
RESOLUÇÃO Nº 001/CSSPPO/SC/2020, DE 09 DE OUTUBRO DE 2020
Regulamenta o processo eleitoral para o ano de 2020 dos Conselhos 
Comunitários de Segurança – CONSEGs, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DO COLEGIADO SUPERIOR DE SEGURANÇA PÚBLICA E PERÍCIA
OFICIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA (CSSPPO), no uso das atribuições privativas que lhe
confere o art. 7º do Decreto nº 1.456, de 26 de janeiro  de  2018,  com  as  alterações  do  Decreto  794,  de 
18  de  agosto  de  2020,  do Governo do Estado de Santa Catarina, e de acordo com o que consta nos autos
do processo SGPE SSP nº 3585/2020;
Considerando, que os CONSEGs objetivam colaborar no equacionamento e na solução de problemas
relacionados à segurança da população;
Considerando, o Decreto nº 507, de 16 de março de 2020, do Governo do Estado de Santa Catarina, suas
posteriores revogações e alterações, dispondo sobre medidas de prevenção e combate ao contágio pela
coronavírus (COVID-19), impactando nos processos eleitorais dos CONSEGs;
Considerando, a necessidade de iniciar os processos eleitorais nos CONSEGs que ainda não deflagraram as
pertinentes ações em 2020;
Considerando, a necessidade de continuidade dos processos eleitorais nos CONSEGs que tiveram suas
tramitações interrompidas em 2020;
Considerando, a necessidade de homologação das Chapas eleitas junto às Comissões Eleitorais nos
CONSEGs e Posse das novas Diretorias eleitas em 2020;
Considerando, a necessidade de adoção de medidas excepcionais voltadas para a segurança sanitária dos
voluntários envolvidos com as ações relacionadas aos pleitos eleitorais dos CONSEGs;
RESOLVE:
Art. 1º Autorizar o início dos processos eleitorais dos Consegs que ainda não deflagraram as ações neste
sentido.
Art. 2º Autorizar a continuidade dos processos eleitorais dos Consegs que, formadas as suas Comissões
Eleitorais, tiveram suas tramitações interrompidas.
Art. 3º Autorizar as Comissões Eleitorais dos Consegs, já finalizadas os respectivos processos eleitorais, a
darem posse às novas Diretorias eleitas.
Art. 4º Compete à Coordenadoria Estadual de Polícia Comunitária e de Consegs e à Assessoria de Gabinete
para Segurança Cidadã, supervisionarem, controlarem e prestarem todo o apoio e suporte necessários à
execução dos processos eleitorais dos Consegs.
Art. 5º Deverão ser adotadas medidas excepcionais voltadas para a  segurança sanitária dos
membros natos e efetivos dos Consegs, extensivo aos demais voluntários envolvidos direta ou
indiretamente com os processos eleitorais, de acordo com o mapa regional de nível de risco da pandemia no
Estado, atualizado pela Defesa Civil de Santa Catarina.
Art. 6º A Coordenadoria Estadual de Polícia Comunitária e de Consegs, bem como a Assessoria de Gabinete
para Segurança Cidadã serão os órgãos responsáveis pela fiscalização e gerenciamento dos Consegs do
Estado.
Art. 7º Fica estabelecido o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da publicação desta resolução, para
afinalização dos pertinentes processos eleitorais, sujeito à prorrogação, desde que devidamente
fundamentado o motivo pela origem.
Art. 8º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Florianópolis, 09 de outubro de 2020.
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Delegado-Geral da Polícia Civil de SC


