
Boa prática em segurança pública – Ministério 

Público do Estado de Alagoas

Projeto de criação dos Conselhos Municipais de Segurança 

em todos os municípios de Alagoas



Projeto de criação de conselhos municipais de segurança em todos os 

municípios de Alagoas 

Descrição do projeto

●Vinculação Estratégica:

●Objetivo Estratégico 1 – Melhorar o combate ao crime

●Objetivo Geral:

●Implementar ações para a criação dos Conselhos de Segurança em todos os municípios 

do estado de Alagoas.

●Prazo:

● 24 meses

●Responsáveis:

●Centro de Apoio Operacional às Promotorias – CAOP/Núcleo de Combate à 

Criminalidade.



Partes interessadas

Poderes Executivo e Legislativo Municipais;

Secretaria de Segurança Pública/AL;

Polícias Militar e Civil;

sociedade civil organizada;

e a população em geral.



Descrição sucinta das atividades

1) Realizar audiências públicas regionais com a participação dos Promotores de

Justiça titulares das respectivas jurisdições, Gestores Municipais, vereadores,

representantes da Secretaria de Segurança, Polícias Militares, Civil e Guarda

Municipal, a sociedade civil organizada, bem como a população em geral,

oportunidade em que, ao final, é formalizado Termo de Ajustamento de Conduta

assinado pelos senhores Membros, prefeitos, vereadores e demais autoridades,

além da sociedade civil organizada e população em geral.

1.2) Aos Membros cabe orientar e cobrar dos Poderes Executivo e Legislativo a

elaboração de projeto de lei, aprovação, sanção e nomeação dos conselheiros

respectivos;



Descrição sucinta das atividades

1.3.) Participar das respectivas “posses solenes” dos respectivos

conselhos com palestra e orientação para as ações do mesmo,

proferidas por membros do Ministério Público;

1.4.) O Promotor Natural se incumbe de orientar, acompanhar, fiscalizar 

e fomentar ações dos respectivos conselhos municipais, junto aos mais 

diversos órgãos de segurança.



Descrição sucinta

FATORES INTERNOS

- PONTOS FORTES – Integração dos Promotores Naturais e Núcleo de Combate à

Criminalidade,

coordenados pelo CAOP.

- Reconhecimento pela sociedade, quando das audiências públicas, pela criação deste

importante instrumento de combate à criminalidade.

- PONTOS FRACOS - Deficiência no quantitativo de servidores para auxiliar nos

trabalhos;



Descrição sucinta

FATORES EXTERNOS:

- OPORTUNIDADES

Oportunidade de integrar a sociedade e os órgãos de segurança pública, Ministério Público,
além dos poderes executivo e legislativo municipais, no combate à criminalidade.

- AMEAÇAS

Não foram identificadas ameaças ou qualquer resistência quanto à criação e reativação dos
conselhos.



Resultados

Com a execução do projeto ocorreu a implantação de Conselhos
Municipais de Segurança em 101 (cento e um) dos 102 (cento e
dois) municípios alagoanos. A posse dos conselheiros do
município de Maceió, único restante, acontecerá no próximo
mês de outubro de 2019.

Foi um trabalho de fôlego do MPAL, que certamente contribuirá
para alavancar os políticas de combate à criminalidade no
estado.



Pronunciamentos nas solenidades de posse

●“Os protagonistas de hoje são vocês, conselheiros e pessoas do povo que

decidiram que, ao lado das forças de segurança e do poder público, podem

colaborar na construção de políticas de combate à violência em cada uma das

cidades da nossa região. E a sociedade terá um grande papel nesse processo,

afinal, é ela a vítima do crime. Sua contribuição nesse debate deve ser

permanente e decisivo para que as ações preventivas e de repressão ocorram”,

Ary Lages – Promotor de Justiça de Passo de Camaragibe/AL



Pronunciamentos nas solenidades de posse

●“A criminalidade tem sido crescente em nosso país e só vamos poder combatê-la se nos

dermos as mãos. E é a isso que os conselhos se propõem. De forma coletiva e participativa,

vamos discutir os problemas que geram a violência, onde que os crimes acontecem com mais

frequência e, após esse diagnóstico, traçar as medidas que possam reparar ou, ao menos,

minimizar esses índices”, (Mirya Ferro – Coordenadora do Núcleo de Combate à Criminalidade

– MPAL)

●“Democratizar é chamar o povo para se comprometer com a segurança pública. É preciso que

a sociedade civil tenha consciência de que as polícias não trabalham com bola de cristal, ela

tem a obrigação de contribuir. É no Conselho Municipal de Segurança que serão discutidas as

problemáticas e a aplicação de políticas públicas. (José Antônio Malta Marques – Diretor do

CAOP/MPAL)



Links com matérias acerca da repercussão do projeto

●https://www.mpal.mp.br/mpe-al-implantados-conselhos-de-seguranca-publica-em-

matriz-de-camaragibe-sao-luiz-do-quitunde-e-passo-de-camaragibe/

●https://www.mpal.mp.br/ministerio-publico-empossa-mais-seis-conselhos-municipais-

de-seguranca-publica/

●https://www.mpal.mp.br/ministerio-publico-empossa-mais-82-conselheiros-municipais-

de-seguranca-publica/

●http://piacabucu.al.gov.br/conheca-os-conselheiros-municipais-de-seguranca-publica-

de-piacabucu/
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