva e
das Assembleias Gerais, além de exercer outras atividades atribuídas pelo Presidente;
Adotar todas as medidas para a realização das eleições, inclusive receber e registrar a (s)
chapa (s) concorrente (s) a cada cargo no COSEPUV;

Artigo 21 – Ao vice-secretário compete substituir o Secretario em suas faltas ou
impedimentos, assumir o mandato em caso de vacância, até o seu termino e prestar, de um
modo geral, a sua colaboração ao Secretario.
Artigo 22 - Compete ao Tesoureiro:
I.
II.
III.
IV.

Responder pelo controle financeiro e patrimonial do COSEPUV, empenhar pagamentos e
conciliações bancárias, publicar o balancete financeiro;
Assinar juntamente com Presidente, cheques e outros documentos que impliquem em
obrigações para o COSEPUV e outros atos bancários;
Preparar a prestação de contas que se refere ao art. 16 inciso IV;
Conferir mensalmente o saldo de caixa e disponibilidades bancárias, lavrando-se o termo de
conferência sob assinatura, relacionar os bens patrimoniais do COSEPUV e liquidação de
despesas.

Artigo 23 – Compete ao Vice-Tesoureiro:
I.
II.

Substituir o Tesoureiro em suas faltas e impedimentos, inclusive assinando os cheques;
Assumir o mandato, em caso de vacância, até seu termino;
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III.

Prestar, de modo geral, sua colaboração ao Tesoureiro.

Artigo 24 - Compete ao Diretor de Comunicação Social:
I.
II.
III.

Participar das reuniões convocadas pela Diretoria Executiva;
Dar Publicidade às ações e projetos deste Conselho retratando fielmente as deliberações
tomadas em Diretoria;
Observar as disposições constantes no Art. 16 deste Estatuto.

Artigo 25 - Compete ao Diretor de Documentação e Legislação:
I.
II.
III.

Participar das reuniões convocadas pela Diretoria Executiva;
Analisar, corrigir ou elaborar ofícios, projetos conforme solicitado pelo Presidente;
Observar as disposições constantes no Art. 16 deste Estatuto.

Artigo 26 – Compete ao Diretor de Integração Social:
I.
II.
III.

Participar das reuniões convocadas pela Diretoria Executiva;
Promover a integração das autoridades oficialmente responsáveis pela Segurança Publica
em Vazante e o COSEPUV;
Observar as disposições constantes no Art. 16 deste Estatuto.

Artigo 27 - Não serão permitidas funções acumulativas nos órgãos da Administração
COSEPUV.
SEÇÃO III – DO CONSELHO FISCAL
Artigo 28 - O Conselho Fiscal, composto de 03 (três) membros titulares e iguais número de
suplentes, serão eleitos pela Assembleia Geral, conjuntamente com a Diretoria.
Artigo 29 - O mandato dos Membros do Conselho Fiscal será de 02 (dois) anos permitida à
recondução por uma vez.
§ 1º Findo o mandato para o qual foi eleito, o Membro do Conselho Fiscal, reconduzido ou
não por uma vez poderá se candidatar a outro cargo em um dos demais órgãos da
administração.
§ 2º - Não havendo a inscrição de chapas para concorrer aos cargos eletivos, os
representantes do Conselho no exercício do mandato, poderão ser reconduzidos por tantos
períodos quanto necessário, inclusive com mudanças de alguns de seus membros.
§ 3º - Dentre os 03 (três) membros titulares do Conselho Fiscal, será eleito entre eles, um
Coordenador.
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Artigo 30 - Compete ao Conselho Fiscal:
I.

II.

III.
IV.
V.
VI.
VII.

Examinar anualmente os livros, contas, balanços, orçamentos, registros e todos os
documentos de caráter financeiro do COSEPUV, emitindo, a respeito, o seu parecer, o qual
deverá ser apresentado à Assembleia Geral, juntamente com o Relatório de Atividades da
Diretoria;
Opinar sobre os balanços e relatórios de desempenho financeiro e contábil e sobre as
operações patrimoniais realizadas, emitindo pareceres para os organismos superiores da
entidade; (Lei 9790/99, inciso III do art. 4.º)
Requisitar ao Tesoureiro, a qualquer tempo, documentação comprobatória das operações
econômico-financeiras realizadas pela Instituição;
Emitir parecer sobre os assuntos atinentes às finanças sociais, sempre, que solicitado pela
Diretoria;
Acompanhar, mensalmente, a origem e aplicação dos recursos do COSEPUV.
Convocar extraordinariamente a Assembleia Geral.
Contatar e acompanhar o trabalho de eventuais auditores externos independentes;

§ 1º - As vagas que verificarem no Conselho Fiscal será ocupado em conformidade com o
presente estatuto.
§ 2º – O Conselho Fiscal se reunirá ordinariamente e cada 06 (seis) meses e,
extraordinariamente, sempre que necessário.
Artigo 31 - O Conselho fiscal poderá ser convocado:
I.
II.
III.

Mensalmente para analisar e aprovar as contas da Diretoria;
Pelo Presidente da Diretoria executiva ou pela maioria de seus membros;
Extraordinariamente, por convocação do Presidente do COSEPUV, ou ainda por qualquer das
autoridades elencadas no art. 8º §§§ 1º,2º e 3º, devidamente fundamentado e justificado o
ato convocatório.

SEÇÃO IV – DO CONSELHO CONSULTIVO
Artigo 32 - O Conselho Consultivo será constituído pelos membros fundadores e de ex membros do COSEPUV.
Artigo 33 - Compete ao Conselho Consultivo assessorar os dirigentes do COSEPUV de ofício
ou quando solicitado.
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Parágrafo Único: É facultado ao Conselheiro Consultivo, manifestar-se sobre assunto do
COSEPUV, por escrito, durante ou não as reuniões ordinárias.
Artigo 34 - O mandato dos Membros do Conselho Consultivo será por tempo indeterminado,
devendo solicitar ao Presidente do COSEPUV a retirada de seu nome da lista de integrantes
de tal órgão, caso não queiram mais ser Membros do Conselho Consultivo.
§ 1º - Será automaticamente excluído do Conselho Consultivo, o Membro que mudar a
residência ou o domicilio para outro município.
§ 2º - Ao integrante do Conselho Consultivo aplica-se o disposto nos art. 45 e 49 deste
Estatuto.
CAPÍTULO III
DA ELEIÇÃO E POSSE
Artigo 35 - A eleição de Membros da Diretoria Executiva e o Conselho Fiscal do COSEPUV
deverão ocorrer pelo menos 15 (quinze) dias antes do vencimento do mandato eletivo.
§ 1º - Cabe ao Presidente do COSEPUV fazer publicar em órgãos da imprensa local: escrita,
radio, internet e outros meios de comunicação, o edital de convocação para a eleição, com
antecedência de pelo menos 15 (quinze) dias da realização da mesma, com exceção da
primeira eleição, devendo ficar a critério da Assembleia Geral quando da Formação do
Conselho.
§ 2º - Caso o Presidente do COSEPUV não cumpra o prescrito no art. 35, em seu § 1º, caberá
ao Vice-Presidente tomar tal providência e, em última instância ao representante do
Ministério Público, de ofício ou mediante representação de qualquer interessado pelo
COSEPUV.
§ 3º - Para a eleição será registradas chapas para a Diretoria Executiva e Fiscal;
§ 4º - Para a Diretoria Executiva a chapa deverá conter 09 (nove) nomes, inseridos na
Assembleia Geral, obedecendo ao art. 8º §§§ 1º,2º e 3º, e sendo eleitos conforme art. 14.
§ 5º - Para o Conselho Fiscal a chapa deverá conter 06 (seis) nomes, inscritos na Assembleia
Geral, obedecendo ao art. 8º §§§ 1º,2º e 3º, sendo os 03 (três) primeiros nomes para os
Membros Efetivos e os outros 03 (três) nomes para Suplentes;
§ 6º - As chapas deverão ser registradas junto ao Diretor Administrativo do COSEPUV, em
exercício, com pelo menos 05 (cinco) dias corridos antes do dia da eleição, sob pena da
chapa perder o direito de concorrência à mesma;
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§ 7º - A Assembleia Geral elegerá uma chapa para a Diretoria Executiva e outra para o
Conselho Fiscal, devendo ser colocado em votação os números das chapas concorrentes,
com todos os nomes que concorrem aos cargos ora em eleição;
§ 8º - Terminada a votação deverá ser feita a apuração;
§ 9º - Ocorrendo empate entre as chapas, deverão ser realizada de imediato nova eleição e
apuração;
§ 10 - Persistindo o empate a chapa vencedora será definida em sorteio.
Artigo 36 - A posse dos novos eleitos para a gestão seguinte deverá ocorrer imediatamente
após a apuração dos votos.
Parágrafo Único: Caso o Presidente do COSEPUV não cumpra o prescrito acima, cabe ao
Vice-Presidente adotar as medidas necessárias para a posse dos novos Membros eleitos.
CAPÍTULO IV
DO PATRIMÔNIO E RECURSOS
Artigo 37 - O patrimônio do COSEPUV será constituído de:
I.
II.
III.

IV.

V.

Bens de direitos adquiridos ou incorporados na forma da lei;
Doações, legados e heranças que lhe forem destinados;
O patrimônio do COSEPUV será constituído de bens móveis veículos, semoventes, ações e
títulos da dívida pública que possua ou venha possuir convênios, contribuições direta e
indireta;
No caso de dissolução da Instituição, o respectivo patrimônio líquido será transferido a outra
pessoa jurídica qualificada nos termos da Lei 9.790/99, preferencialmente que tenha o
mesmo objetivo social (Lei 9790/99, inciso IV do art.4º);
Na hipótese da Instituição obter e, posteriormente, perder a qualificação instituída pela Lei
9.790/99, os acervos patrimoniais disponíveis, adquiridos com recursos públicos durante o
período em que perdurou aquela qualificação, será contabilmente apurado e transferido a
outra pessoa jurídica qualificada nos termos da mesma Lei, preferencialmente que tenha o
mesmo objetivo social. (Lei 9.790/99, V do art. 4º).

Artigo 38 - Constituem recursos do COSEPUV;
I.
II.
III.

Transferências referentes a Convênios celebrados;
Contribuições, auxílios ou subvenções da União, do Estado ou do Município;
Donativos ou transferências de entidades, empresas públicas ou privadas, pessoas físicas ou
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IV.
V.

jurídicas;
Os provenientes de atividades ou campanhas realizadas.
Das contribuições dos Associados contribuintes.

Artigo 39 - Os recursos a que se refere o artigo anterior serão depositados em contas
bancárias especiais movimentadas por cheque bancário nominal ou por internet banking ao
favorecido, firmado conjuntamente pelo Presidente e Tesoureiro do COSEPUV ou por seus
substitutos legais.
§ 1º - Os recursos financeiros do Conselho, depositados em contas bancárias, caso seja do
seu interesse, poderão ser aplicados em aplicações financeiras existente no próprio banco
onde estiverem depositados, até que seja deliberada sua destinação.
§ 2º - Os recursos do COSEPUV atendidas às necessidades para a sua administração e
cumprimento de seus objetivos, serão distribuídos de acordo com a arrecadação do mês
anterior, na proporção definida pela Diretoria Executiva para as seguintes instituições
beneficiárias:
a)
b)
c)
d)

Polícia Militar;
Polícia Civil;
Escritório;
Projetos e campanhas do COSEPUV.

§ 3º - Os recursos previstos para cada Instituição poderão ser repassados de uma para outra,
na sua totalidade ou parte deles, desde que haja parecer favorável do Conselho Técnico da
Instituição cedente e deliberação nesse sentido pela Diretoria Executiva do COSEPUV;
§ 4º - Para a aquisição de bens pelo Conselho Comunitário, serão observadas as normas em
vigor, no que se relaciona aos contratos e licitações;
§ 5º - Para a aquisição de bens duráveis e eliminação de bens inservíveis, serão criadas
comissões, cujas atribuições e responsabilidades obedeceram as norma em vigor;
§ 6º - O repasse de bens e / ou recursos financeiros as instituições beneficiárias será definido
pela Diretoria Executiva.
Artigo 40 - Em caso de dissolução do COSEPUV, por qualquer motivo, após regular decisão
da Assembleia Geral, seu patrimônio e bens serão transferidos obedecendo ao art.37 –
inciso IV.
Parágrafo Único: A Diretoria e os Conselheiros técnicos terão o prazo individual e sucessivo
de 05 (cinco) dias para juntarem razões sobre a legalidade da decisão de dissolução do
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COSEPUV, bem como opinar sobre o destino de seus bens.
CAPÍTULO V
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Artigo 41 – A prestação de contas da Instituição observará no mínimo (Lei n.º 9790/99,
inciso VII do art. 4º):
I.
II.

III.

IV.

Os princípios fundamentais de contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade;
A publicidade, por qualquer meio eficaz, no encerramento do exercício fiscal, ao relatório de
atividades e das demonstrações financeiras da entidade, incluindo as certidões negativas de
débitos junto ao INSS e ao FGTS, colocando-os à disposição para o exame de qualquer
cidadão;
A realização de auditoria, inclusive por auditores externos independentes se for o caso, da
aplicação dos eventuais recursos objeto de Termo de Parceria, conforme previsto em
regulamento;
A prestação de contas de todos os recursos e bens de origem pública recebidos será feita,
conforme determina o parágrafo único do Art. 70 da Constituição Federal.

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS
Artigo 42 - A cessão de uso de bens móveis e / ou imóveis, tais como, viaturas,
equipamentos ou outros materiais ao Estado, destinados às instituições beneficiárias deste
COSEPUV, sujeitar-se-á ás prescrições administrativas vigentes em cada instituição, inclusive,
e, se for o caso mudança de padrões.
Parágrafo Único: As doações de bens pelo COSEPUV restringir-se-ão aos materiais de
consumo e os bens de maior duração cedidos através de comodato, permanecendo os
mesmos de propriedade do COSEPUV.
Artigo 43 - É vedado o envolvimento do COSEPUV em assuntos de natureza religiosa ou
político – partidário nas funções específicas.
Artigo 44 - O COSEPUV atuará sempre como entidade de apoio sendo lhe vedado interferir,
a qualquer título na administração das instituições beneficiárias, podendo, no entanto,
solicitar ou sugerir providências administrativas e até judiciais junto ao Ministério Público, ao
Juízo da Comarca ou aos superiores hierárquicos dos representantes de cada instituição,
com vistas à solução de problemas surgidos e / ou melhoria na prestação de serviço a cargo
de cada instituição apoiada.
Artigo 45 - Os membros do COSEPUV e Conselheiros Técnicos não perceberão remuneração
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pelo exercício de suas funções no COSEPUV.
Artigo 46 - Os membros do COSEPUV não responderão solidária nem subsidiariamente por
atos do Presidente e da Diretoria ou obrigações por ela assumidas exceto se agirem como
dolo, culpa ou negligência no desempenho de suas atribuições.
Artigo 47 - Não poderão fazer parte do COSEPUV pessoas incapazes, menores de 18
(dezoito) anos ou que tenham sido condenadas criminalmente, além daquelas consideradas
social e moralmente inidôneas, mediante decisão dos componentes dos órgãos da
Administração do COSEPUV por maioria simples dos presentes.
Artigo 48 - Qualquer pessoa, em requerimento fundamentado, poderá provocar a atuação
do Poder Público, do Ministério Público ou do COSEPUV sobre a prática de atos lesivos ao
seu patrimônio.
Artigo 49 - Qualquer Membro do COSEPUV que agir com dolo, culpa ou negligência nos atos
ou assuntos inerentes ao COSEPUV, será destituído de seu cargo ou função, mediante
decisão do COSEPUV, assegurado o direito ao contraditório e ampla defesa.
Artigo 50 - O Ministério Público funcionará como fiscal da lei e dos atos normativos e
administrativos para a consecução dos objetivos do COSEPUV.
Artigo 51 – A Diretoria Executiva poderá conhecer o titulo honorifico “comenda” a pessoas
físicas, associadas ou não, que tenham prestado relevantes serviços à entidade, à política de
Segurança Estadual ou Nacional.
Parágrafo Único – Quando atribuída a pessoas que exerceram ou exerçam cargos públicos
eletivos ou pessoas oficialmente filiadas em qualquer partido politico, a “comenda” só
poderá ser concedida e entregue se houver uma antecedência mínima de 06 (seis) meses
entre a data da entrega do título e a data das eleições.
Artigo 52 - Os atos Normativos, Legislativos e Deliberativos deverão, sob pena de nulidade,
serem elaborados de acordo com o Ordenamento Jurídico Brasileiro.
Artigo 53 - Os casos omissos nesse estatuto serão resolvidos pela Diretoria Executiva,
referendados pelo Conselho Consultivo e Fiscal.
Artigo 54 - Este Estatuto poderá ser alterado no todo ou em parte, após um ano de vigência,
desde a sua ultima alteração.
Artigo 55 - O presente Estatuto entrará em vigor na data de sua aprovação pela Assembleia
Geral e seu registro no Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas.
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TERMO DE APROVAÇÃO
Este ESTATUTO, lido e conferido, está inteiramente de acordo com o texto aprovado em
redação final, razão pela qual vai devidamente assinado pelos membros da Diretoria
Executiva, Conselho Fiscal e por todos os presentes.

Vazante, 14 de Novembro de 2013.
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