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LEI N° 2525/2018, DE 21 DE SETEMBRO DE 2018. 
 

Dispõe sobre a criação do Conselho 
Municipal de Segurança Pública do 
Município de Parelhas e dá outras 
providências 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARELHAS, Estado do Rio Grande do Norte: FAÇO 
SABER, que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 
 
Art. 1º Fica criado o Conselho Municipal de Segurança Pública - CMSEP, vinculado ao 
Gabinete do Prefeito, de caráter consultivo e deliberativo.  
 
Art. 2º - São atribuições do Conselho Municipal de Segurança Pública – CMSEP:  
 
I - sugerir, para os órgãos responsáveis, prioridades de ação na área de segurança nos 
assuntos e necessidades que envolvam o município de Parelhas – RN;  
 
II - Formular estratégias e acompanhar a implementação de políticas relacionadas ao 
enfrentamento à violência e a criminalidade, garantindo segurança aos munícipes;  
 
III - Acompanhar e avaliar os serviços de segurança pública e privada prestados à 
população, zelando pelo respeito aos direitos humanos e pela eficiência dos serviços na 
proteção do cidadão; 
 
IV - Buscar o permanente contato entre a comunidade e as forças policiais que atuam no 
município;  
 
V - Elaborar e aprovar o seu Regimento Interno que deverá dispor acerca da sua 
organização, seu funcionamento e suas diretrizes básicas de atuação e forma de 
processo para escolha de seus representantes. 
 
VI - propor critérios para a celebração de contratos ou convênio entre os órgãos 
governamentais na área de segurança pública; 
 
VII - propor a formulação de estudos e pesquisas com vistas a identificar situações 
relevantes e a qualidade dos serviços de segurança pública no âmbito do Município; 
 
VIII - elaborar e aprovar seu Regimento Interno, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados 
da sua instalação. 
 
IX - dar posse aos seus conselheiros, a partir da sua instalação; 
  
X - articular-se com organizações privadas e governamentais, e propor intercâmbio, 
celebração de convênio ou outro meio, com vista à superação de problemas de 
segurança pública no Município; 
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XI - exercer outras atribuições correlatas, definidas em Lei ou no seu Regimento Interno. 
  
Parágrafo único. O CMSEP, em audiência pública, amplamente divulgada nos meios de 
comunicação do Município, promoverá, no mínimo, semestralmente debates com a 
população, com vistas a informar sobre ações e projetos municipais na sua área de 
atuação e receber sugestões e reclamações de qualquer interessado. 
  
Art. 3º O Conselho Municipal de Segurança Pública, composto de representantes 
indicados pelo Poder Público e pela sociedade civil, tem a seguinte composição: 
  
I – 03 (três) representantes do Poder Executivo Municipal; 
  
II – 01 (hum) representante da Polícia Militar; 
  
III – 01 (hum) representante da Polícia Civil; 
  
IV – 02 (dois) representantes do comércio e indústria; 
 
V – 03 (três) representantes de instituições bancárias sediadas no Município; 
  
§ 1º Cada membro do Conselho tem um suplente, que o substituirá nos seus 
impedimentos. 

  
§ 2º Os membros do CMSEP e seus suplentes são nomeados pelo Prefeito para o 
mandato de 02 (dois) anos, permitida uma única recondução, por igual período. 
  
§ 3º O CMSEP é presidido por um de seus integrantes, eleito entre seus membros, para 
mandato de 01 (um) ano, permitida a recondução por igual período. 
  
§ 4º Os membros do Conselho Municipal de Segurança Pública não são remunerados, e 
suas funções são consideradas serviço público relevante. 
  
Art. 4º - Cabe ao Poder Executivo fornecer a estrutura necessária para os trabalhos de 
secretaria do CMSEP, vedada a criação de cargos ou funções comissionadas com estas 
atribuições. 
  
Art. 5º Serão encaminhadas ao Conselho, para exame preliminar e parecer, as minutas 
de convênio a serem celebradas entre o Poder Público e órgãos e entidades públicas 
privadas, municipais, estaduais e federais, que tenham como objeto ações na área de 
segurança pública. 
  
Art. 6º - O COMSEP reunir-se-á em sessão ordinária uma vez a cada dois meses e, 
extraordinariamente, sempre que convocado pelo seu presidente ou pela maioria de seus 
membros. 
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Parágrafo único. Perde o mandato o membro do CMSEP que faltar, sem justificativa, a 
três reuniões consecutivas ou cinco alternadas do Conselho, no período de dois anos, 
assumindo, nesse caso, o seu suplente, para completar o mandato original. 
  
Art. 7º - Presente a maioria dos membros, o CMSEP delibera pela maioria dos presentes. 
  
Parágrafo Único. A aprovação e a alteração do Regimento Interno dar-se-ão por maioria 
absoluta dos membros do COMSEP. 
  
Art. 8° - O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 90 (noventa) dias 
contados da data de sua publicação. 
  
 Art. 9° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 
            

Palácio Severino da Silva Oliveira, em Parelhas (RN), 21 de setembro de 2018. 
 

 

ALEXANDRE CARLO DE MEDEIROS DANTAS 
Prefeito Municipal  

 

 
 


