
DECRETO Nº30.824, de 03 de fevereiro de 2012. ALTERA O ANEXO 

ÚNICO DO DECRETO Nº30.716, DE 21 DE OUTUBRO DE 2011, QUE 

CRIOU O REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO DE DISCIPLINA E 

CORREIÇÃO DOS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA E SISTEMA 

PENITENCIÁRIO DA CONTROLADORIA GERAL DE DISCIPLINA, E 

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso das atribuições que lhe 

confere o Art.88, incisos IV e VI, da Constituição Estadual, CONSIDERANDO 

o que dispõe o Decreto nº21.325, de 15 de março de 1991, quanto à 

indispensável transparência dos atos do governo; CONSIDERANDO a criação 

da Controladoria Geral de Disciplina pela Lei Complementar nº98, de 13 de 

junho de 2011; CONSIDERANDO o disposto nos Arts.20 e 30 da Lei 

Complementar nº98/2011, que prevêem a criação do Conselho de Disciplina e 

Correição dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário; 

CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº30.608, de 22 de julho de 2011, que 

definiu a estrutura organizacional da Controladoria Geral de Disciplina dos 

Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário, DECRETA: 

 

Art.1º O Art.3º, do Anexo Único, a que se refere o Decreto nº30.716, de 

21 de outubro de 2011, passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art.3º O Conselho de Disciplina e Correição dos Órgãos de Segurança 

Pública e Sistema Penitenciário - CODISP/CGD terá a seguinte composição:

 I - O Controlador Geral de Disciplina; 

II - O Controlador Geral Adjunto de Disciplina; 

III - O Secretário Executivo de Disciplina; 

IV - O Coordenador de Inteligência; 

V - O Coordenador de Disciplina Civil; 

VI - O Coordenador de Disciplina Militar; 

VII - 2 (dois) Assessores; 

VIII - 2 (dois) representantes dos órgãos de execução programática; 

IX - 1 (um) representante dos órgãos de execução regionais; 

X - 1 (um) representante dos órgãos de execução instrumental. 

§1º O Conselho de Disciplina e Correição dos Órgãos de Segurança 

Pública e Sistema Penitenciário - CODISP/CGD será presidido pelo Controlador 

Geral de Disciplina, que terá o voto de desempate. 

§2º Os representantes a que se referem os incisos VII a X do caput deste 

artigo serão escolhidos por ato do Controlador Geral de Disciplina. 

§3º O Conselho de Disciplina e Correição dos Órgãos de Segurança 

Pública e Sistema Penitenciário - CODISP/CGD será secretariado por um 

servidor indicado por ato do Presidente, tendo como encargo prestar apoio 

técnico e administrativo para funcionamento do colegiado.” (NR) 

Art.2º O Art.4º, do Anexo Único, a que se refere o Decreto nº30.716, de 

21 de outubro de 2011, passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art.4º O Conselho de Disciplina e Correição dos Órgãos de Segurança 

Pública e Sistema Penitenciário - CODISP/CGD para os fins previstos no art.30 



da Lei Complementar nº98/11, será formado pelos membros elencados nos itens I 

a VII do art.3º. 

§1º As decisões da Controladoria-Geral de Disciplina e do Conselho de 

Disciplina e Correição nos procedimentos disciplinares serão publicadas no 

Diário Oficial do Estado, visando garantir o princípio da publicidade dos atos 

administrativos; 

§2º O prazo a que se refere o artigo 30, da Lei Complementar nº98/11, 

será contado a partir do primeiro dia útil, após a publicação da decisão no Diário 

Oficial do Estado. 

§3º O recurso não tem efeito suspensivo; 

§4º O Controlador-Geral de Disciplina poderá, de ofício ou a pedido, dar 

efeito suspensivo ao recurso, desde que haja justo receio de prejuízo de difícil ou 

incerta reparação decorrente da execução da pena imposta. 

§5º A decisão final do recurso que trata este artigo deverá ser dada dentro 

do prazo de 60 dias, contados da data juntada do recurso aos autos, a 

inobservância deste prazo não acarreta nulidade. 

§6º Após decorrido o prazo recursal ou julgado o recurso, será certificado 

nos autos e encaminhado à Instituição a qual pertence o servidor para as devidas 

providências. 

§7º As decisões da Controladoria-Geral de Disciplina serão encaminhadas 

às Instituições a que pertença o servidor, cujas unidades de Recursos Humanos 

adotarão as providências para o efetivo cumprimento da medida imposta, bem 

como, quando for o caso, ao cumprimento das medidas relativas ao disposto no 

art.18, da LC nº98/11; 

§8º Adotadas as medidas a que se refere o parágrafo anterior, autoridade 

competente, determinará o envio à Controladoria-Geral de Disciplina, da 

documentação comprobatória da medida imposta.” (NR) 

Art.3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Art.4º Revogam-se as disposições em contrário. 

 

PALÁCIO DA ABOLIÇÃO, DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, em 

Fortaleza, aos 03 de fevereiro de 2012. 

 

 

Cid Ferreira Gomes 

GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ 

Servilho Silva de Paiva 

CONTROLADOR GERAL DE DISCIPLINA DOS ÓRGÃOS DE 

SEGURANÇA PÚBLICA E SISTEMA PENITENCIÁRIO 


