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CONSELHO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
- CONSPERJ 
 
EDITAL DE ELEIÇÃO DE CONSELHEIRO REPRESENTANTE DOS 
CONSELHOS COMUNITÁRIOS DE SEGURANÇA – CCS. 
 
O Instituto de Segurança Pública, com base nos itens 4.3 e 4.4 do Edital de 
ELEIÇÃO DE CONSELHEIROS REPRESENTANTES DE ENTIDADES DA 
SOCIEDADE CIVIL E DE TRABALHADORES DA ÁREA DE SEGURANÇA 
PÚBLICA, público em Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro em 29 de 
agosto de 2017, convoca os Conselhos Comunitários de Segurança (CCS) a 
participar do processo eleitoral para eleição de membro representante e 
suplente dos CCS no CONSPERJ, que se realizará segundo os termos deste 
Edital. 
 

1. Objetivos 

1.1. O presente Edital tem por objetivo disciplinar o processo eleitoral da vaga 
destinada aos Conselhos Comunitários de Segurança, para composição do 
Conselho de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro – CONSPERJ, 
nos termos estabelecidos pelo art. 6º do Decreto nº 43.752, de 11 de setembro 
de 2012, alterado pelo decreto nº 45.292, de 22 de junho de 2015 e dos itens 
4.3 e 4.4 do respectivo Edital de Eleição de Conselheiros Representantes de 
Entidades da Sociedade Civil e de Trabalhadores da Área de Segurança 
Pública. 

1.2. O calendário que norteia o presente processo eleitoral encontra-se 
estabelecido no Anexo 1 do presente Edital. 

2. Das atribuições da Coordenadoria dos Conselhos Comunitários de 
Segurança na condução do processo eleitoral: 

I – Coordenar todas as atividades relativas ao processo eleitoral para escolha 
do representante dos Conselhos Comunitários de Segurança – CCS no 
Conselho de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro - CONSPERJ; 
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II – Analisar e decidir sobre o deferimento ou indeferimento dos pedidos de 
inscrição no processo eleitoral; 

III – Atestar situação de regularidade ou irregularidade do Conselho 
Comunitário de Segurança - CCS no envio de Atas para indicação de 
candidato. 

IV – Coordenar a Assembleia de Eleição do representante e suplente dos 
Conselhos Comunitários de Segurança - CCS no Conselho de Segurança 
Pública do Estado do Rio de Janeiro - CONSPERJ. 

V – Redigir a Ata da Assembleia de Eleição.  

3. Dos critérios para candidatura:   

3.1 – Cada Conselho Comunitário de Segurança regularmente instituído na 
forma da Resolução 781/2005 poderá indicar apenas 01 (um) candidato dentre 
os membros efetivos integrantes da estrutura mínima da Diretoria (Presidente, 
Vice-Presidente, 1º Secretário, 2º Secretário ou Diretor Social e de Assuntos 
Comunitários) de seu respectivo Conselho. 

3.2 – Para indicar candidato o Conselho Comunitário de Segurança - CCS 
deverá estar regular quanto ao envio de Atas das Reuniões Ordinárias dos 
respectivos Conselhos (no mínimo 05 (cinco) atas no período de janeiro a 
agosto de 2017). 

3.3 – O candidato eleito deverá assinar Termo de Responsabilidade 
comprometendo-se com a divulgação, articulação e informação das rotinas do 
CONSPERJ junto aos Conselhos Comunitários de Segurança do estado. 

4. Da inscrição no processo eleitoral 

4.1 – A inscrição dos candidatos poderá ser feita mediante preenchimento de 
formulário (Anexo II), disponível para impressão no site do ISP e que deverá 
ser encaminhado via e-mail para o endereço ccsisp@gmail.com, a partir de 
08:00h do dia 04 de setembro até às 16:00h do dia 18 de setembro de 2017. 

4.2 – Os formulários de inscrição deverão conter a assinatura do Presidente ou 
Vice-Presidente do respectivo Conselho Comunitário de Segurança - CCS 
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validando a indicação do candidato perante o Conselho do qual o mesmo faz 
parte.     

4.3 – Não serão aceitos pedidos de inscrição apresentados sem 
documentação, com documentação/formulário incompletos, com rasuras ou 
ressalvas, ou fora do prazo estabelecido para o recebimento das inscrições. 

4.4 – O recebimento da inscrição será confirmado mediante e-mail resposta da 
Coordenadoria dos Conselhos Comunitários de Segurança. 

5. Dos documentos para inscrição 

5.1 – Os interessados em participar do processo de eleição do representante 
dos CCS no Conselho de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro – 
CONSPERJ, deverão apresentar, no período de inscrição estipulado pelo 
presente Edital, os seguintes documentos: 

I – Ficha de inscrição, devidamente preenchida e assinada, sem rasuras nem 
ressalvas, conforme modelo constante do Anexo II do presente Edital, a ser 
encaminhada via e-mail (ccsisp@gmail.com); 

II – Cópia do Documento de Identidade; 

III – Foto 3x4; 

IV – Perfil do candidato (1lauda) contendo informações de interesse dos 
eleitores e sua proposta de atuação como representante dos Conselhos 
Comunitário de Segurança junto ao Conselho de Segurança Pública do Estado 
do Rio de Janeiro – CONSPERJ.  

V – Termo de Responsabilidade comprometendo-se, caso eleito, com a 
divulgação, articulação e informação das rotinas do CONSPERJ junto aos 
Conselhos Comunitários de Segurança do estado. Conforme modelo Anexo 3. 

5.2 – A Coordenadoria dos CCS não se incumbirá de quaisquer dos 
procedimentos listados acima.  

6. Da análise e validação das inscrições: 
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6.1 – A análise e a decisão quanto aos pedidos de inscrição e a documentação 
enviada competem à Coordenadoria dos Conselhos Comunitários de 
Segurança. 

6.2 – A verificação de que o candidato não atendeu aos requisitos deste Edital 
ou incorreu nas vedações previstas no item 3 acarreta a invalidação de sua 
inscrição, em qualquer etapa deste processo eleitoral. 

 6.3 – A decisão da Coordenadoria dos Conselhos Comunitários de Segurança 
- CCS pelo deferimento ou indeferimento dos pedidos de inscrição será 
publicada no site do ISP no dia 19 de setembro de 2017, acompanhado de 
perfil e proposta dos candidatos cujas inscrições forem deferidas.  

7. Da Assembleia Eleitoral 

7.1 – A Assembleia de Eleição para vaga do representante dos Conselhos 
Comunitários de Segurança - CCS no Conselho de Segurança Pública do 
Estado do Rio de Janeiro - CONSPERJ ocorrerá no dia 26 de setembro de 
2017, das 09:00h às 17:00h, na sala de reunião do ISP, localizada na Avenida 
Presidente Vargas, Centro, Rio de Janeiro – RJ, nº 817, 16º andar. 

7.2 – Os candidatos e eleitores deverão apresentar documento oficial de 
identidade com foto. 

7.3 – Será reservado tempo proporcional ao número de candidatos, entre as 
09:00h e as 10:00h, para que antes da votação, defendam suas candidaturas e 
apresentem-se aos demais eleitores e candidatos. 

8. Do processo de eleição: 

8.1 – A assembleia eleitoral ocorrerá sob a forma de plenária, conduzida pela 
Coordenadoria dos Conselhos Comunitários de Segurança - CCS. 

8.2 – A votação será exercida de forma secreta, direta e livre por todos os 
eleitores (item 8.3) não dependendo de manifestação prévia da Presidência do 
respectivo Conselho Comunitário de Segurança para o exercício do voto.  

8.3 – Serão considerados eleitores todos os membros efetivos da estrutura 
mínima da Diretoria dos Conselhos Comunitários de Segurança - CCS 
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(Presidente, Vice-Presidente, 1º Secretário, 2º Secretário ou Diretor Social e de 
Assuntos Comunitários), não havendo necessidade de prévia inscrição, 
bastando apenas o comparecimento no pleito. 

8.4 – A ausência de indicação de candidato não impede o exercício do voto 
pelos membros efetivos da estrutura mínima da diretoria dos Conselhos 
Comunitários de Segurança - CCS. 

8.5 – A votação se dará em cédula especial, na qual deverá ser assinalado 
apenas 01 (um) voto por cédula. 

8.6 – A coordenação da votação e a apuração devem ser realizadas pela 
Coordenadoria dos Conselhos Comunitários de Segurança - CCS, de forma 
pública e transparente, contando com a colaboração de 2 (dois) fiscais 
voluntários, excluindo-se os candidatos a vaga, a serem escolhidos no dia da 
Assembleia.  

8.7 – Será considerado eleito o candidato que obtiver maioria simples de votos, 
elegendo-se como suplente a vaga o 2º candidato mais votado, sem exigência 
de número mínimo de votos. 

9. Critérios de Desempate 

9.1 – Em caso de empate será considerado eleito o candidato de maior idade. 

10. Do resultado da eleição 

10.1 – O resultado da eleição será tornado público pela Coordenadoria dos 
Conselhos Comunitários de Segurança - CCS, na mesma assembleia eleitoral 
e será disponibilizado no site do Instituto de Segurança Pública – ISP no dia 27 
de setembro de 2017. 

10.2 – O resultado definitivo da eleição e a Ata da Assembleia de Eleição serão 
enviados à Secretaria de Estado de Segurança. 

10.3 – Da divulgação do resultado definitivo não cabe recurso ou pedido de 
impugnação. 

11. Comunicações 
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11.1 – Todas as informações sobre o processo eleitoral para a vaga dos 
Conselhos Comunitários de Segurança - CCS no CONSPERJ serão divulgadas 
ao público por meio do site do ISP (http://www.isp.rj.gov.br), sendo de 
responsabilidade exclusiva dos interessados o acompanhamento das 
informações. 

12. Disposições gerais 

12.1 – O titular e suplente eleitos deverão manter sua condição de membro 
efetivo de Conselho Comunitário de Segurança enquanto durar seu mandato 
no Conselho de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro - CONSPERJ. 

12.2 – Os casos omissos serão decididos pela Presidência do Instituto de 
Segurança Pública. 

12.3 – A inscrição na presente eleição implica a aceitação tácita das normas 
deste Edital, do Decreto nº 43.752, de 11 de setembro de 2012, alterado pelo 
decreto nº 45.292, de 22 de junho de 2015 e da legislação pertinente. 

12.4 – Eventuais irregularidades relacionadas aos requisitos de inscrição e 
participação, constatadas a qualquer tempo, implicarão a desclassificação do 
eleitor ou candidato. 

12.5 – As opiniões e manifestações ocorridas durante o processo eleitoral são 
de responsabilidade dos seus autores, não representando, necessariamente, o 
posicionamento institucional do Instituto de Segurança Pública – ISP. 

 
Joana Monteiro 
Diretora-Presidente do Instituto de Segurança Pública  
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ANEXO 1: CALENDÁRIO ELEITORAL 

 
 
04 de setembro de 2017 Divulgação do Edital 

04 de setembro a 18 de setembro 2017 Período de Inscrições 

(candidatos) 

19 de setembro 2017 Resultado dos pedidos de inscrição 

26 de setembro de 2017 Assembleia de Eleição do Representante dos 
CCS no CONSPERJ 

27 de setembro de 2017 Divulgação do Resultado  

17 de outubro de 2017 Posse dos novos conselheiros no CONSPERJ  
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ANEXO 2: FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 
 
IDENTIFICAÇÃO 
 
Conselho Comunitário de Segurança: 
 

IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 
 
Nome: 
 
RG: 
 
CPF: 
 
E-mail: 
 
Telefone: 

 
IDENTIFICAÇÃO DO PRESIDENTE DO CCS  
 
Nome: 
 
RG: 
 
CPF: 
 
E-mail: 
 
Telefone: 
O candidato declara para os devidos fins legais que se encontra de acordo com o previsto no Art. 25, IV da 
Resolução SSP 781, de 08 de agosto de 2005: 

Data:___/___/2017. 
 
Assinatura Candidato: 
 
Assinatura do Presidente do CCS: 
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ANEXO 3: TERMO DE COMPROMISSO 
 
 
 

 

Declaro, para os devidos fins, que eu, (nome completo) 
_______________________________________________________________, 
(nacionalidade) ________________________, residente em (endereço 
completo)_______________________________________________________
______________, CPF nº ______________________,  tenho ciência e estou 
em plena concordância com as exigências inerentes à este edital. Nesse 
sentido, comprometo-me, caso eleito, com a divulgação, articulação e 
informação das rotinas do CONSPERJ junto aos Conselhos Comunitários de 
Segurança do estado – CCS. 
 
 

 

 Local e data: _____________________, ___ de ____________ de 2017. 

 

 

_________________________________________________________ 

Assinatura do candidato 

 


