
 
INSTITUTO DE SEGURANÇA PÚBLICA 

COORDENADORIA DOS CONSELHOS COMUNITÁRIOS DE SEGURANÇA 
 

Perguntas e Orientações sobre a Resolução SSP nº 781/2005, alterada pelas 
Resoluções SESEG 78/2007 e 547/2012. 

 
 

1 -  O membro efetivo que estiver ocupando cargo na diretoria do CCS, em seu 
primeiro mandato, com vigência 2011 a 2012, com eleições previstas a partir da 
vigência da resolução 547/2012, publicada no DOERJ nº 74, de 20/04/2012, 6ª feira, 
Parte I, fls. 09 e 10, poderá se candidatar à reeleição com o atual mandato de 2 anos? 
 
Resposta: Sim, pois se o mandato na Resolução SSP 781/2005, previa a 
possibilidade de reeleição por mais  1 mandato consecutivo e, se agora, o mandato 
passou para 2 anos, não seria justo que os membros efetivos não pudessem concorrer 
à reeleição, diante da nova regra. Assim, em caráter excepcional, nesse período de 
transição de 2012, alguns CCS poderão ter membros de diretoria eleitos, que 
permanecerão por até 3 anos consecutivos. Após a finalização do mandato de 2 anos, 
apenas não poderão se candidatar à reeleição os atuais ocupantes dos cargos de 
Presidente e Vice-Presidente, mas poderão se candidatar aos demais cargos da 
diretoria, a saber:  1º Secretário, 2º Secretário e Diretor Social de Assuntos 
Comunitários. 
 
2 - Com relação à Comissão de Ética há algum impedimento para consecutivos  
mandatos? 
 
Resposta: Não há impedimento para os membros efetivos que foram designados pelo 
Presidente de permanecerem por períodos indefinidos de mandato, posto que a 
composição da Comissão de Ética está prevista no Art. 6, portanto, não integra os 
cargos citados nos Arts. 18 a 22, da Resolução SSP 781/2012, mencionados no Art.3º 
da Resolução SESEG 547/2012. 
 
3 – As diretorias de CCS que realizaram eleições antes data da publicação da 
Resolução 547/2012, ocorrida em 20/04/2012, exercerão 1 ou 2 anos de mandato? 
 
Resposta: Exercerão 1 ano de mandato, posto que a vigência da Resolução é a partir 
da data de sua publicação. Se os membros dessa diretoria estiverem no 1º mandato 
poderão se habilitar a concorrer às reeleições, com mandato de 2 anos, mas se já 



estiverem no final do 2º mandato, não poderão concorrer à reeleição os atuais 
Presidente e Vice-Presidente de CCS. 
 
4 – O art. 4º da Resolução nº 547/2012 prescreve que ficam asseguradas as 
disposições contidas nessa resolução para as eleições que se realizarão em 2012. O 
verbo realizar está no futuro, portanto, para as eleições que antecederam a publicação 
da resolução, vige a norma antiga, ou seja, a diretoria exercerá o mandato de 1 ano. 
Caso a diretoria esteja no 1º mandato, observe-se a resposta à questão nº 1. 
 
5 – Com relação à extinta AISP 13, cuja área ficou abrangida pela AISP 5, os atuais 
Presidente e Vice-Presidente do CCS da AISP 5 (Centro Histórico e Santa Tereza) 
mesmo que tenham sido Presidente e/ou Vice-Presidente do CCS da extinta AISP 13, 
poderão concorrer à reeleição, pois estão exercendo seu primeiro mandato na AISP 5 
no período de 2011 a 2012. 
 
6 – A atual diretoria da AISP 4 Cidade Nova, que ficou com a área da extinta AISP 1 
por terem uma composição nova de diretoria em 2012, antes da vigência da 
Resolução 547/2012, terão o mandato de 1 ano e se desejarem, seus membros 
efetivos poderão se candidatar à reeleição em 2013.  A regra é a mesma para outros 
CCS nas mesmas configurações de diretoria, conforme as orientações da questão 1. 
 
7 - A qualquer tempo do exercício do mandato, se o Presidente e/ou o Vice-
Presidente de CCS renunciarem aos respectivos cargos, e com essa condição tentarem 
uma reeleição, o ISP os considerarão impedidos de fazê-lo se tentarem se candidatar 
a um desses cargos citados na eleição seguinte, posto que assim poderiam chegar a 
quase quatro anos de mandato, consecutivamente, dependendo da época em que o 
pedido de renúncia for efetuado.  
 
O ISP adotou essa orientação para não ser injusto com aqueles que completam o 
mandato de 2 anos nos cargos de Presidente ou de Vice-Presidente de CCS e que 
aguardam outros 2 anos para poderem se candidatar novamente a esses cargos. 
 
No entanto, como o art. Art.30 §21 não proíbe a reeleição por mais um mandato 
consecutivo em outros cargos da diretoria, mesmo que renunciem aos cargos de 
Presidente ou de Vice-Presidente, poderão se candidatar aos cargos  de 1º Secretário, 
2º Secretário e Diretor Social de Assuntos Comunitários. 
 
Se houver vacância dos dois cargos, de Presidente e de Vice-Presidente, será 
convocada reunião extraordinária para nova eleição, sob supervisão dos membros 
natos, conforme dispõe o Art. 30 § 18, da Resolução SSP 781/2005. 
 
8 – É importante perceber as situações em que podem ocorrer o afastamento do 
membro efetivo, com características e consequências diversas:  
  

• Afastamento por licenciamento:  



 
Quando a pessoa se licencia da condição de membro efetivo, conforme dispõe o 
Art. 41, XXII, alíneas “a”, “b” e “c’, o afastamento é temporário, e a pessoa pode 
retornar à condição de membro efetivo nos prazos definidos nas alíneas “a” e”b”, 
ou seja, em 30 e 90 dias, respectivamente. Com relação à alínea “c” não há prazo 
estabelecido para esse licenciamento, presumindo-se que perdure enquanto não for 
resolvida judicialmente a situação,  mas por outro lado, se a pessoa não comparece 
a 3 reuniões ordinárias consecutivas ou a  5 alternadas, em 1 ano, e sem abono de 
até 2 faltas por ano, esse afastamento implica na exclusão da condição de membro 
efetivo por faltas. 
 
• Afastamento por exclusão em decorrência de faltas às reuniões ordinárias: 
 
Quando o membro efetivo não comparece a 3 reuniões ordinárias consecutivas ou 
a  5 alternadas, em 1 ano, e sem abono de até 2 faltas por ano, esse afastamento 
implica na exclusão da condição de membro efetivo por faltas (Ver art. 25 §3º). 

 
Cabe registrar que apesar da alteração do mandato da diretoria, ter passado de 1 
para 2 anos, o número de faltas às reuniões ordinárias permaneceu atrelado ao 
período de 1 ano e, portanto, no 1º ano do mandato, que é contado a partir da data 
da posse, o membro efetivo não poderá ter 3 faltas consecutivas ou 5 alternadas, 
conforme já esclarecido no parágrafo acima, como também de igual modo, não 
poderá ter na 2ª metade do mandato, ter as referidas faltas, sob pena de perder a 
condição de membro efetivo. 
 
Portanto, para fins de apuração das faltas durante o mandato de 2 anos da 
diretoria, deve-se levar em consideração o 1º e 2º ano de mandato, separadamente, 
a partir da data da posse da diretoria. Exemplo: Diretoria do CCS Y tomou posse 
em 10/05/2012. O primeiro ano do mandato vai de 10/05/2012 a 09/05/2013 e o 
segundo ano de 10/05/2013 a 09/05/2014, devendo-se, pois, contar as faltas do 
membro efetivo, dentro desses períodos separadamente. 
 
• Afastamento por renúncia ao cargo:  
 
Esse afastamento, apesar de não previsto na Resolução SSP 781/2005, o ISP 
entende que a pessoa não perde a condição de membro efetivo. No entanto, se a 
renúncia for referente aos cargos de Presidente ou de Vice-Presidente, não se 
permitirá que esses membros efetivos disputem a eleição do biênio seguinte para 
os mesmos cargos, sob pena de, às vésperas das eleições, haver um aumento do 
número de renúncias com o propósito de reeleição.  
 
A pessoa que renunciar aos cargos de Presidente ou de Vice-Presidente, seja qual 
for o motivo e a qualquer momento de seu mandato, deverá fazê-lo por escrito aos 
membros natos. Se o Presidente e o Vice-Presidente do CCS renunciarem ao 
mesmo tempo, ambos os cargos ficarão vagos, e uma reunião extraordinária 



deverá ser convocada para uma nova eleição, sob a supervisão dos membros natos 
(Ver Art. 30 § 18). Se até 120 dias não houver nenhuma reunião para que seja 
realizada a eleição, considerar-se-á inativo o CCS, conforme disposto no art. 9º e 
§2º. 
 
Por fim, se houver renúncia de qualquer outro cargo de diretoria do CCS, a pessoa 
poderá se candidatar nas próximas eleições a qualquer cargo de diretoria, mas se 
forem os ocupantes dos cargos de Presidente ou de Vice-Presidente que  
renunciarem, só poderão se candidatar aos demais cargos, que são os de 1º 
Secretário, 2º Secretário e o de Diretor Social de Assuntos Comunitários. 
 
• Afastamento por penalidade: 
 
Quando há descumprimento dos deveres dispostos no Regulamento dos CCS, o 
membro efetivo poderá ser afastado, temporariamente, pela penalidade de 
suspensão por até 60 dias, assim como afastado, definitivamente, com a 
penalidade de exclusão (Ver Art. 42, II e III). 

 
• Afastamento por desligamento: 

 
O membro efetivo que estiver adoentado, estando ou não, ocupando algum cargo 
de diretoria, deverá comunicar, por escrito, aos membros natos, tal circunstância, 
sem necessidade de detalhar o motivo, e se desejar poderá, na forma do 
regulamento, solicitar abono de até 2 faltas por ano. No entanto, se houver 
necessidade de um afastamento por tempo superior ao permitido, a pessoa deverá 
solicitar seu desligamento e quando quiser, dentro das condições previstas no 
Regulamento dos CCS, poderá requerer a sua readmissão.  
 
Seja por qualquer outro motivo, além de doença, o membro efetivo poderá 
requerer seu desligamento à diretoria do CCS, que deverá fazer as anotações 
devidas em sua ficha cadastral. Se o pedido de desligamento for de membro 
efetivo da diretoria ocupante dos cargos de Presidente e de Vice-Presidente, o 
requerimento deverá ser dirigido aos membros natos para as providências cabíveis 
em razão da vacância dos dois cargos. Se qualquer outro membro da diretoria, que 
não sejam o Presidente ou Vice-Presidente, pedir desligamento, o requerimento 
será dirigido ao Presidente do CCS para que seja providenciada sua substituição 
(Ver Art. 28 IV).  
 
Cabe ressaltar que qualquer membro efetivo poderá propor a admissão ou 
readmissão de membros efetivos, assim como levar ao conhecimento da Diretoria 
fatos que incompatibilizem os candidatos ao ingresso ou reingresso no CCS, como 
membros efetivos. 
 



A qualquer tempo, o membro efetivo poderá solicitar à diretoria que estiver 
exercendo o mandato, seu pedido de readmissão ao CCS, se estiverem mantidas as 
condições prescritas no art. 25, I a VII.  

 
 
Enfim,  o quadro abaixo oferece melhor visualização das regras de transição referente 
ao período do mandato da diretoria de CCS. 
 
DIRETORIA de CCS Com eleição ATÉ 

20/04/2012 
Com eleição APÓS 
20/04/2012 

1º mandato de Diretoria  Membros efetivos podem 
concorrer à reeleição em 
todos os cargos de diretoria.  

Vige mandato de 2 anos e 
não podem concorrer à 
reeleição os ocupantes dos 
cargos de Presidente e 
Vice-Presidente. 

2ª mandato de Diretoria  Não podem concorrer à reeleição os atuais ocupantes dos 
cargos de Presidente e Vice-Presidente. 

 
 
Rio de Janeiro, 05 de junho de 2012. 
 
Edna Pinto de Araujo 
Coordenadora dos CCS/ISP 


