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LEI Nº 227/2016 DE 26 DE FEVERIRO DE 2016 
 

 

SÚMULA: Dispõe  sobe  a Criança do Conselho Municipal Permanente de 
      Direitos Humanos do Município de Cruzeiro do Sul – COMPDH- 
                 Estado do Paraná – e dá outras providências. 

 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL – ESTADO DO 
PARANÁ, APROVOU E EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE 
LEI. 

Art. 1º. Fica criado o Conselho Municipal Permanente dos Direitos 

Humanos do Município de Cruzeiro do Sul - COMPDH, órgão colegiado integrante da 

Estrutura Organizacional Básica do Departamento Municipal de Assistência Social. 

Art. 2º. Ao Conselho Permanente dos Direitos Humanos do Município de 

Cruzeiro do Sul, Estado do Paraná compete: 

I - a definição da política e a formulação das diretrizes e de programas a 

nível municipal, destinados a divulgação, a sistematização e ao desenvolvimento da 

proteção dos direitos humanos; 

II - a promoção de estudos, de pesquisas e de publicações sistemáticas 

de temas relativos à liberdade, à democracia e à justiça social; 

III - a realização de cursos e de outros eventos objetivando a divulgação 

e o respeito aos direitos humanos; 

IV - a cooperação e o firmamento de convênios com órgãos federais, 

estaduais e municipais na consecução de meios destinados à defesa dos direitos e 

garantias fundamentais; 

V - o fomento de intercâmbio com outras organizações congêneres, e a 

contribuição com iniciativas pertinentes à área dos direitos humanos; 

VI - o recebimento e o encaminhamento a quem de direito e o 

acompanhamento de denúncias e queixas de violações de direitos humanos 

individuais e coletivos assegurados na Constituição Federal; 



 

Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul 
CNPJ 75731034/0001-55 

“Construindo uma nova história” 
Gestão 2013/2016 

 

Av. Dr. Gastão Vidigal n° 600 - Telefax:  44 -  3465-1299  - Cep: 87.650 - 000 
Site: www.cruzeirodosul.pr.gov.br  

 

VII - a recomendação e a colaboração para com o aperfeiçoamento dos 

serviços públicos notadamente no que concerne à adequação profissional e cívica 

de seus integrantes, com vistas à conciliação entre o exercício das funções 

administrativas e o respeito aos direitos humanos; 

VIII - a instituição de comissões ou grupos de trabalhos; 

IX - a elaboração do seu Regimento Interno. 

Art. 3º - O Conselho Permanente dos Direitos Humanos do Município de 

Cruzeiro do Sul será composto por 16 (dezesseis) membros, a saber: 

a) 50% (cinquenta por cento) dos membros titulares e suplentes serão 

escolhidos entre os poderes Executivo, Legislativo; 

b) 50% (cinquenta por cento) dos membros titulares e suplentes 

escolhidos entre entidades não governamentais do município. 

§ 1°. Para escolha dos membros previstos na alínea “b” do artigo 

anterior, o Poder Executivo, através do Secretário de Assistência Social, promoverá 

no prazo de 30 (trinta) dias após a publicação desta Lei, uma conferência sobre 

Direitos Humanos, com a participação popular onde serão escolhidos os 

representantes, incluindo suplentes, que serão indicarão ao Poder Executivo dentro 

do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da realização da conferência. 

§ 2°. O Conselho Municipal Permanente dos Direitos Humanos do 

Município de Cruzeiro do Sul - COMPDH - será presidido pelo Secretário de 

Assistência Social 

§ 3º. O Conselho Municipal Permanente dos Direitos Humanos do 

Município de Cruzeiro do Sul – COMPDH - contará com um Vice-Presidente a ser 

eleito entre seus pares. 

§ 4º. O Presidente do Conselho Municipal Permanente dos Direitos 

Humanos do Município de Cruzeiro do Sul – COMPDH - será substituído em suas 

faltas e impedimentos pelo Vice-Presidente, e na ausência simultânea de ambos, 

presidirá o colegiado o seu conselheiro mais antigo. 
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Art. 4º. Todos os membros do Conselho Municipal Permanente dos 

Direitos Humanos do Município de Cruzeiro do Sul - COMPDH  - terão mandato de 2 

(dois) anos. 

Art. 5º. A função de conselheiro do Conselho Municipal Permanente dos 

Direitos Humanos do Município de Cruzeiro do Sul – COMPDH - não será 

remunerada, sendo considerada como de relevantes serviços prestados ao Estado. 

Art. 6º. O Conselho Municipal Permanente dos Direitos Humanos do 

Município de Cruzeiro do Sul – COMPDH - contará com o apoio material, técnico, 

operacional e financeiro da Secretaria de Estado da Justiça e da Cidadania. 

Art. 7º. O Regimento Interno do Conselho Municipal Permanente dos 

Direitos Humanos do Município de Cruzeiro do Sul – COMPDH - será aprovado na 

primeira reunião do Conselho pelos seus membros. 

Art. 8º.  Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em 

vigor na data de sua publicação, sendo afixada no quadro próprio de editais desta 

Prefeitura Municipal e, posteriormente, encaminhada ao órgão oficial de publicação 

PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JORGE DUARTE CANTELE, EM 26 DE 
FEVEREIRO DE 2016. 
 

 

 Ademir Mulon 
- PREFEITO MUNICIPAL -  

 
 
 
 
 
 
 


