
DECRETO Nº 1.878, DE 24 DE OUTUBRO DE 2016. 
 
 
 
 

  Homologa o Regimento Interno do 
Conselho Municipal de Segurança 
Pública. 

 
 
 
 
 O PREFEITO MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE , Estado do Rio 
Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei Municipal 
nº 2.296, de 23 de dezembro de 2015, 
 
 

DECRETA: 
 

 Art. 1o Fica homologado o regimento interno do Conselho Municipal de 
Segurança Pública, criado pela Lei Municipal nº 2.296, de 23 de dezembro de 2015. 
 
 Art. 2o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 

Gabinete do Prefeito Municipal de Pinhal Grande, 24 de outubro de 2016. 
 
 
 
 

SELMAR ROQUE DURIGON 
Prefeito Municipal 

 
 

Registre-se e publique-se 
 
 
 
 
 

JOSÉ AUGUSTO MICHELON 
Secretário Municipal da Administração 

 
 



CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA 
 

REGIMENTO INTERNO 
 

 
 

Art. 1o O Conselho Municipal de Segurança Pública – CMSP, criado pela Lei 
Municipal nº 2.296, de 23 de dezembro de 2015, é um órgão permanente, fiscalizador e 
deliberativo do sistema de segurança no âmbito municipal, exercendo suas atividades em 
perfeito entrosamento com os órgãos de segurança pública e privada. 

 
CAPITULO I 

DA ORGANIZAÇÃO 
Seção I 

Da Estrutura 
 
Art. 2o o CMSP será composto por 12 (doze) membros titulares e 12 (doze) 

membros suplentes, destes 50% são representantes de órgãos governamentais indicados 
pelo poder executivo municipal e 50% representantes de entidades ou instituições 
constituídas indicadas por seus respectivos diretores ou presidentes. 

 
Art. 3o o CMSP terá a seguinte estrutura: 
I - um presidente 
II - um vice-presidente 
III - um primeiro secretário 
IV - um segundo secretário 
§ 1o O CMSP elegerá por um período de dois anos seus componentes entre 

estes, o presidente, o vice-presidente, o primeiro secretário e o segundo secretário. 
§ 2o Os membros do conselho serão substituídos caso faltem sem motivo 

justificado, a 3 (três) reuniões consecutivas ou a 5 (cinco) intercaladas. 
§ 3o Os membros do CMSP poderão ser substituídos mediante solicitação de 

entidade ou autoridade responsável, apresentada ao CMSP que encaminhara ao prefeito 
municipal para sua homologação. 

§ 4o O exercício da função de conselheiro não será remunerada considerando-
se como serviço público relevante. 

§ 5o Os membros do CMSP terão mandato de 2 (dois) anos podendo ser 
reconduzidos por igual período. 

 
Seção II 

Do Funcionamento 
 

Art. 4o O CMSP terá reuniões plenárias bianuais para renovação do conselho. 
 
Art. 5o O CMSP terá reuniões ordinárias mensais conforme for estabelecido na 

primeira reunião anual nas quais as pautas de trabalho, previamente elaboradas serão 
distribuídas com antecedência para estudos e conhecimento dos seus membros. 



§ 1o As reuniões extraordinárias do CMSP realizar-se-ão sempre que houver 
manifestação de algum de seus membros, dirigidas ao presidente e a critério deste 
observando-se o quórum de, no mínimo 6 (seis) conselheiros em primeira convocação e, 
ou em qualquer quórum, 15 (quinze) minutos após, em segunda convocação. 

§ 2o As proposições dos membros do CMSP serão sempre submetidas à 
votação, sendo aprovadas as que obtiverem o voto da maioria presente. 

§ 3o As reuniões ordinárias somente serão realizadas, quando houver o 
comparecimento de mais de 50% de seus membros com direito a voto, observada a 
presença de no mínimo 6 (seis) conselheiros em primeira convocação, ou com qualquer 
quórum após 15 (quinze) minutos em segunda convocação. 

§ 4o As proposições do CMSP serão transmitidas pelo presidente ao prefeito 
municipal ficando a cargo deste a inclusão das sugestões na política dirigida a segurança 
pública. 

 
Art. 6o O presidente do CMSP poderá conceder licença a qualquer membro do 

mesmo, até o prazo de 90 (noventa) dias. 
 
Art. 7o O membro do CMSP impedido por mais de 90 (noventa) dias, será 

substituído interinamente por outro indicado pelo órgão que representa e homologado pelo 
prefeito municipal. 

 
Art. 8o O CMSP poderá contar com a colaboração dos servidores destacados 

pelo poder executivo para desempenho das funções, dependendo, porem, da existência de 
disponibilidade de recursos humanos para tal. 

 
Art. 9o O CMSP funcionará em local disponibilizado pelo poder executivo. 
 

Seção III 
Das Atribuições do CMSP 

 
Art. 10. São competências do CMSP: 
I - participar nas definições de prioridades da segurança pública. 
II - participar na formulação de estratégias e no controle de execução da 

política de segurança pública. 
III - propor critérios para programação e para as execuções financeiras e 

orçamentárias do fundo municipal de segurança pública, acompanhando a movimentação e 
o destino dos recursos. 

IV - apreciar e aprovar a proposta do plano plurianual, da lei de diretrizes 
orçamentárias e do orçamento anual, antes de encaminhamento para apreciação do 
legislativo. 

V - acompanhar, avaliar e fiscalizar os serviços de segurança prestados pelos 
órgãos e entidades públicas e privadas integrantes do sistema de segurança. 

VI - propor critérios para elaboração de contratos e convênios entre o setor 
público e as entidades privadas de segurança no que tange a prestação de serviços à 
segurança pública. 



VII - participar no estabelecimento de diretrizes, quanto a localização e o tipo 
de unidades de serviço de segurança pública ou privada no âmbito do sistema nacional de 
segurança pública. 

VIII - apreciar, analisar e deliberar sobre as políticas de segurança bem como 
acompanhar e fiscalizar suas implementações. 

IX - outras atribuições estabelecidas em normas complementares. 
X - definir critérios de qualidade para funcionamento dos serviços públicos de 

segurança.  
 

CAPITULO II 
Seção I 

Das Atribuições Dos Membros Do CMSP 
 

Art. 11. Compete aos membros do conselho titulares e suplentes: 
I - comparecer as reuniões do conselho municipal de segurança pública, 

justificando ausência nos casos de impedimentos forçados. 
II - aceitar os encargos e as comissões para as quais foram designados. 
III - propor ao conselho estudos, ideias, programas e planos de trabalho. 
IV- participar de votações sendo que cada entidade representada terá direito a 

um voto. 
 

Seção II 
Das Atribuições Do Presidente 

 
Art. 12. Ao presidente do CMSP compete: 
I- marcar, convocar e presidir as reuniões do conselho. 
II- dirigir a entidade e representá-la perante aos órgãos de segurança pública. 
III- propor planos de trabalho. 
IV- participar de votações e aprovar resoluções. 
V- resolver os casos omissos e praticar todos os atos necessários ao regular 

funcionamento. 
VI- transmitir ao prefeito municipal as proposições aprovadas pelo CMSP. 
VII- decidir, com o voto de qualidade, os casos de empate nas votações. 
Parágrafo Único. O presidente do CMSP poderá delegar atribuições aos 

membros do CMSP, sempre que necessário ao bom cumprimento das finalidades da 
entidade, observadas as limitações legais. 

 
Seção III 

Das Atribuições Do Vice-Presidente 
 
Art. 13. Ao vice-presidente compete: 
I - substituir o presidente nos seus impedimentos e eventuais ausências. 
II - propor planos de trabalho. 
III - participar de votações. 
IV - assessorar a presidência. 
 
 



Seção IV 
Das Atribuições Do Primeiro Secretário 

 
Art. 14. Ao primeiro secretário compete: 
I - redigir as atas das reuniões. 
II - redigir toda correspondência, relatórios anuais, comunicados, etc. mediante 

a aprovação do presidente. 
III - manter serviços administrativos e de arquivo da secretaria atualizados em 

ordem. 
IV - propor planos de trabalho. 
V - prestar informações a presidência e aos demais membros do CMSP sobre 

assuntos administrativos. 
VI - receber informações de outros órgãos de interesse do CMSP e transmiti-

las ao presidente. 
VII - participar das votações. 
 

Seção V 
Das Atribuições Do Segundo Secretário 

 
Art. 15. Ao segundo secretário compete: 
I - substituir o primeiro secretário em seus impedimentos e eventuais 

ausências. 
II - propor planos de trabalho. 
III - participar das votações. 
IV - assessorar o primeiro secretário. 
 

CAPITULO III 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art. 16. As vagas de conselheiros, existentes no CMSP deverão ser 

imediatamente comunicadas às entidades representadas, a fim de serem preenchidas na 
forma do Art. 2o do presente regulamento. 

 
Art. 17. Aos membros do CMSP serão fornecidos documentos comprobatórios 

de identidade e de posse transitória a serem usados no exercício do mandato. 
 
Art. 18. A posse dos membros do CMSP será realizada perante o prefeito 

municipal. 
 
Art. 19. Este regimento interno entra em vigor na data de sua homologação. 

 
Pinhal Grande, 13 de outubro de 2016. 

 
 
 

CLEONILSO ANTONIO DA SILVA 
Presidente do Conselho Municipal de Segurança Pública 


