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Art. 11. Os integrantes da do material do Município Art. 17. A Guarda Civil
ções, à realização de ações presença e vigilância, bem às áreas de:
Guarda Civil Municipal deve- e pela conservação do que Municipal de Iperó é supreventivas e comunitárias, como coibir, infrações penais a) Educação;
rão cultivar e respeitar:
dentro do Município ou, se e/ou administrativas e atos b) Saúde;
for confiado à sua guarda bordinada à Secretaria de
I – Dignidade da pessoa; ou utilização;
necessário, fora dele, atuan- infracionais que atentem c) Transporte coletivo;
Governo, com a seguinte
“Dispõe sobre o Estatuto do como órgão complemen- contra os bens, equipamen- d) Meio ambiente;
II – Cidadania e os direitos IX – Cooperar e manter o estruturação e denomida Guarda Civil Municipal tar da Segurança Pública. tos, instalações e serviços e) Trânsito;
humanos;
espírito de solidariedade nações:
e o Regulamento Disci- Art. 5º. A Guarda Civil Mu- municipais;
III – Civismo;
f) Urbanismo.
com os companheiros de I – Divisão Administrativa:
plinar dos seus Servidores nicipal de Iperó possui como III – Atuar, preventiva e per- XI – Colaborar, de forma IV – Autoridades;
trabalho;
a) Comandante Operaocupantes dos cargos do princípios mínimos de atua- manentemente, no território integrada com os órgãos de V – Estado Democrático de X – Estar em dia com as cional;
quadro de pessoal, e dá ção:
municipal, para a proteção segurança pública, em ações Direito.
leis, regulamentos, re- b) Subcomandante Opeoutras providências”
CAPÍTULO III - DA
I – Proteção dos Direitos sistêmica dos munícipes e conjuntas que contribuam
gimentos, instruções e racional;
DISCIPLINA E
Humanos fundamentais, Município através de:
com a paz social;
ordens de serviços que c) Inspetor Chefe de DiLEONARDO ROBERTO FO- bem como o exercício da a) Vigilância interna e exter- XII – Interagir com a socieHIERARQUIA
digam respeito às suas visão;
LIM, Prefeito do Município cidadania e as liberdades na do patrimônio ecológico, dade civil para discussão Art. 12. A disciplina e a hie- funções;
d) Inspetor de Divisão;
de Iperó, Estado de Sã públicas;
histórico, cultural, arquitetô- de soluções de problemas rarquia são a base institucio- XI – Proceder na vida pú- e) Subinspetor de Divisão.
Paulo, no uso de suas atri- II – O respeito à dignidade nico e ambiental, bem como e projetos locais voltados à nal dos servidores da Guarda blica e particular de forma II – Divisão Operacional:
buições legais, FAZ SABER humana;
a infraestrutura da cidade melhoria das condições de Civil Municipal de Iperó.
que dignifique a função a) Centro de Atendimento
QUE A CÂMARA MUNI- III – O respeito à cidadania; adotando medidas educati- segurança das comunidades; Art. 13. São manifestações pública;
e Despacho (CAD);
CIPAL APROVOU E ELE IV – O respeito à coisa pú- vas e preventivas;
XIII – Estabelecer parcerias essenciais de disciplina:
XII – Ser leal à Instituição; b) Patrulhamento PrevenSANCIONA E PROMULGA blica;
b) Fiscalização da adequa- com os órgãos estaduais e da I – A obediência às leis, regu- XIII – Possuir dedicação tivo Comunitário;
A SEGUINTE LEI:
da utilização dos parques, União, ou de Municípios vizi- lamentos e demais normas e fidelidade à Pátria, ao c) Patrulhamento PrevenV – A verdade real;
CAPÍTULO I - DAS
VI – A honra, a coragem e a praças, cemitérios, merca- nhos, por meio da celebração internas;
Estado e ao Município; tivo Escolar;
DISPOSIÇÕES
dos, feiras-livres, bibliotecas, de convênios ou consórcios, II – A obediência às ordens XIV – Respeitar as tradições d) Ronda Ostensiva Munihonestidade; e
PRELIMINARES
VII – Uso progressivo da espaços culturais e outros com vistas ao desenvolvi- superiores;
e os Símbolos Nacionais. cipal (ROMU);
Art. 1º. Esta Lei Comple- força.
bens de benfeitoria pública, mento de ações preventivas III – A correção de atitudes; Art. 16. O Quadro Hie- e) Grupamento de Apoio
mentar institui o Estatuto Art. 6º. As ordens legais evitando a sua depredação; integradas;
IV – A colaboração espontâ- rárquico da Guarda Civil com Motos (GAM);
da Guarda Civil Municipal devem ser prontamente exe- IV – Promover a vigilância XIV – Articular-se com os nea para a disciplina coletiva Municipal é composto da f) Grupamento de Trânsito
de Iperó, com fulcro no §8º, cutadas, cabendo inteira res- de logradouros públicos órgãos municipais de políticas e a eficiência da instituição; seguinte forma:
(G-TRAN)
do artigo 144, da Constitui- ponsabilidade ao comando. e áreas de preservação do sociais, visando a adoção de V – Respeito e a promoção I – Círculo de Inspetores g) Grupamento de Patrução Federal; na Lei Federal Parágrafo único. Em caso de patrimônio natural e cultural ações interdisciplinares de aos direitos humanos.
Superiores:
lhamento com Cães (GPC).
nº 13.022, de 08 de agosto dúvida a uma ordem, será do Município, e defesa da segurança no Município de Art. 14. Todo servidor per- a) Comandante Opera- III – Divisão Administratide 2014 e na Lei Orgânica assegurado esclarecimento fauna e da flora, mediante Iperó;
tencente ao quadro da Guar- cional;
va de Pessoal, constituída
do Município de Iperó, ao subordinado.
policiamento integral;
XV – Encaminhar o autor da da Civil Municipal que depa- b) Subcomandante Ope- pelo Núcleo de ComunicaDecreto-Lei nº 001, de 05 Art. 7º. A Guarda Civil Mu- V – Colaborar com a pacifi- infração ao delegado de polí- rar-se com ato contrário à racional.
ção Social.
de abril de 1990.
nicipal de Iperó adotará a cação de conflitos que seus cia, diante de flagrante delito, disciplina da instituição ou II – Círculo de Inspetores: IV – Divisão de Logística:
Art. 2º. O Estatuto da cor azul noturno nos seus integrantes presenciarem, preservando o local do crime aos princípios fixados, de- a) Inspetor Chefe de Di- a) Seção de controle maGuarda Civil Municipal de uniformes e, predominante- atentando-se aos princípios quando possível e sempre verá reportar-se ao superior visão;
terial:
Iperó, instituído por esta mente, no mesmo tom, nas de atuação;
imediato, ou à Corregedoria b) Inspetor de Divisão; 1) Controle e requisição
que necessário;
Lei Complementar, tem suas viaturas.
VI – Exercer as competências XVI – Desenvolver ações de Geral do Município.
c) Subinspetor de Divisão. de Compra de Uniformes;
como finalidade definir os §1º. A substituição da cor de trânsito que lhes forem prevenção primária à violên- Art. 15. São deveres do III – Círculo de Graduados: 2) Controle do Mapa de
deveres, tipificar as infra- nas viaturas deverá ser feita atribuídas, nas vias e logra- cia, isoladamente ou em con- servidor da Guarda Civil a) Classe Distinta (CD); Colete Balístico.
ções disciplinares, regular paulatinamente na renova- douros municipais, nos ter- junto com os demais órgãos Municipal, além dos demais b) Classe Especial (CE). b) Seção de almoxarifado;
as sanções administrativas, ção e manutenção da frota, mos da Lei Federal nº 9.503, da própria municipalidade, enumerados pelo presente IV – Círculo de Guardas: c) Seção de Motomecaos procedimentos proces- a fim de se evitar dispêndio de 23 de setembro de 1997 de outros Municípios ou das Estatuto:
a) Guarda Civil Municipal nização;
suais correspondentes, o desnecessário de recursos (Código de Trânsito Brasilei- esferas Estadual e Federal; I – Ser assíduo e pontual; de 1ª classe;
d) Seção de Armaria:
comportamento e as re- públicos.
ro), ou de forma conjunta, XVII – Atuar mediante ações II – Cumprir as ordens supe- b) Guarda Civil Municipal 1) Manutenção de Armas;
compensas dos servidores §2º. As viaturas da Divisão mediante convênio celebra- preventivas na segurança riores, apontando-as quan- de 2ª classe;
2) Organização do setor
que compõem o quadro da de Patrulhamento Rural e/ou do com órgãos de trânsito escolar, zelando pelo entorno do forem manifestamente c) Guarda Civil Municipal de Armaria;
Guarda Civil.
Ambiental poderão receber estadual ou municipal;
e participando de ações edu- ilegais;
de 3ª classe;
3) Controle do Mapa de
Art. 3º. Este Regulamen- pintura do tipo camuflagem, VII – Cooperar com os de- cativas com o corpo discente III – Desempenhar com zelo d) Guarda Civil Municipal Munições.
to aplica-se a todos os na qual, obrigatoriamente, mais órgãos de defesa civil e docente das unidades de e presteza os trabalhos de Aluno.
V – Divisão de Patrulhaservidores da Guarda Civil deverá destacar-se a cor azul em sua atividade;
ensino municipal, de forma a que for incumbido;
§1º. Os cargos públicos mento Rural e Ambiental.
Municipal, incluindo os noturno.
VIII – Garantir o atendimen- colaborar com a implantação IV – Guardar sigilo sobre os de Guarda Civil Municipal VI – Divisão de Escola de
admitidos e os ocupantes
to de ocorrências emer- da cultura de paz na comuni- assuntos da Administração Aluno até Inspetor Chefe Formação, Treinamento e
CAPÍTULO II - DA
de cargo em comissão e
genciais ou prestá-lo direta dade local;
Pública;
COMPETÊNCIA
de Divisão são organiza- Aperfeiçoamento, suborfunção de confiança.
Art. 8º. Incumbe à Guarda e imediatamente quando XVIII – Outras responsabilida- V – Tratar com urbanidade dos em níveis escalonados dinado diretamente ao
Art. 4º. A Guarda Civil Civil Municipal de Iperó deparar-se com situações des não previstas e que lhes os companheiros de serviço e hierarquizados, consti- Comandante Operacional:
Municipal de Iperó, ins- a função de proteção do contingenciais;
venham a ser atribuídas por e o público em geral;
tuindo a carreira da Guar- a) Diretor do Departamentituição de caráter civil, Município, ressalvadas as IX – Auxiliar na segurança legislação especial ou, ainda, VI – Manter sempre atualiza- da Civil Municipal de Iperó. to de Formação;
uniformizada e armada, competências da União, dos de eventos e na proteção respectivo comando, respei- da sua declaração de família §2º. Os cargos de Coman- b) Coordenador do Deórgão autônomo em sua Estados e do Distrito Federal. de autoridades e dignitários; tadas as normas adequadas. e de domicílio;
dante Operacional e Sub- partamento de Formação.
estrutura administrativa no Art. 9º. À Guarda Civil Muni- X – Atuar na segurança da Art. 10. A Guarda Civil Mu- VII – Apresentar-se con- comandante Operacional VII – Divisão de Convênios
Município, subordinada ao cipal de Iperó compete:
realização dos serviços de nicipal tem o dever ético e venientemente trajado em são de livre nomeação do e Finanças:
Poder Executivo, vinculada I – Zelar pelos bens, equi- responsabilidade do Mu- moral de preservar a vida, a serviço e com o uniforme Prefeito, dentre os mem- a) Celebração de Convênios;
à Secretaria de Governo, é pamentos, instalações e nicípio no desempenho da vivência em comunidade, a determinado, quando for bros efetivos do quadro b) Capitação de montandestinada à proteção de serviços municipais;
atividade de polícia, em igualdade de todos perante o caso;
de carreira da Guarda Civil tes de recursos orçamenbens, serviços e instala- II – Prevenir e inibir, pela especial nos serviços ligados a lei e zelar pelos cidadãos. VIII – Zelar pela economia Municipal de Iperó.
tários anualmente;
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c) Controles externos e uniforme.
convocado, para prestar todos os processos de pes- XI – Levar ao conhecimento damento dos serviços, es- e postos avançados de
internos (CGU e Tribunal Art. 20. O uso de arma- esclarecimentos;
quisa e processamento de do Comandante todas as pecialmente, nas ocorrên- segurança;
de Contas);
mento pelos integrantes da XIV – Elaborar e submeter informações sigilosas e confi- providências tomadas, em cias de maior gravidade; XI – Representar a Guarda
d) Prestação de contas ao Guarda Civil Municipal, em à aprovação da autoridade denciais relativas aos serviços ocorrências que lhe caiba XII – Apresentar suges- Civil Municipal em evenTCU;
serviço ou fora dele, obede- superior planos de ação e prestados e as atuações dos resolver;
tões ao Subcomandante tos, solenidades e reue) Cadastro no SICONV. cerá ao preceituado em lei, programas de trabalho de integrantes da Guarda Civil XII – Encaminhar documen- Operacional a respeito da niões, quando necessário,
§1º. É necessário que as bem como demais normas e segurança pública, inclusive, Municipal;
tos sobre os procedimentos melhoria na qualidade dos e na ausência do Comanentidades com legitimida- regulamentos próprios.
nas ações e recursos relati- XXIII – Estabelecer estraté- que dependam da decisão serviços prestados;
dante Operacional e Subde para celebrar convênios Parágrafo único. A Guarda vos à Instituição da Guarda gias e fixar diretrizes para do Comandante e mantê-lo XIII – Executar outras ati- comandante Operacional;
estejam regulares com os Civil Municipal de Iperó Civil Municipal, conforme implementações de planos informado sobre qualquer vidades correlatas, ine- XII – Desempenhar demais
procedimentos necessários estará sujeita à orientação, diretrizes da Administração e programas de segurança e incidente;
rente ao exercício da sua atribuições pertinentes às
para a celebração, execu- controle e fiscalização do Municipal;
proteção dos bens, serviços e XIII – Fiscalizar e cobrar função ou a critério do funções a serem definidas
ção e prestação de contas, Ministério da Justiça, do XV – Fazer cumprir, orientar instalações públicas munici- disciplina dos subordinados; Comandante da Guarda em Portarias, Circulares,
ampliando a capacidade de Exército Brasileiro ou de e observar o cumprimento pais, avaliando e controlando XIV – Elaborar relatórios;
Civil Municipal;
ordens internas e de sercaptação de recursos e re- outros órgãos que for esta- de metas e prioridades, em seus resultados;
XV – Elaborar a escala de XIV – Participar como Se- viços ou determinações
duzindo as irregularidades belecido por Lei.
conformidade com as di- XXIV – Elaborar relatório serviço;
cretário na Comissão de emanadas do Comandanapontadas pelos órgãos Art. 21. Ao Comandante retrizes estabelecidas pela anual de avaliação disciplinar XVI – Participar como Re- Promoções;
te e/ou Subcomandante
fiscalizadores.
Operacional, no exercício de municipalidade;
e de desempenho do seu lator na Comissão de pro- XV – Desempenhar demais Operacional.
§2º. É indispensável o ca- suas funções, compete:
XVI – Acompanhar e analisar efetivo e enviá-lo ao setor moções.
atribuições pertinentes às Art. 25. Ao Subinspetor
dastramento no SICONV I – Comandar a Guarda Civil os indicadores de desempe- responsável;
Parágrafo único. O Subco- funções a serem definidas de Divisão, no exercício
para que não seja neces- Municipal na parte técnica, nho de segurança pública XXV - Determinar a abertura mandante é o principal auxi- em Portarias, Circulares, de suas funções, compete:
sária a figura de um inter- operacional, administrativa e em conjunto com os demais de procedimento administra- liar e substituto imediato do ordens internas e de ser- I – Dar conhecimento das
veniente.
disciplinar, praticando todo segmentos e setores envol- tivo disciplinar sobre qualquer Comandante Operacional, viços ou determinações ordens internas adminis§3º. A Divisão de Convê- e qualquer ato administrati- vidos para promover a me- tipo de dano, avaria, utilização intermediário na expedição emanadas do Comandan- trativas e de serviços aos
nios e Finanças obedecerá vo decorrente;
lhoria contínua dos serviços não autorizada ou impruden- de todas as ordens relativas te e do Subcomandante Guardas Civis Municipais
aos Princípios Constitu- II – Cumprir e fazer cumprir ofertados à população;
te de veículos e ocorrências à disciplina, instrução e servi- Operacional.
e fiscalizar seu fiel cumcionais que norteiam as as determinações legais e XVII – Manter o ambiente de de perdas, roubos ou extra- ços gerais, cuja execução, in- Art. 24. Ao Inspetor de Di- primento;
celebrações de convênios, superiores;
trabalho propício à produti- vios de equipamentos da clusive, cumpre-lhe fiscalizar. visão, no exercício de suas II – Fiscalizar, orientar e
bem como as legislações III – Planejar, coordenar e vidade, desenvolvimento de Guarda Civil Municipal;
Art. 23. Ao Inspetor Chefe funções, compete:
apoiar seus subordinados
vigentes.
fiscalizar todos os serviços equipe, criatividade, iniciati- XXVI – Desempenhar ou- de Divisão, no exercício de I – Realizar a distribuição nas situações decorrentes
§4º. As funções descritas atribuídos à GCM;
va, integração e participação tras tarefas que, por suas suas funções, compete:
de tarefas, ordens de ser- dos serviços;
no presente artigo deverão, IV – Aplicar as penalidades de eventos de capacitação; características, se incluam na I – Representar o Subco- viços aos subordinados e III – Realizar a inspeção
obrigatoriamente, serem de sua competência ou com XVIII – Coordenar a elabora- sua esfera de competência, mandante em seus impedi- fiscalizar o seu fiel cum- dos Guardas Civis Muniexercidas por Guarda Civil homologação das autorida- ção de Projetos de Seguran- determinadas ou delegadas mentos;
primento;
cipais quanto à apresenMunicipal de carreira, com des superiores;
ça Pública, visando a capta- pelo Chefe de Poder Executi- II – Planejar, coordenar e II – Fiscalizar o serviço e tação pessoal e aos seus
conhecimentos técnicos V – Apresentar relatórios à ção de recursos financeiros vo Municipal.
supervisionar as atividades o cuidado com o arma- uniformes;
para desenvolver o tra- Secretaria de Governo;
federais, junto ao Fundo Art. 22. Ao Subcomandante técnicas e administrativas da mento por parte dos seus IV – Transcrever as transbalho, sendo nomeado e VI – Assessorar o Prefeito e Nacional de Segurança Pú- Operacional, no exercício de sua área de atuação;
subordinados;
gressões disciplinares, de
subordinado diretamente a Secretaria de Governo no blica do Ministério da Jus- suas funções, compete:
III – Auxiliar o Subcoman- III – Executar as rondas nos seu conhecimento, com
pelo Comandante Opera- planejamento, coordenação, tiça, bem como, a execução I – Representar ou substituir o dante Operacional na elabo- postos de sua atuação; responsabilidade pela decional para o auxiliar em controle e execução das atri- das despesas previstas com Comandante Operacional em ração das escalas de serviço; IV – Informar ao superior mora ou omissão, ao supeserviços técnicos e admi- buições da GCM e mantê-los as verbas orçamentárias ou seus impedimentos;
IV – Cumprir e fazer cumprir hierárquico correta e ob- rior hierárquico, para a denistrativos.
informados nos assuntos de de outras naturezas desti- II – Cumprir e fazer cumprir as determinações supe- jetivamente os fatos que vida apuração e aplicação
§5º. A Lei disciplinará quan- sua competência;
nadas à Segurança Pública as determinações legais e riores;
porventura ocorrerem em das penalidades cabíveis,
to à eventual remuneração VII – Elaborar a lista de Municipal;
V – Coordenar as escalas de sua área de atuação;
superiores;
quando for o caso;
as funções disciplinadas no GCM’s habilitados à pro- XIX – Elaborar, juntamente à III – Manter atualizados os serviços e apresentá-las ao V – Responder pela efi- V – Fiscalizar e controlar
presente artigo.
moção, e apresentá-los à Escola de Formação, Treina- registros funcionais dos inte- Subcomandante;
ciência e disciplina do a assiduidade e o regime
CAPÍTULO IV - DA
VI – Exercer o controle de pessoal sob sua respon- de permanência estabeSecretaria de Governo e/ou mento e Aperfeiçoamento, grantes da GCM;
ESTRUTURA DE PESSOAL ao Gabinete do Prefeito para programas de atualização IV – Exercer o controle dos assiduidade da GCM e ela- sabilidade;
lecida aos Guardas Civis
Art. 18. A hierarquia é a análises e planejamentos; profissional, com organiza- documentos necessários ao borar os relatórios mensais VI – Solucionar dúvidas, Municipais, dentro do local
base da Guarda Civil Muni- VIII – Coordenar e controlar ção de palestras, cursos de credenciamento do quadro de informações para seção conflitos e ocorrências de serviço e nos serviços
cipal de Iperó, seguida por a aplicação de verbas e re- aperfeiçoamento teórico, de pessoal e da Guarda Ci- de Pessoal;
junto a seus subordinados; externos;
uma cadeia de Comando a cursos destinados à Guarda prático e operacional, bem vil Municipal na Secretaria VII – Elaborar boletim in- VII – Incentivar o espírito VI – Representar os Insser respeitada por todos os Civil Municipal;
como aprimoramentos, es- responsável, ao cadastro no terno diário da Guarda Civil de equipe, participar ati- petores nos seus impediintegrantes.
IX – Atribuir funções aos tágios e outras atividades Ministério do Exército e ao Municipal e apresentá-lo; vamente no cumprimento mentos;
Parágrafo único. Na estru- seus subordinados;
educacionais, que visem às registro na Secretaria Na- VIII – Propor ao Subco- dos serviços e assumir VII – Exercer a função de
tura hierárquica da Guarda X – Fazer publicar em Bole- melhorias nas formações, cional de Comunicações do mandante Operacional a tarefas no auxílio de seus supervisor da sua Divisão,
Civil Municipal de Iperó, os tim Interno todos os fatores requalificações e desempe- Ministério de Comunicações; organização do emprego subordinados, sempre que plantão ou equipe;
diversos níveis serão re- que devem constar em re- nhos dos profissionais do V – Exercer o controle da do- de pessoal e de viaturas necessário;
VIII – Desempenhar depresentados por insígnias, gistros funcionais;
quadro de pessoal;
cumentação relativa ao porte nos eventos realizados no VIII – Responder pelo mais atribuições pertiusadas sobrepostas aos XI – Manter relacionamento XX – Convocar e presidir de armas de fogo;
Município;
encaminhamento das co- nentes às funções a serem
uniformes, conforme esta- harmônico e cooperação reuniões com os compo- VI – Exercer o controle das ar- IX – Apresentar relatórios municações escritas das definidas em Portarias,
belecido no Regulamento mútua com todos os órgãos nentes da Guarda Civil Mu- mas de fogo e das munições; com as ocorrências havi- transgressões disciplina- Circulares, ordens internas
de Uniformes da Guarda públicos, em especial aos de nicipal, visando o interesse VII – Exercer o controle das das durante os turnos de res, com responsabilidade e de serviços ou deterCivil Municipal.
trabalho;
atendimento à população e comum da Instituição;
ocorrências atendidas;
pela demora ou omissão minações emanadas do
Art. 19. Os integrantes do à Secretaria de Governo;
XXI – Receber toda docu- VIII – Promover a assistência X – Fiscalizar a entrega e a ao superior hierárquico, Comandante e/ou Subquadro de pessoal, quan- XII – Fazer gestão integrada mentação oriunda de seus social aos Guardas Civis Mu- devolução de armamentos, para a aplicação das pe- comandante Operacional.
do em serviço interno ou das políticas municipais de comandados e dar destino nicipais;
munições, coletes balísticos nalidades cabíveis;
Art. 26. Ao Guarda Classe
externo, deverão se apre- segurança pública;
a cada uma, emitindo pare- IX – Promover a integração e demais materiais;
IX – Zelar pela economia Distinta, no exercício de
sentar uniformizados e XIII – Comparecer, perante cer sobre aqueles assuntos da GCM às atividades sociais; XI – Manter o Comandante interna de forma a diminuir suas funções, compete:
com identificação visível, Comissões deste Municí- que dependam de decisões X – Ministrar ordens e instru- Operacional e/ou o Sub- os custos operacionais; I – Exercer a supervisão do
inclusive nos coletes balís- pio ou de qualquer outra, superiores;
ções traçadas pelo Coman- comandante Operacional X – Assumir a chefia dos plantão ou equipe sob sua
ticos ou quaisquer peças do quando regimentalmente XXII – Planejar e coordenar dante;
informados a respeito do an- grupamentos operacionais responsabilidade;
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II – Inteirar-se das normas V – Ao assumir o serviço, ve- tráfego de veículos dentro çoamentos das habilidades racionais da Instituição; Pessoal, no exercício de suas a quilometragem rodada
e publicações específicas rificar se todas as viaturas es- do Município;
para ascensão na carreira e VII – Manter contato com funções, compete:
e combustível consumido
referentes ao desempenho tão prontas e em condições XV – Impedir a circulação, de outros cursos necessários seus superiores e pres- I – Supervisionar as ativi- pelas viaturas nas atividade suas funções;
de uso, atentando-se que: veículos ou não, em locais para a especialização dos tar-lhes auxílio quando dades de Administração des, de todas as naturezas,
III – Executar as ordens a) Seja efetuada a limpeza públicos não autorizados; Guardas Civis Municipais, necessário;
de Pessoal da Guarda Civil que são exercidas pela
legais vindas de seus su- necessária;
XVI – Exercer funções de observando as qualificações VIII – Planejar, elaborar, Municipal informando ao Instituição,
periores;
b) Os equipamentos e aces- policiamento de trânsito no do ensino que são oferecidas; supervisionar a execução Departamento de Recur- V – Requisitar material,
IV – Supervisionar a ma- sórios estejam em condições cumprimento das normas III – Propor convênios com e avaliar os resultados dos sos Humanos Municipal serviços e equipamentos
nutenção e a limpeza dos de uso;
estabelecidas pela Lei nº órgãos públicos ou privados planos, ações e programas quaisquer mudanças ou necessários, para o bom
equipamentos, do posto de c) Seja verificada a calibra- 9.503, de 23 de setembro de especializados no desen- voltados para a prestação irregularidades na jornada funcionamento institucioserviço e viaturas;
gem dos pneus, o abaste- 1997 – Código de Trânsito volvimento e formação dos de serviços específicos de trabalho dos integrantes nal e observando as espeV – Desempenhar demais cimento do veículo, o bom Brasileiro, na competência Guardas Civis Municipais;
afetos à manutenção da do quadro de pessoal;
cificações técnicas e legais;
atribuições pertinentes às funcionamento do motor do Município, além daquelas IV – Elaborar calendário e ordem pública que inci- II – Organizar e inspecionar VI – Controlar e normafunções a serem definidas e outros meios que sejam de competência Estadual, programação de cursos a dem sobre a proteção de as informações contidas nos tizar o uso e aplicação
em Portarias, Circulares, necessários para o bom de- quando firmado convênio serem ministrados para os bens e pessoas, incluindo prontuários de cada Guarda adequadas de uniformes,
ordens internas e de ser- sempenho do veículo.
para tal, no exercício regu- servidores da Guarda Civil as ações de prevenção de Civil Municipal, como classi- materiais e equipamentos
viços ou determinações VI – Manter o local de tra- lar do Poder de Polícia de Municipal;
crimes, contravenções pe- ficação, pontuação, elogios, de segurança, superviemanadas do Comandante balho sempre limpo e or- Trânsito;
V – Controlar a frequência e nais e violações de normas assiduidade, diplomas, títu- sionando sua estocagem,
e/ou Subcomandante Ope- ganizado;
XVII – Desempenhar ativida- aproveitamento dos Guardas administrativas em áreas los, férias, faltas, punições distribuição e manutenção;
racional.
VII – Executar o patrulha- des de proteção ao patrimô- Civis Municipais nos cursos específicas;
em geral;
VII – Coordenar e controlar
Art. 27. Ao Guarda Classe mento preventivo e osten- nio público, guardando-os e de formação, atualização e IX – Propor diretrizes para III – Supervisionar as ativi- a manutenção preventiva
Especial, no exercício de sivo, inclusive de trânsito, vigiando-os contra danos e aperfeiçoamentos;
estabelecer padrões de dades administrativas da e corretiva de todo o arsuas funções, compete:
protegendo a população e atos de vandalismo;
VI – Criar, aplicar e manter procedimentos operacio- Instituição;
mamento pertencente ao
I – Executar os serviços de prevenindo contingências; XVIII – Prestar colaboração metodologia de avaliação nais, tecnicamente viáveis IV – Controlar a frequência patrimônio da Guarda Civil
encarregado do plantão ou VIII – Atuar de maneira pre- e orientação ao público em periódica dos integrantes e sistematizados, com base dos servidores e encami- Municipal;
equipe sob sua responsa- ventiva em locais ou áreas geral;
da Guarda Civil Municipal, em levantamentos esta- nhar as informações ao VIII – Desempenhar debilidade;
específicas de execução de XIX – Executar atividades de visando detectar eventuais tísticos;
Departamento de Recursos mais atribuições pertinenII – Executar as ordens serviço onde se presuma a socorro e proteção às víti- deficiências nas áreas de X – Propor medidas de Humanos Municipal por tes às funções a serem
legais vindas de seus su- perturbação ou inconveniên- mas de calamidades, partici- conhecimento, para que se- interesse da instituição ao meio do Comando da GCM; definidas em Portarias,
periores;
cia em prol do Município; pando de ações e auxiliando jam adotadas medidas que Comandante da Guarda V – Controlar a programa- Circulares, ordens internas
III – Zelar pela disciplina IX – Realizar ações de pre- a Defesa Civil, conforme promovam a adaptação ou Civil e Subcomandante ção de férias e permutas de e de serviços ou deterdos subordinados que es- venção e repressão imediata dispuser a Lei;
reformulação dela;
todo quadro de servidores minações emanadas do
Operacional;
tiverem sob sua supervisão; de comportamentos des- XX – Elaborar o Registro de VII – Desempenhar demais XI – Dirigir, gerenciar, su- da Guarda Civil Municipal; Comandante e/ou SubIV – Fiscalizar a manu- viantes e infrações adminis- Ocorrências, contendo todas atribuições pertinentes às pervisionar e administrar VI – Promover a integra- comandante Operacional.
tenção e a limpeza dos trativas definidas em lei, no as informações devidas e funções a serem definidas as atividades operacionais ção entre os profissionais, Art. 33. À Coordenação da
equipamentos, do posto de âmbito do serviço público necessárias para esclareci- em Portarias, Circulares, or- da Instituição;
visando melhoria cognitiva Divisão de Patrulhamenserviço e viaturas;
prestado pelo Município; mento dos fatos;
dens internas e de serviços XII – Promover ações para e da qualidade de vida e to Rural e Ambiental, no
V – Relatar as irregularida- X – Auxiliar na proteção e XXI – Atender prontamente ou determinações emanadas a implantação de um siste- de carreira do Guarda Civil exercício de suas funções,
des através de documento fiscalização ao meio am- às convocações do Coman- do Comandante e/ou Subco- ma de qualidade na Insti- Municipal;
compete:
ao seu Superior Hierár- biente, patrimônios públi- dante e Subcomandante mandante Operacional.
tuição, bem como a manu- VII – Desempenhar demais I – Promover a articulação
quico;
cos, culturais, ecológicos e Operacional para atuar em Art. 30. Ao Coordenador tenção desse sistema;
atribuições pertinentes às com órgãos municipais,
VI – Desempenhar demais paisagísticos do Município; situações de qualquer natu- da Divisão Operacional, de XIII – Elaborar plano es- funções a serem definidas de segurança pública e
atribuições pertinentes às XI – Realizar ronda escolar, reza ou em participações em Monitoramento e Inteligência tratégico nas operações em Portarias, Circulares, políticas de prevenção,
funções a serem definidas vigiando e policiando os atividades determinadas pe- compete:
da Guarda Civil Municipal, ordens internas e de ser- em conformidade com as
em Portarias, Circulares, próprios públicos e ime- las autoridades superiores; I – Participar junto aos supe- para um bom desempenho viços ou determinações diretrizes superiores na
ordens internas e de ser- diações, coibindo ações XXII – Desenvolver e apre- riores da elaboração e ava- do serviço da Instituição; emanadas do Comandante área ambiental;
viços ou determinações criminosas ou danosas ao sentar palestras socioeduca- liação de planos, programas XIV – Mapear em sua área e/ou Subcomandante Ope- II – Executar o patrulhaemanadas do Comandante patrimônio público, bem tivas em escolas, projetos ou e projetos para melhoria de de responsabilidade os racional.
mento em toda a área rural
e/ou Subcomandante Ope- como atuar, quando solicita- em outras instituições públi- atuação e serviço realizado índices de criminalidade Art. 32. À Coordenação do Município, com vistas
racional.
do, na mediação de conflitos cas sempre que solicitados; pela Guarda Civil Municipal e de violência, a fim de da Divisão de Logística, no à prevenção e repressão
Art. 28. Ao Círculo de no âmbito das Escolas Muni- XXIII – Desempenhar demais de Iperó;
subsidiar o planejamento exercício de suas funções, ao crime;
Guardas, no exercício de cipais e em situações emer- atribuições pertinentes às II – Cumprir e fazer cumprir as operacional;
compete:
III – Fiscalizar, a pedido da
suas funções, compete:
genciais, inclusive envolven- funções a serem definidas determinações superiores, as XV – Participar de campa- I – Coordenar e organizar Secretaria do Meio AmI – Desempenhar todas as do crianças e adolescentes. em Portarias, Circulares, or- Leis Municipais, o Regimento nhas educativas relaciona- os materiais de uso da Insti- biente (SERAT), as demanatribuições do Guarda Civil XII – Estabelecer mecanis- dens internas e de serviços Interno e o Regulamento das à segurança pública; tuição, bem como controlar das das questões ambienMunicipal obedecendo à mos de interação com a ou determinações emanadas Disciplinar;
XVI – Elaborar relatórios, e distribuir os uniformes e tais do Município;
hierarquia;
sociedade, para discussões do Comandante e/ou Sub- III – Propor elogios aos Guar- gráficos e estatísticas men- equipamentos aos servido- IV – Auxiliar na proteção
II – Ao Guarda mais antigo e soluções de problemas comandante Operacional. das Civis Municipais de Iperó; sais sobre as ocorrências res, de maneira a garantir a das florestas, áreas de codo plantão compete execu- e projetos municipais que Art. 29. À Escola de Forma- IV – Manter relacionamento efetuadas pela Guarda Civil utilização devida e boa apre- bertura vegetal, áreas de
tar, determinar e fiscalizar contribuam com a melhoria ção, Treinamento e Aperfei- de cooperação mútua com Municipal e encaminhar ao sentação pessoal daque- recursos naturais renocada um dos seus subor- das condições Municipais; çoamento, no exercício de todos os órgãos públicos de Comandante Operacional; les que deles fizerem uso; váveis e patrimônio mudinados o desempenho XIII – Colaborar com os suas funções, compete:
atendimento à população, es- XVII – Desempenhar de- II – Controlar a destinação nicipal, em especial, às
dentro da sua respectiva demais órgãos da Admi- I – Organizar, supervisionar pecialmente os de segurança mais atribuições pertinen- dos materiais permanen- Unidades de Conservação
área de atribuição;
nistração Municipal, na fis- e fiscalizar todas as ativida- pública;
tes às funções a serem tes por meio de inspeção Municipal;
III – Relatar, por escrito, ao calização e na aplicação des referentes a treinamen- V – Receber toda a docu- definidas em portarias, frequente;
V – Promover a defesa da
seu superior hierárquico, da legislação municipal, tos e cursos realizados na mentação oriunda de seus circulares, ordens internas III – Coordenar, providen- fauna e da flora existente
todas as irregularidades relativo ao exercício de po- instituição da Guarda Civil comandados, emitindo pa- e de serviços ou deter- ciar reparos e agendar ma- no Município;
ocorridas no posto de ser- der de polícia administra- Municipal de Iperó, por seus recer sobre aqueles assuntos minações emanadas do nutenções periódicas das VI – Executar as diretriviço e/ou com os servidores tiva no âmbito Municipal; integrantes ou por agentes; que dependam de decisões Comandante da Guarda viaturas da Guarda Civil zes e normas emanadas
do quadro de pessoal;
XIV – Promover a fisca- II – Desenvolver projetos superiores;
Civil Municipal e do Sub- Municipal;
dos órgãos superiores da
IV – Zelar e manter os lização nas vias públicas de ensino para cursos de VI – Controlar e fiscalizar os comandante Operacional. IV – Apresentar, mensal- Guarda Civil Municipal e
equipamentos em boas municipais, bem como a or- capacitação profissional, atendimentos de ocorrências, Art. 31. À Coordenação da mente, ao Subcomandante da Secretaria de Governo;
condições de uso;
ganização e fiscalização no aprimoramentos e aperfei- bem como, as atividades ope- Divisão Administrativa e de Operacional relatório com VII – Planejar, coordenar
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e avaliar as atividades da emanadas do Comandante Civil Municipal remanejado e Aperfeiçoamento;
VI – Opor resistência injus- infração disciplinar o ato informar autoridade comGuarda Civil Municipal, na e/ou Subcomandante Ope- para funções em outros XIII – Ser leal para com os tificada ao andamento de praticado por Guarda Civil petente, por via hierárquiatividade de defesa am- racional.
órgãos municipais será con- companheiros de trabalho e documento e processo ou Municipal, em cargo efetivo, ca, com brevidade, reprebiental;
CAPÍTULO V - DOS
siderado em exercício de ati- com eles cooperar e manter execução de serviço;
comissionado ou em função sentação, petição, recurso
VIII – Atuar, em conjunto
DIREITOS, DEVERES
vidade não operacional, não o espírito de solidariedade; VII – Promover manifesta- de confiança, com violação ou documento que houver
com a Defesa Civil, auxilianE DAS PROIBIÇÕES
fazendo jus à gratificação de XIV – Manter discrição sobre ção de apreço ou desapre- dos seus deveres e/ou das recebido, se não estiver na
do-a quando em situações SEÇÃO I DOS DIREITOS
Risco de Vida (Periculosida- os assuntos da repartição e, ço no recinto da instituição proibições decorrentes da sua alçada resolvê-lo;
de emergência, em condi- Art. 35. Ficam asseguradas de), nem ao Regime Especial especialmente, sobre despa- ou tornar solidário a tal função que exerce na Admi- III – Deixar de tratar com
ções de controle e extinção aos Guardas Civis Municipais de Trabalho Policial (RETP), chos, decisões e providências; manifestação;
nistração Pública Municipal, urbanidade as pessoas;
de incêndios;
de Iperó as vantagens pe- exceto os cargos e funções XV – Informar ao serviço VIII – Referir-se de modo sendo passível de punição. IV – Chegar atrasado ao
IX – Articular com outros cuniárias previstas aos ser- inerentes à Defesa Civil; administrativo da Guarda depreciativo ou desres- §1º. A infração é punível, serviço ou dele sair anteórgãos e entidades ligadas vidores públicos municipais Gestor de Segurança Pública Civil Municipal, no prazo de peitoso às autoridades quer consista em ação ou cipadamente, sem autoriao meio ambiente;
contidas na Lei Municipal nº e Patrimonial; Coordenador até 72 (setenta e duas) horas públicas ou aos atos do omissão, independente- zação da autoridade a que
X – Fomentar e divulgar 019, de 29 de maio de 1992, da Defesa Civil; Chefe da toda e qualquer alteração de Poder Público;
mente de ter produzido estiver subordinado, salvo
ações pertinentes à defesa observados os mesmos re- Divisão de Trânsito; Chefe da endereço de sua residência, IX – Coagir ou aliciar su- resultado perturbador ao por justo motivo;
ambiental;
quisitos e condições para Divisão de Meio Ambiente; e de seu número de telefone ou bordinado no sentido de serviço ou de efetivos danos V – Lançar, em livro oficial
XI – Defender e fiscalizar, sua concessão.
Bombeiro Municipal.
de qualquer outra informação se filiar à associação profis- ao erário.
de registro, anotação, depreventiva, permanente e Art. 36. O Guarda Civil Mu- Art. 39. Os Guardas Civis que seja de interesse da Ins- sional, sindical ou a partido §2º. Ao Guarda Civil Muni- núncia, reivindicação ou
comunitariamente, as áreas nicipal, quando no exercício Municipais de Iperó terão tituição, manter sempre seus político;
cipal, devidamente citado qualquer outra matéria
ambientais ameaçadas de de suas atribuições, fará jus à direito à assistência social, dados atualizados;
X – Manter sob sua chefia e intimado, que não com- estranha à sua finalidade;
degradação, as Áreas de percepção do Adicional de assistência psicológica, assis- XVI – Colaborar com as de- imediata, em cargo ou parecer em audiência, no VI – Apresentar-se em
Proteção Ambiental (APA) Risco de Vida (Periculosida- tência jurídica, para os atos mais instituições de seguran- função de provimento em dia e hora designados, sem serviço sem uniforme ou
– as Áreas de Preserva- de), em percentual de 30% decorrentes ao serviço.
ça pública na manutenção da comissão, cônjuge, com- prévia ou real justificativa, trajando uniforme em deção Permanente (APP), as (trinta por cento), calculado SEÇÃO II - DOS DEVERES ordem pública;
panheiro ou parente até o será instaurado outro pro- sacordo com as dispoÁreas de Mananciais, as sobre o padrão base de Art. 40. São deveres do Guar- XVII – Colaborar com as auto- terceiro grau civil;
cedimento administrativo sições em vigor, ou sem
Zonas Especiais de Preser- vencimentos do cargo ou da Civil Municipal de Iperó, ridades policiais, com o Minis- XI – Valer-se do cargo para disciplinar, em face dele, a Carteira de Identidade
vação Ambiental (ZEPAM) função ocupados.
além dos já especificados na tério Público, com os poderes lograr proveito pessoal ou caso assim seja decidido Funcional;
e outras áreas de interesse Art. 37. O Guarda Civil Mu- Lei Municipal nº 019, de 29 Judiciários e Legislativos que de outrem, em detrimento pela comissão julgadora. VII – Apresentar-se com
ambiental do Município de nicipal, quando no exercício de maio de 1992:
atuam no Município;
da dignidade da função Art. 43. Ao servidor da o corte de cabelo, barba e
Iperó, visando prevenir e de suas atribuições, fará I – Ser assíduo e pontual; XVIII – Executar a fiscalização pública;
Guarda Civil Municipal que ornamentos em desacordo
reprimir ações predatórias jus à percepção do Regime II – Ser leal à Instituição;
de normas e leis municipais; XII – Receber propina, responder à Sindicância com as disposições em
ao meio ambiente e ativi- Especial de Trabalho Policial III – Apresentar-se devi- XIX – Auxiliar os trabalhos comissão, presente ou ou Procedimento Admi- vigor;
dades indutoras de ocupa- (R.E.T.P.), gratificação em damente uniformizado e dos órgãos de fiscalização e vantagem de qualquer nistrativo Disciplinar, não VIII – Não utilizar os equição urbana, nos termos da percentual de 70% (setenta asseado em serviço ou cor- proteção ambiental;
espécie, em razão de suas será deferido o pedido de pamentos de proteção
legislação vigente;
por cento), calculada sobre retamente trajado, quando XX – Zelar pelo nome da Ins- atribuições;
exoneração de cargo antes individual fornecidos pela
XII – Desempenhar demais os vencimentos dos respec- for o caso;
tituição a que serve e de cada XIII – Praticar usura, sob da conclusão do referido Guarda Civil Municipal;
atribuições pertinentes às tivos cargos.
IV – Cumprir as normas le- um de seus integrantes; e qualquer de suas formas, procedimento e do cumpri- IX – Deixar de atender ao
funções a serem definidas Parágrafo único. A gra- gais e regulamentares;
XXI - Comunicar ao serviço no âmbito do serviço pú- mento da pena.
rádio, telefone ou outro
em Portarias, Circulares, tificação estipulada neste V – Zelar pela economia e administrativo da Guarda blico ou fora dele;
Art. 44. São sanções dis- meio de comunicação disordens internas e de ser- artigo é concedida a todos conservação dos bens do Civil Municipal de Iperó, com XIV – Proceder de forma ciplinares aplicáveis aos ponível;
viços ou determinações os integrantes da Guarda Município, especialmente antecedência mínima de 72 desidiosa;
servidores da Guarda Civil X – Deixar de tomar coemanadas do Comandante Civil Municipal de Iperó, aqueles cuja guarda ou a (setenta e duas) horas, sua XV – Utilizar pessoal ou Municipal:
nhecimento dos expee/ou Subcomandante Ope- exceto ao guarda-aluno, conservação lhe forem con- previsão de doar sangue em recursos materiais da ins- I – Advertência;
dientes diários e de adotar
racional.
pela sujeição à prestação fiadas;
campanhas programadas, tituição em serviços ou II – Suspensão;
as providências cabíveis,
Art. 34. Ao Guarda Ci- de serviços em condições VI – Desempenhar com zelo a fim de que possam ser atividades particulares;
III – Demissão;
bem como de conferir e
vil Municipal Aluno, no especiais de segurança, pela e presteza as missões que realizadas as alterações nas XVI – Cometer a outro IV – Destituição do cargo ou registrar o patrimônio sob
exercício de suas funções, sujeição ao cumprimen- lhe forem confiadas, usando escalas de serviço, sendo servidor público munici- emprego público em comis- sua guarda, ao assumir o
compete:
to de jornada de trabalho do meio mais adequado de obrigatória à apresentação pal, atribuições estranhas são ou função de confiança. serviço;
I – Assistir as aulas, inclusi- em condições especiais de que dispuser para esse fim; de comprovante no prazo às do cargo que ocupa, §1º. As sanções disciplinares XI – Deixar de se apresenve as circunstancialmente horários alternados e com VII – Proceder na vida pú- máximo de 48 (quarenta e exceto em emergências e previstas deverão ser sem- tar e informar a situação do
especiais, extraordinárias escalas pré-fixadas; pela blica e particular de modo a oito) horas após a doação. transitórias;
pre registradas no pron- serviço, quando do comou de reforço da grade sujeição aos atendimentos dignificar a função exercida; SEÇÃO III - DAS PROIBIÇÕES XVII – Exercer quaisquer tuário individual do Guarda parecimento de superior
curricular, para garantir seu especiais a chamadas de ur- VIII – Tratar o cidadão dig- Art. 41. Ao Guarda Civil Mu- atividades que sejam in- Civil Municipal.
hierárquico;
inteiro aproveitamento; gência, independentemente namente e com urbanismo, nicipal de Iperó é proibido: compatíveis com o exercí- §2º. As penalidades de ad- XII – Deixar de comunicar
II – Para aprovação na do cumprimento das escalas respeitando os princípios I – Ausentar-se do serviço ou cio do cargo ou função e vertência e de suspensão em tempo oportuno ao
Escola de Formação da pré-fixadas; e pela sujeição da Declaração Universal dos do setor onde esteja escalado, com o horário de trabalho; terão seus registros extintos chefe imediato:
Guarda Civil Municipal, o às demais condições espe- Direitos Humanos e tratados sem prévia autorização do XVIII – Inserir ou facilitar após decorridos 05 (cinco) a) As ocorrências de serviço;
GCM Aluno deverá partici- ciais, peculiares aos serviços correlatos;
superior imediato, caracteri- a inserção de dados falsos anos de efetivo exercício, b) Os abusos ou desvios
par das atividades a serem de guarda.
IX – Respeitar a disciplina e zando o abandono do setor; no sistema de informações; a partir da data de sua pu- de que tiver conhecimento;
desenvolvidas durante o Art. 38. O Guarda Civil Mu- a hierarquia, bem como as II – Deixar de comparecer ao XIX – Apresentar-se para blicação, se o Guarda Civil c) Os estragos ou extravios
curso comparecendo, no nicipal de Iperó nomeado autoridades constituídas; serviço, sem causa justificada; o serviço sob efeito de Municipal não houver, nesse de qualquer das peças de
mínimo, a 75% (setenta e para funções em outros X – Respeitar as tradições e III – Deixar de prestar decla- ingestão de substâncias período, praticado nova armamento, equipamento,
cinco por cento) nas aulas órgãos públicos municiais os Símbolos Nacionais;
rações em processos adminis- entorpecentes e/ou bebi- infração disciplinar.
uniforme ou material a seu
de cada disciplina ministra- poderá permanecer afasta- XI – Possuir dedicação e trativos e sindicâncias discipli- da alcoólica ou ingeri-la SEÇÃO I - DA ADVERTÊNCIA cargo ou sob sua responda e atingir, no mínimo, a do a instituição por prazo fidelidade à Pátria, ao Estado nares, quando regularmente durante seu turno de tra- Art. 45. São transgressões sabilidade, sem prejuízo da
nota 07 (sete) nas discipli- indeterminado, a critério e ao Município;
intimado;
disciplinares do Guarda Civil adoção de outras medidas
balho;
nas ministradas;
exclusivo do Chefe do Poder XII – Frequentar com assi- IV – Retirar, sem prévia XX – Dormir durante a Municipal, puníveis com cabíveis;
III – Desempenhar demais Executivo, devendo, quando duidade, para fins de aper- anuência da autoridade com- jornada de trabalho.
advertência:
d) A sua suspeição em proatribuições pertinentes às do final de sua nomea- feiçoamento e atualização petente, qualquer documento CAPÍTULO VI - DAS IN- I – Deixar de dar provimento cesso em que deva servir
funções a serem definidas ção, retornar às atividades de conhecimentos profis- ou objeto da instituição;
FRAÇÕES E DAS PENA- com presteza a processo como testemunha, perito
em Portarias, Circulares, próprias da Guarda Civil sionais, cursos instituídos V – Recusar fé ou fazer consou expediente que lhe for ou secretário ou sindicante;
LIDADES
ordens internas e de ser- Municipal.
periodicamente pela Escola tar informação em documenencaminhado;
DISCIPLINARES
e) As alterações ou irreguviços ou determinações Parágrafo único. O Guarda de Formação, Treinamento to público;
Art. 42. Considera-se II – Dificultar ou deixar de laridades ocorridas duran-
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te o turno de serviço.
de saber que qualquer delas samente parte ou represen- XXXIX – Levar ao conheci- ou ensejar a divulgação de uniformes ou de equipa- mente verba pública;
XIII – Deixar de colaborar foi interrompida por ordem tação;
mento de outro órgão assun- seu conteúdo, no todo ou mentos, novas ou usadas; XIX – Possuir patrimônio
com o asseio e a conser- superior;
XXIV – Solicitar a interven- to relacionado com a sua ati- em parte, exceto no que IV – Proceder de forma incompatível com a renvação de seu local de tra- X – Atribuir-se a qualidade ção de terceiros na resolu- vidade sem antes submetê-lo se refere a informações desidiosa, reiteradamente; da pessoal, patrimônio
balho;
de representante de qual- ção de questões pessoais e aos seus superiores;
V – Insubordinar-se de for- declarado e demais rendipúblicas;
XIV – Deixar de verificar quer repartição do órgão profissionais junto ao órgão XL – Dar causa ou concorrer LIII – Cometer à pessoa ma grave, em serviço;
mentos e disponibilidades
com antecedência necessá- a que pertença ou de seus que estiver vinculado, salvo para a ocorrência de prescri- estranha à repartição, fora VI – Embriagar-se habitual- passíveis de comprovação;
ria, sua escala de trabalho; dirigentes, sem estar expres- por profissional habilitado ção da pretensão punitiva ou dos casos previstos em lei, mente ou fazer uso de dro- XX – Praticar, em serviço
XV – Deixar de colaborar samente autorizado;
e com procuração expressa executória em procedimento o desempenho de atribui- gas ilícitas, exceto em caso ou fora dele, ato lesivo à
nas atividades internas ou XI – Frequentar, uniformiza- para aquele fim;
administrativo disciplinar; ção própria ou de subor- de patologia comprovada imagem da instituição ou
externas, que importem do e sem razão de serviço, XXV – Deixar de atualizar, XLI – Trabalhar mal, intencio- dinado;
por junta médica oficial;
da função de cargo de
na melhoria e engrandeci- lugares incompatíveis com o regularmente, dados cadas- nalmente;
LIV – Praticar usura de VII – Acumular cargos, em- Guarda Civil Municipal.
mento da Instituição;
decoro da função do cargo trais, inclusive aqueles que XLII – Utilizar arma particular forma eventual;
pregos e funções públicas, Parágrafo único. A pena de
XVI – Deixar de prestar a de Guarda Civil Municipal; possam levar à sua imediata em serviço sem a autorização LV – Atentar, com abuso salvo nas hipóteses previs- demissão prescreve em 05
devida deferência ao Pavi- XII – Deixar de comunicar, localização;
do Comandante e em desa- de autoridade ou prevale- tas na Constituição Federal; (cinco) anos, contados da
lhão Nacional quando reve- imediatamente, à autorida- XXVI – Trabalhar de forma cordo com as leis e regula- cendo-se dela, contra a in- VIII – Prevalecer-se da con- data da ciência da autorirenciado em solenidade e à de competente, falta, irre- que prejudique seu serviço mentos exigidos pelos órgãos violabilidade de domicílio; dição de Guarda Civil Muni- dade competente do ato
tropa em desfile;
gularidade ou informação ou de seus pares e superio- competentes;
LVI – Manter sob sua che- cipal, visando obter proveito infrator.
XVII – Deixar de se apre- sobre iminente perturbação res, por negligência;
XLIII – Protelar ou deixar de fia imediata, em cargo para si ou para outrem;
Art. 48. O ato de demissentar na sede da Guarda da ordem pública, que haja XXVII – Participar, estan- prestar socorro às vítimas ou função comissionada, IX – Prestar serviço de segu- são mencionará sempre a
Civil Municipal, estando presenciado ou de que te- do uniformizado, de atos de acidentes em qualquer cônjuge, companheiro ou rança ou assessoramento a causa da penalidade e seu
de folga, quando houver nha conhecimento;
públicos, manifestações ou circunstância, ou de atender parente até o terceiro grau; particular, fazendo uso de fundamento legal.
iminência de perturbação XIII – Negligenciar na guar- comícios, de natureza polí- às ocorrências em sua área de LVII – Causar ofensa física material ou equipamento Art. 49. Considera-se
da ordem ou calamidade da de objeto pertencente à tico-partidária;
atuação, quando em serviço; em serviço a servidor ou da Guarda Civil Municipal; abandono de cargo a aupública.
repartição e que, em decor- XVIII – Simular doença para XLIV – Atuar como procura- particular, salvo em legí- X – Dar causa, intencional- sência no serviço, injustifiParágrafo único. A pena rência da função ou para o esquivar-se ao cumprimento dor ou intermediário junto tima defesa própria ou de mente, ao extravio ou da- cadamente, por mais de 30
de Advertência prescreverá seu exercício, tenha-lhe sido de obrigação;
a repartições públicas, salvo outrem;
nificação de objeto perten- (trinta) dias consecutivos.
em 01 (um) ano, contado confiado, possibilitando sua XIX – Abandonar o serviço para tratar de percepção LVIII – Causar dolosa- cente à repartição e quem, §1º. Considera-se inassida data da ciência da au- danificação ou extravio;
ou ausentar-se do posto, de vencimentos, vantagens, mente ofensa física ou em decorrência da função duidade, equiparada ao
toridade competente do XIV – Deixar de devolver à ronda ou local determinado, proventos e benefícios pre- concorrer para sua prática ou para o seu exercício, abandono de cargo, para
ato infrator.
Instituição, as peças usadas sem prévia autorização de videnciários ou assistenciais durante o transporte de esteja confiado à guarda; os efeitos desta Lei, a auSEÇÃO II - DA SUSPENSÃO ou em desuso de seu unifor- seu superior imediato;
de cônjuge, companheiro ou pessoa sob custódia.
XI – Maltratar preso sob sência no serviço, sem justa
Art. 46. São transgressões me ou armamento;
XXX – Fazer uso indevido parente até o segundo grau; LIX – Praticar ato lesivo à sua custódia ou usar de causa, por mais de 30 (trindisciplinares do Guarda Ci- XV – Deixar com pessoas da arma que lhe haja sido XLV – Omitir-se no zelo da honra ou ao patrimônio da violência desnecessária no ta) dias.
vil Municipal, puníveis com estranhas à Instituição o confiada para o serviço, ou integridade física ou moral pessoa, natural ou jurídica, exercício de Guarda Civil §2º. Na apuração do abansuspensão de 01 (um) até Documento de Identidade outras repartições;
dos presos sob sua guarda; sem competência legal ou Municipal;
dono de cargo ou da inas10 (dez) dias:
Funcional, o fardamento ou XXXI – Ingerir bebidas al- XLVI – Usar indevidamente com abuso ou desvio de XII – Submeter alguém, com siduidade habitual, será
I – Desobedecer ou des- qualquer de suas peças, fa- coólicas, ou apresentar-se a identificação funcional, poder;
emprego de violência ou adotado o procedimento
cumprir dever;
vorecendo seu uso indevido; embriagado estando em em benefício próprio ou de Parágrafo único. A pena grave ameaça, a sofrimento sumário, observando-se
II – Referir-se de modo XVI – Deixar de atender à serviço ou uniformizado; terceiros;
de suspensão prescreve físico ou mental;
especialmente que:
depreciativo à autoridade solicitação de auxílio ou in- XXXII – Negligenciar ou XLVII – Disparar arma de fogo em 02 (dois) anos, conta- XIII – Submeter pessoa sob I – Na hipótese de abane a ato da Administração formação de usuário, quan- descumprir a execução de ou acionar munição, colo- dos da data da ciência da sua guarda ou custódia dono de cargo, pela indiPública;
do dispuser de condições qualquer ordem legal;
cando em risco a integridade autoridade competente do a vexame ou constrangi- cação precisa do período
III – Permutar o serviço para fazê-lo;
XXXIII – Deixar de cumprir física ou a vida de terceiros, ato infrator.
mento;
de ausência intencional
sem expressa permissão XVII – Deixar de prestar ou de fazer cumprir lei, regu- exceto comprovada a real SEÇÃO III - DA DEMISSÃO XIV – Faltar injustificada- do servidor público munida autoridade competente; auxílio às autoridades pú- lamento ou ato normativo, necessidade;
Art. 47. São transgressões mente ao serviço pelo pe- cipal ao serviço, devendo
IV – Dormir durante o ho- blicas ou seus agentes, que na esfera de suas atribuições; XLVIII – Expor servidor sob sua disciplinares do Guarda ríodo de trinta dias con- ser igual ou superior a 30
rário de serviço;
no exercício de suas funções XXXIV – Aconselhar ou con- subordinação à situação hu- Civil Municipal, puníveis secutivos ou sessenta dias (trinta) dias consecutivos; e
V – Utilizar linguagem inju- necessitem de seu apoio correr para não ser cum- milhante ou constrangedora; com demissão:
intercalados, no período de II – No caso de inassiduidariosa ou ofensiva em comu- imediato, quando dispuser prida qualquer ordem de XLIX – Aliciar, instigar amea- I – Exercer o comércio ou doze meses;
de habitual, pela indicação
nicação oficial, informação dos meios para fazê-lo;
autoridade competente, ou çar ou coagir testemunha, participar de gerência ou XV – Valer-se do cargo com dos dias de falta ao serviou ato semelhante;
XVIII – Deixar de cumprir para que seja retardada sua parte, perito ou membro administração de socieda- o fim, ostensivo ou velado, ço, sem causa justificada,
VI – Revelar falta de com- ordem legal de superior hie- execução;
de comissão de sindicância de privada, personificada de prejudicar alguém ou de por período superior a 30
postura profissional ou rárquico, quando oferecidos XXXV – Provocar a parali- ou processo administrativo ou não, salvo como acio- obter proveito de natureza (trinta) dias consecutivos.
indiscrição, estando em os meios à sua execução; sação, total ou parcial, do disciplinar, com o intuito nista, cotista, comandatá- pessoal ou político-partidá- §3º. Após a apresentação
serviço ou em qualquer XIX – Deixar de cumprir serviço operacional ou admi- de induzi-las a alterar seus rio ou cooperado;
ria, para si ou terceiro;
da defesa, a Corregedoria
circunstância em que se ou de fazer cumprir norma nistrativo, ou dela participar, depoimentos, dificultar ou II – Praticar usura de forma XVI – Receber gratificação, elaborará relatório conapresente como Guarda Ci- regulamentar na esfera de ressalvado o exercício do impedir a apuração dos fatos habitual;
comissão, presente ou au- clusivo quanto à inocência
vil Municipal, uniformizado suas atribuições;
direito de greve, na forma ocorridos;
III – Atuar como procura- ferir vantagem e proveito ou à responsabilidade do
ou não;
XX – Praticar ato que im- da lei;
L – Divulgar, por meio da im- dor ou intermediário junto pessoal de qualquer espécie servidor público municiVII – Proceder de forma porte em escândalo ou que XXXVI – Desrespeitar ou prensa escrita, falada ou tele- a repartições públicas em e sob qualquer pretexto, em pal, em que resumirá as
desidiosa, ocasionalmente; concorra para comprometer procrastinar o cumprimen- visionada, ou na mídia social, processo judicial, fiscal ou razão das atribuições que peças principais dos autos,
VIII – Faltar ao serviço ou a função do cargo de Guarda to de decisão ou ordem fato ocorrido na repartição administrativo, salvo para exerce;
indicará o respectivo disdeixar de participar, com Civil Municipal;
judicial;
ou propiciar-lhe a divulgação, tratar de percepção de XVII – Praticar ato de im- positivo legal, apontará a
antecedência, à autoridade XXI – Retirar, sem prévia XXXVII – Dirigir-se ou refe- salvo quando autorizado pela vencimentos, vantagens, probidade administrativa, intencionalidade da ausêna que estiver subordinado, autorização da autorida- rir-se a superior hierárquico autoridade competente;
proventos e benefícios assim considerada qualquer cia ao serviço por período
a impossibilidade de com- de competente, qualquer ou autoridade pública de LI – Expor indevidamente a previdenciários ou assis- ação ou omissão contra superior a 30 (trinta) dias
parecer à repartição, salvo documento ou objeto da modo desrespeitoso;
imagem ou macular a honra tenciais de cônjuge, com- os princípios que regem a e remeterá o processo à
por motivo justo;
repartição;
XXXVIII – Deixar, sem justa de pessoa que esteja sob sua panheiro ou parente até o administração pública ou autoridade instauradora,
IX – Deixar de se apresen- XXII – Faltar com a verdade causa, de submeter-se à custódia ou investigação;
que acarrete perda, desvio, para julgamento.
terceiro graus;
tar, sem motivo justo, ao no exercício de suas funções, inspeção médica determi- LII – Publicar, sem ordem IV - Dar, alugar, penhorar apropriação, dilapidação do §4º. Para a demonstração
fim de licença, férias ou dis- por malícia ou má-fé;
nada por lei ou autoridade expressa da autoridade com- ou vender à pessoa estra- patrimônio público;
das faltas injustificadas,
pensa de serviço, ou depois XXIII – Apresentar malicio- competente;
petente, documento oficial nha à Instituição, peças de XVIII – Aplicar irregular- deverá ser anexada ao
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processo a certidão de requisições da Corregedoria SEÇÃO V - DO EXAME PSI- tos aqui disciplinados terão VI – Intimação para que táveis, ocupantes de cargo 12 (doze) meses.
ausência.
Geral da Guarda Civil Muni- COLÓGICO
sempre tramitação em autos o servidor apresente, na efetivo.
Art. 67. Quando houver
SEÇÃO IV - DA SUSPEN- cipal, no prazo de 24 (vinte Art. 55. Sempre que ne- próprios, sendo vedada sua audiência concentrada de §3º. Do ato de instauração dúvida sobre a sanidade
SÃO PREVENTIVA
e quatro) horas.
cessário, os integrantes da instauração ou processa- instrução, toda prova do- constará a autoria, com indi- mental do acusado, o preArt. 50. Nos casos de apu- Art. 53. Durante o período Guarda Civil Municipal de- mento em expedientes que cumental que possuir bem cação de nome e matrícula sidente do feito proporá
ração de infração de natu- da suspensão preventiva, o verão passar por exame cuidem de assuntos diversos como suas testemunhas de de servidor, a materialidade à autoridade competente
reza grave que possam en- servidor perderá o direito de psicológico, sendo que, em da infração a ser apurada ou defesa, que não poderão pela descrição dos cargos, que seja ele submetido à
sejar a aplicação das penas receber o R.E.T.P. (Regime caso de inaptidão após a se- punida.
exceder a 04 (quatro) por empregos ou funções pú- exame por junta médica
de demissão, ou destitui- Especial de Trabalho Policial) gunda avaliação psicológica, §1º. Os processos acom- investigado;
blicas em situação de acu- oficial, da qual participe
ção do cargo ou emprego e o adicional de Risco de o guarda deverá passar por panhantes ou requisitados VII – Notificação de que, mulação ilegal, dos órgãos pelo menos um médico
público em comissão ou Vida (Periculosidade).
tratamento específico, e, se o para subsidiar a instrução na mesma audiência, serão ou entidades de vinculação, psiquiatra.
função de confiança, a co- §1º. O servidor terá direito: caso, ser afastado pelo INSS, de sindicância ou processos produzidas as provas da das datas de ingresso, do §1º. O procedimento de
missão disciplinar poderá I – Aos vencimentos, com situação em que não fará jus administrativos disciplinares Corregedoria Geral, devi- horário de trabalho e do investigação de insanidade
determinar, cautelarmen- exceção do disposto no ao Regime Especial de Tra- serão devolvidos à unidade damente especificadas; correspondente regime mental será instruído em
te, a remoção temporá- caput deste artigo, e a con- balho Policial (RETP) e tam- competente para prossegui- VIII – Nomes completos jurídico.
auto apartado e, após a
ria do servidor para que tagem do tempo de serviço pouco ao adicional de Risco mento, assim que extraídos e registros funcionais dos §4º. A comissão lavrará, expedição de laudo peridesenvolva suas funções relativo ao período da sus- de Vida (Periculosidade). os elementos necessários, por membros da Comissão em até 03 (três) dias após cial, apenso ao processo
internamente, até a con- pensão preventiva, quando §1º. O Guarda Civil Muni- determinação.
publicação do ato que a principal.
Processante.
clusão do procedimento do processo não resultar cipal que após 02 (duas) §2º. Quando o conteúdo do Art. 62. Encerrada a ins- constituiu, relatório dos §2º. A instauração do proadministrativo disciplinar. punição ou está se limitar à avaliações psicológicas con- processo acompanhante for trução, dar-se-á vista à fatos e autoria, em que cedimento de insanidaArt. 51. O servidor poderá pena de advertência;
secutivas para o porte de essencial para a formação defesa para apresentação serão transcritas as infor- de mental suspenderá o
ser suspenso preventiva- II – À diferença de ven- arma de fogo, respeitando de opinião e julgamento de razões finais, no prazo mações de que trata o §3º, procedimento disciplinar,
mente, por até 60 (sessen- cimentos e à contagem os prazos legais previstos, do processo administrativo de 10 (dez) dias.
bem como promoverá a salvo em relação às dilita) dias, prorrogável por de tempo de serviço cor- for considerado inapto, será disciplinar, os autos somente Art. 63. Após a defesa, citação pessoal do servidor gências que possam ficar
igual período, desde que respondente ao período encaminhado para acom- serão devolvidos à unidade a Comissão Processante indiciado para, no prazo de prejudicadas.
o seu afastamento seja ne- do afastamento exceden- panhamento/tratamento após a decisão final.
elaborará relatório, obser- 05 (cinco) dias, apresentar Art. 68. Na hipótese de
cessário para a apuração da te ao prazo de suspensão médico específico da Rede Art. 59. O membro da cor- vado o prazo de conclusão defesa escrita, asseguran- prática de transgressão,
infração a ele imputada ou efetivamente aplicada. Municipal, e após encami- poração que tiver ciência ou de 60 (sessenta) dias, que do-lhe vista do processo. o servidor que apresentar
para inibir a possibilidade §2º. Na decisão final que nhado para nova avaliação, notícia de irregularidade no poderá ser prorrogado §5º. Apresentada a defesa, sinais de patologia será
de reiteração da prática de aplicar pena de suspensão que deverá ser agendada serviço desenvolvido pela mediante justificativa fun- a comissão elaborará rela- imediatamente submetido
irregularidades.
será computado o período pela Guarda Civil Municipal, Guarda Civil Municipal deverá damentada, e encaminhará tório conclusivo quanto à à junta médica oficial que,
§1º. A suspensão preven- de suspensão preventiva, e o não comparecimento comunicá-la à autoridade o processo para decisão da responsabilidade do servi- se for o caso, indicará o
tiva poderá ser aplicada determinando-se os acertos acarretará sanção disciplinar. competente para apuração autoridade administrativa dor, em que se resumirá as tratamento a ser dispenapós despacho devida- pecuniários cabíveis, nos ter- §2º. O Guarda Civil Munici- dos fatos e da responsabi- competente.
peças principais dos autos, sado, inclusive opinado
mente fundamentado do mos do disposto neste artigo. pal somente será submetido lidade mediante a abertura Art. 64. As transgressões opinará sobre a licitude sobre a necessidade de seu
Comandante Operacional Art. 54. Além da Suspensão a nova avaliação psicológica de Sindicância ou Processo previstas nos incisos VII da acumulação em exame, afastamento das atividades
da Guarda, que deverá preventiva prevista no artigo para manuseio de arma de Administrativo Disciplinar, e XVII do artigo 47 serão indicará o respectivo dis- exercidas e da solicitação
constar os motivos pelos 51, poderão ser aplicadas, fogo se considerado apto nos moldes do presente Esta- apuradas mediante pro- positivo legal e remeterá o aos órgãos competentes
quais entende necessária a cumulativamente, as seguin- pelo médico específico da tuto e, subsidiariamente, nos cesso disciplinar em rito processo à autoridade ins- da suspensão temporária
suspensão, bem como in- tes penas acessórias:
Rede Municipal, sendo que termos dos artigos 182 e se- sumário.
tauradora para apreciação. ou definitiva do porte de
formando o prazo razoável I – Destituição da função; cabe a este último, se o caso, guintes do Estatuto dos Servi- Art. 65. Detectada a qual- §6º. No prazo de 05 (cinco) arma.
para a referida aplicação. II – Proibição do uso do recomendar tratamento es- dores Públicos do Município. quer tempo a acumulação dias contados do recebi- SEÇÃO VIII - DAS CAUSAS
§2º. Findo o prazo da sus- uniforme; e
pecífico ou afastamento pelo SEÇÃO VII - DO PROCESSO ilegal de cargos, empregos mento do processo, a auto- DE JUSTIFICAÇÃO E DAS
pensão, cessarão seus efei- III – Proibição do uso de INSS.
SUMÁRIO
ou funções públicas, a ridade referida no §5º pro- CIRCUNST NCIAS ATEtos, ainda que o Procedi- arma.
§3º. O Guarda Civil Muni- Art. 60. O processo sumário autoridade competente ferirá a sua manifestação, NUANTES E AGRAVANTES
mento Administrativo Disci- §1º. O Comandante Opera- cipal considerado inapto será instaurado pelo Cor- notificará o servidor, para encaminhando o processo Art. 69. São causas de jusplinar não esteja concluído. cional da Guarda, quando ao manuseio de arma de regedor Geral da Guarda apresentar opção no prazo à autoridade julgadora.
tificação da transgressão:
Art. 52. Os procedimentos autorizado pelas autori- fogo deverá permanecer Civil Municipal, com ciência improrrogável de 10 (dez) §7º. Caracterizada a acumu- I – Ignorância, plenamente
disciplinares em que haja dades superiores, poderá em serviços administrativos, dos órgãos envolvidos, e dias.
lação ilegal, aplicar-se-á a comprovada, quando não
suspensão preventiva de suspender de ofício preven- a critério do Comandante deverá ter toda a instrução §1º. Não havendo ma- penalidade cabível, hipótese atende contra os sentiservidores terão tramita- tivamente o uso de uniforme Operacional, até a realização concentrada em audiência. nifestação no prazo fixa- em que os órgãos ou enti- mentos morais, o patrioção urgente e preferencial, e armamento por integrante de novo exame psicológico. Art. 61. O termo de instau- do, a autoridade adotará dades de vinculação serão tismo, a humanidade e a
devendo ser concluídos no da Guarda Civil Municipal. SEÇÃO VI - DOS PROCEDI- ração e intimação conterá, processo disciplinar em comunicados.
probidade;
prazo referente ao afasta- §2º. Poderá o Prefeito ou Se- MENTOS DISCIPLINARES obrigatoriamente:
rito sumário para a sua §8º. O prazo para conclusão II – Motivo de força maior,
mento preventivo dos en- cretário de Governo solicitar Art. 56. Aplica-se aos servi- I – A descrição articulada dos apuração e regularização do processo administrativo plenamente comprovado
volvidos, salvo justificativa ao Comandante a proibição dores integrantes do quadro fatos imputados ao servidor; imediata, cujo procedi- disciplinar submetido ao e justificado;
fundamentada.
do uso de uniforme e ar- de pessoal da Guarda Civil II – Os dispositivos legais vio- mento se desenvolverá nas rito sumário não excederá III – Ter sido cometida a
§1º. O Corregedor provi- mamento ao integrante da Municipal e aos ocupantes lados e aqueles que preveem seguintes fases:
30 (trinta) dias contados da transgressão na prática de
denciará para que os au- Guarda Municipal, apreen- dos cargos de provimento a penalidade aplicável;
data de publicação do ato ação meritória, no interesI – Instauração;
tos desses procedimentos dendo-os, se for o caso.
em comissão ligados à Guar- III – A designação cautelar de II – Instrução sumária, que que constituir a comissão, se do serviço, da ordem ou
disciplinares sejam sub- §3º. Uma vez determina- da Civil Municipal o disposto defensor dativo para assistir compreende o relatório admitida a sua prorrogação do sossego público;
metidos à apreciação do da a suspensão preventiva no Regime Disciplinar, na o servidor, se necessário, na dos fatos e autoria, defesa por até igual prazo quando IV – Ter sido cometida em
Comandante da Guarda ou a proibição do uso de Sindicância e no Processo audiência concentrada de e relatório; e
as circunstâncias o exigirem. legítima defesa própria ou
Civil Municipal até, pelo uniforme e armamento, Administrativo Disciplinar, instrução;
Art. 66. Na apuração da de outrem;
III – Julgamento.
menos, 72 (setenta e duas) será aberto procedimento se necessário.
IV – Designação de data, hora §2º. A apuração da trans- falta injustificada do acusa- V – Ter sido cometida em
horas antes do término administrativo disciplinar Art. 57. Durante a tramita- e local para interrogatório, ao gressão será procedida do ao serviço, indicando a obediência a ordem supedo período de suspensão para apuração e decisão ção do processo administra- qual deverá o servidor com- pela Corregedoria, através materialidade pela eviden- rior, não manifestamente
preventiva.
definitiva sobre o caso, as- tivo disciplinar, fica vedada parecer, sob pena de revelia; de seus membros nomea- ciação precisa dos dias de ilegal; e
§2º. Não havendo prazo segurados os princípios aos órgãos da Administração V – Ciência de que poderá dos pelo Chefe do Executi- falta do acusado ao serviço VI – Uso imperativo de
assinalado, as unidades constitucionais da ampla Municipal a requisição dos o sumariado comparecer à vo, tendo como Presidente por período igual ou supe- meio violento, a fim de
solicitadas a prestar infor- defesa e do contraditório respectivos autos para con- audiência acompanhado de o Corregedor, e os demais rior a 30 (trinta) dias conse- compelir subordinado a
mações nesses procedi- previsto no artigo 5º, inciso sulta ou qualquer outro fim. defensor de sua escolha, re- membros da Comissão cutivos ou 60 (sessenta) dias cumprir rigorosamente
mentos deverão atender às LV, da Carta Magna.
Art. 58. Os procedimen- gularmente constituído;
deverão ser servidores es- intercalados, no período de seu dever em caso de pe-
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rigo, necessidade urgente, quando houver preponCAPÍTULO X - DO Prefeito, nas hipóteses informatização, com o au- cargo e atribuições que lhe
calamidade pública, ma- derância de circunstâncias
DIREITO DE PETIÇÃO em que:
xílio dos órgãos técnicos da forem conferidas, determinutenção da ordem e da agravantes sobre atenuanArt. 84. É assegurado o I – A pena seja contrária Administração Municipal; nadas ou delegadas pelo
disciplina.
tes, a serem consideradas no
direito de petição com os a lei;
II – Definir procedimentos e Comandante da Guarda
Art. 70. São circunstâncias julgamento da transgressão;
direitos a ele inerentes e II – A pena tenha como controles na segurança da Civil Municipal de Iperó.
atenuantes, a serem consi- V – Grau máximo, quando
de ampla defesa.
fundamento depoimen- informação;
SEÇÃO II - DA PATRULHA
deradas no julgamento da houver somente circunsArt. 85. O direito de plei- tos ou documentos ma- III – Desenvolver sistemas COMUNITÁRIA
transgressão:
tâncias agravantes a serem Parágrafo único. Serão acresci- tear na esfera adminis- nifestamente falsos;
de processamento de da- Art. 96. Fica criada a PaI – O excepcional, o ótimo consideradas no julgamento dos 05 (cinco) pontos negativos trativa prescreve em um III – No processo, haja dos voltados para a área de trulha Comunitária, diree o bom comportamento; da transgressão.
para cada suspensão aplicada. ano quanto aos atos de sido preterida formali- segurança pública;
tamente subordinada à
II – Relevância de serviços CAPÍTULO VII - DO COM- Art. 78. As transgressões, segun- demissão e em 30 (trinta) dade substancial em evi- IV – Supervisionar e elabo- Divisão Operacional, de
prestados;
do sua intensidade, são classifi- dias nos demais casos, a dente prejuízo da defesa; rar programas, bem como Monitoramento e InteliPORTAMENTO
III – Falta de prática do Art. 74. Para fins disciplina- cadas em:
partir da data da publi- IV – A pena aplicada determinar as tecnologias gência, cujos membros
serviço;
res, a classificação do com- I - Natureza leve: aquela a que se cação do ato impugnado contrariando a evidência que melhor se adequam à serão escalados dentro do
IV – Ter sido cometida a portamento do Guarda Civil comina pena de advertência;
ou, quando este for de dos autos; ou
solução dos problemas;
quadro de Guardas Civis
transgressão para evitar Municipal será feita median- II – Natureza média: aquela a que natureza reservada, da V – Após o cumprimento V – Desempenhar atribui- Municipais devidamente
mal maior; e
te a atribuição de pontos à se comina pena de suspensão até data em que dele tiver da pena, sejam descober- ções compatíveis com a formados e atualizados,
V – Ter sido confessada sua carreira, em uma escala dez dias;
conhecimento o Guarda tas novas e irrefutáveis função e exercer outras sendo seus principais obespontaneamente, quando de 0 (zero) até o máximo de III – Natureza grave: aquela a que Civil Municipal.
provas de inocência do atribuições que lhe forem jetivos:
ignorada a sua autoria ou 100 (cem) pontos, de acordo se comina pena de suspensão CAPÍTULO XI - DA acusado.
conferidas, determinadas I – Realizar trabalho de
imputada a outrem.
superior a dez dias, ou pena de REPRESENTAÇÃO Art. 91. O reconhecimen- ou delegadas pelo Chefe prevenção criminal com
com a tabela abaixo:
Art. 71. São circunstâncias
demissão.
Art. 86. A representação to de injustiça isentará da Divisão Operacional, de representantes das comuagravantes, a serem consiCAPÍTULO VIII - DA
e o recurso disciplinar à o punido dos efeitos da Monitoramento e Inteligên- nidades, orientado pela
deradas no julgamento da
APLICAÇÃO DA PENA
disposição do subalterno pena disciplinar.
cia, pelo Comandante da Guarda Civil Municipal de
transgressão:
Art. 79. Na aplicação das penas que seja atingido por ato Art. 92. O Prefeito po- Guarda Civil Municipal de Iperó, criando uma rede de
I – Mau comportamento;
previstas neste Estatuto, obriga- irregular ou injusto de derá suspender, em des- Iperó ou pelo Subcoman- prevenção e de combate
II – Reincidência;
toriamente serão mencionadas: superior hierárquico, a pacho fundamentado, a dante Operacional.
que leve à diminuição da
III – Prática simultânea de
I – A Autoridade que aplica a pena; fim de dar conhecimento aplicação da pena nos Art. 95. O controlador do criminalidade, a fim de
duas ou mais transgressões;
II – A competência legal para ser a quem de direito.
processos de revisão.
sistema de rádio e telefonia manter a tranquilidade e
IV – Conluio de duas ou
aplicada;
Art. 87. A representação Art. 93. Nos casos dis- do Centro de Atendimento harmonia da sociedade;
mais pessoas;
III – O nome do Guarda e seu deverá especificar seu ciplinares não previsto e Despacho é o responsável II – Conscientizar a socieV – Transgressão ter sido
cargo;
objetivo e obedecer às neste Estatuto, aplica-se pelas comunicações em ser- dade de que a segurança
praticada durante o serviço;
IV – A natureza da pena, acrescen- seguintes regras:
o Estatuto dos Servidores viço e a ele compete:
pública e a harmonia da
VI – Transgressão ter sido
tando o número de dias quando I – Ser apresentada no Públicos Municipais (Lei I – Atender às solicitações e sociedade são responsapraticada em presença de Art. 75. O Guarda Civil Mu- tratar-se da pena de suspensão; prazo de 03 (três) dias nº 19/92, de 20 de maio despachar as viaturas para bilidades do poder público,
subordinado;
nicipal admitido na Corpo- V – A transgressão cometida, em do conhecimento do fato; de 1992).
o atendimento das ocor- mas também um poder
VII – Transgressão ter sido ração, após a conclusão do termos precisos e sintéticos;
II – Ser dado conheci- CAPÍTULO XIII - DA rências, supervisionado pelo e dever dos membros da
praticada mediante abuso Curso de Formação com VI – O texto do regulamento em mento formal e com cóESTRUTURA
Inspetor ou Subinspetor ou comunidade, que poderão
de autoridade hierárquica aproveitamento, será clas- dia que incidiu o transgressor; pia àquele contra quem é ORGANIZACIONAL encarregado do turno, ou potencializar os resultados
ou funcional;
sificado no bom comporta- VII – As circunstâncias atenuantes dirigida; e
SEÇÃO I - - DO CEN- seja, Guarda mais antigo; no sentido da prevenção e
VIII – Transgressão ter sido mento, com 50 (cinquenta) e agravantes; e
III – Ser encaminhada ao TRO DE ATENDIMENTO II – Manter controle abso- repressão aos crimes;
praticada premeditada- pontos.
VIII – A categoria de comporta- Comando imediatamente E DESPACHO – CAD
luto no emprego e desloca- III – Proporcionar melhor
mente; e
Art. 76. A cada período de mento em que ingressa ou per- superior àquele contra Art. 94. Fica criado o mento de todas as viaturas integração dos Guardas
IX – Transgressão ter sido um ano de serviço sem que manece o transgressor.
quem é dirigida.
Centro de Atendimento operacionais que estiverem Civis Municipais com os
praticada na presença de tenha sofrido qualquer pena Art. 80. A imposição, cancela- CAPÍTULO XII - DA e Despacho – CAD, junto nas ruas por meio do uso integrantes das comuniformatura ou em público. disciplinar, serão computa- mento ou anulação da pena será RECONSIDERAÇÃO E à Guarda Civil Municipal, do GPS (“Global Positioning dades onde são realizadas
Art. 72. Não haverá puni- dos 20 (vinte) pontos positi- lançada obrigatoriamente no
DA REVISÃO
subordinado à Divisão System”);
as Rondas Comunitárias; e
ção quando ocorrer qual- vos a carreira do Guarda Civil prontuário pessoal da Guarda. Art. 88. O pedido de Operacional, de Monito- III – Atender os pedidos IV – Adotar medidas que
quer das causas de justi- Municipal.
Art. 81. Não poderá ser imposta reconsideração é cabível, ramento e Inteligência, pessoais ou oficiais, rece- visem o aperfeiçoamento
ficação.
§1º. A contagem do prazo mais de uma pena para cada in- uma única vez, quando cuja composição será bidos via telefone ou por e a integração entre as
Art. 73. Considerando-se para atribuição de pontos fração disciplinar, salvo as penas contiver novos argumen- definida de acordo com outros meios, dando anda- forças de segurança que
as circunstâncias atenuan- positivos será iniciada a acessórias.
tos, e será dirigido à auto- as necessidades opera- mento normal aos casos de atuam no Município e na
tes e agravantes, as trans- partir da data em que foi ad- Art. 82. Na ocorrência de várias ridade que tiver proferido cionais de execução de rotina e imediata ciência ao comunidade, buscando a
gressões serão escalonadas mitido na Corporação ou em transgressões, sem conexão entre a decisão.
rádio e telefonia, moni- Inspetor ou Subinspetor ou conscientização de que a
em graus, a saber:
que terminou efetivamente si, a cada um será aplicada a pena Art. 89. Caberá recurso toramento por câmeras e encarregado do turno;
força da população é um
I – Grau mínimo, quando o cumprimento da pena. correspondente.
do indeferimento do pe- de inteligência, devendo IV – Dar conhecimento importante e fundamental
houver somente circuns- §2º. Não serão computadas,
CAPÍTULO IX - DO
dido de reconsideração, seus membros ser escala- ao seu superior na qual é suplemento para a preventâncias atenuantes a serem para os fins a que se refere CUMPRIMENTO DAS PENAS se a transgressão for de dos dentro do quadro de subordinado como ocor- ção criminal.
consideradas no seu julga- o presente artigo, as licenças Art. 83. As penas aplicadas serão natureza grave.
Guardas Civis Municipais, rências de vulto e que fujam Parágrafo único. O encarmento da transgressão; ou qualquer afastamento do cumpridas a partir da data estipu- §1º. O recurso deverá devidamente formados à normalidade, tomando regado da viatura em reaII – Grau submédio, quan- exercício por prazo superior lada por quem aplicou.
ser dirigido à autoridade e atualizados, possuindo iniciativa própria quando o lização de Patrulha Comudo houver preponderância a trinta dias, consecutivos §1º. Se o punido se encontrar sus- imediatamente superior como finalidade:
caso assim o exigir;
nitária será o Guarda Civil
de circunstâncias atenuan- ou intercalados, quando penso, a nova pena será cumprida a quem tenha proferido a I – Desenvolver e implan- V – Manter, sempre que ne- Municipal mais antigo entes sobre agravantes, a motivadas por interesse par- após a conclusão da pena anterior. decisão, quando houver e tar sistema de inteligên- cessário, contato com o CO- tre os escalados, de acordo
serem consideradas no jul- ticular, ou as hospitalizações, §2º. Se o punido se encontrar só poderá ser formulado cia que possa, por meio POM da Polícia Militar, a fim com os preceitos hierárgamento da transgressão; quando não motivadas por afastado legalmente, a pena será uma única vez.
do processamento de de possibilitar maior coor- quicos previstos em lei.
III – Grau médio, quando ato de efetivo serviço.
cumprida a partir da data em que §2º. O recurso será julga- informes e de informa- denação e eficácia no aten- Art. 97. Para integrar a
houver equilíbrio de cir- Art. 77. Para cada pena dis- reassumir.
do no prazo máximo de ções, facilitar a adminis- dimento de ocorrências; Patrulha Comunitária o
cunstâncias atenuantes e ciplinar sofrida pelo Guarda §3º. Quando aplicadas simulta- noventa dias, sob pena de tração e a realização das VI – Executar todas as de- Guarda Civil Municipal
agravantes a serem consi- Civil Municipal, serão com- neamente, as de menor importân- responsabilidade e não finalidades e dos objeti- terminações dos superiores deverá preencher os sederadas no julgamento da putados os pontos negati- cia disciplinar serão consideradas terá efeito suspensivo. vos de todos os Órgãos hierárquicos; e
guintes requisitos:
transgressão;
vos à sua carreira, conforme circunstâncias agravantes da mais Art. 90. Caberá pedido da Instituição, utilizando VII – Desempenhar outras I – Espírito e disposição
IV – Grau submáximo, a tabela abaixo:
grave.
de revisão, dirigido ao recursos atualizados de tarefas compatíveis com o para o trabalho em equipe;
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II – Boa disciplina; e
de hierarquia contidas no Art. 104. Fica criado junto cilindradas de potência ou Civis Municipais, os inte- Estádio Municipal.
correntes do Canil correrão
III – Aptidão para o desen- art. 4º, cujos membros serão à Guarda Civil Municipal superior, devidamente equi- grantes do Grupamento de Parágrafo único. Os cães por conta das dotações
volvimento de parceria com escalados dentro do quadro de Iperó o Grupamento de padas para a atividade.
Trânsito serão submetidos poderão ser empregados orçamentárias próprias, sua comunidade.
de Guardas Civis Municipais Apoio com Motocicletas Art. 108. Os equipamentos a treinamentos especiali- em outras situações para plementadas se necessário.
Parágrafo único. Sem pre- devidamente formados e (GAM), Rondas Ostensivas utilizados pela equipe deve- zados na área de atuação, as quais estejam treinados, CAPÍTULO XIV - DA
juízo da formação e atuali- atualizados.
com Motocicletas direta- rão ser fornecidos pela Insti- bem como, periodicamen- desde que relacionadas às ORGANIZAÇÃO DE
zação curricular padrão dos Parágrafo único. O encar- mente subordinado ao Co- tuição Guarda Civil Municipal. te, às avaliações psicológi- atividades e atribuições da
PESSOAL
Guardas Civis Municipais, regado da viatura será o mandante Operacional, de Parágrafo único. O GAM po- cas e técnicas.
Guarda Civil Municipal.
Art. 125. O regime jurídico
os integrantes da Patrulha Guarda Civil Municipal mais acordo com as regras de derá ter outros equipamentos Art. 113. Os Guardas Civis Art. 118. As instalações, da Guarda Civil Municipal
Comunitária serão sub- antigo entre os escalados. hierarquia contidas no art. de apoio estritamente neces- Municipais do Grupamen- atividades e o efetivo de de Iperó é estatutário e
metidos a treinamentos Art. 101. Para integrar a 4º cujos membros serão sários ao bom desempenho to de Trânsito poderão uti- cães serão supervisionados os integrantes da carreira
especializados na área de ROMU, o Guarda Civil Mu- selecionados preferencial- das ações.
lizar viaturas e equipamen- e avaliados anualmente por serão admitidos mediante
atuação, bem como, pe- nicipal deverá preencher os mente entre voluntários Art. 109. O GAM contará com tos em conformidade com uma Comissão Examinado- concurso público de proriodicamente, às avaliações seguintes requisitos:
dentro do quadro de guar- 06 (seis) ou mais integrantes, o Departamento Municipal ra, designada pelo Coman- vas e exames, devendo,
psicológicas e técnicas.
I – Preferencialmente, no das devidamente formados divididos em quantas equi- de Trânsito (DEMUTRAN). dante Operacional.
obrigatoriamente, particiSEÇÃO III - DO PATRULHA- mínimo 03 (três) anos de e atualizados.
pes forem necessárias para o Art. 114. O uniforme a ser Parágrafo único. Farão par de curso de formação
MENTO ESCOLAR
exercício efetivo no cargo Parágrafo único. O encar- desenvolvimento do serviço, utilizado pelos integrantes parte da Comissão Exami- específica.
Art. 98. Fica criada a Patru- de Guarda Civil Municipal; regado da equipe será o nunca menos que 02 (dois) da Patrulha Comunitária, nadora, obrigatoriamente, Art. 126. O quadro de efelha Escolar, diretamente su- II – Espírito e disposição para Guarda Civil Municipal mais integrantes cabendo ao en- da Patrulha Escolar, da o Comandante da Guarda tivo da Guarda Civil Munibordinada à Divisão Opera- o trabalho em equipe;
antigo entre os compo- carregado da equipe cumprir Ronda Ostensiva Munici- Civil Municipal de Iperó, o cipal de Iperó é composto
cional, de Monitoramento e III – Boa disciplina;
nentes, de acordo com os e fazer cumprir as ordens pal – ROMU deverá seguir responsável pelo adestra- pelos cargos e empregos
Inteligência, cujos membros IV – Flexibilidade de horários; preceitos hierárquicos.
emanadas dos superiores o padrão da Guarda Civil mento de cães e um agente públicos, com as respecserão escalados dentro do V – Participar periodicamen- Art. 105. Para integrar o hierárquicos.
Municipal de Iperó, com sanitário, indicado pela Se- tivas quantidades, denoquadro de Guardas Civis te de treinamentos Táticos GAM, o Guarda Civil Muni- Art. 110. Os procedimentos a cobertura preferencial- cretaria Municipal de Saúde. minações, vencimentos
Municipais devidamente Operacionais.
cipal deverá preencher os de atuação do grupamento, mente em boina, bem Art. 119. O Canil será com- ou referência, jornada de
formados e atualizados. Parágrafo único. Sem pre- seguintes requisitos:
bem como as atribuições como com o uso obriga- posto por até 05 (cinco) trabalho e forma de proviParágrafo único. O encar- juízo da formação e atuali- I – Flexibilidade de horários; dos integrantes das equipes, tório de braçal.
cães, número que poderá mento, conforme previsto
regado da viatura em rea- zação curricular padrão dos II – Preferencialmente, no deverão seguir os procedi- Parágrafo único. Os uni- ser aumentado median- em lei.
lização de Patrulha Escolar Guardas Civis Municipais, os mínimo 03 (três) anos de mentos operacionais padrão formes a serem utiliza- te parecer favorável da SEÇÃO I - DO INGRESSO
será o Guarda Civil Muni- integrantes da ROMU serão exercícios efetivos, no cargo da ROMU, que será instituído dos pelo Grupamento de Comissão Examinadora e NA CARREIRA, NOMEAcipal mais antigo entre os submetidos a treinamentos de Guarda Civil Municipal; pelo Comandante da Guarda Apoio com Motocicletas aprovação do Comandante ÇÃO, POSSE E LOTAÇÃO
escalados, de acordo com especializados na área de III – Espírito e aptidão para Civil Municipal de Iperó.
– GAM e do Grupamento Operacional.
Art. 127. O ingresso no
os preceitos hierárquicos atuação, bem como, perio- o trabalho em equipe, nessa SEÇÃO VI - DO GRUPAMEN- de Trânsito – GTRAN, assim Art. 120. Mediante soli- cargo público efetivo de
previstos na lei comple- dicamente, às avaliações modalidade de patrulha- TO DE TRÂNSITO – GTAN como os demais uniformes citação do Comandante Guarda Civil Municipal de
mentar que dispõe sobre psicológicas e técnicas.
mento;
Art. 111. Fica criado o Gru- deverão estar em confor- Operacional, a Secretaria Iperó ocorrerá na graduaorganização, funcionamen- Art. 102. A ROMU é um IV – Boa disciplina.
pamento de Trânsito, dire- midade com o estabeleci- Municipal da Saúde, por ção inicial de Guarda Civil
to e regulamento discipli- grupo de pronto emprego Parágrafo único. Sem pre- tamente subordinado ao do junto ao Regulamento meio do Centro de Controle Municipal Aluno, mediannar da Instituição.
operacional de Apoio Táti- juízo da formação e atuali- Comandante Operacional, de Uniformes da Guarda de Zoonoses, indicará um te concurso público de
Art. 99. Para integrar a co, atuante na circunscrição zação curricular padrão dos de acordo com as regras de Civil Municipal de Iperó. médico veterinário, que provas, incluindo-se os
Patrulha Escolar, o Guar- municipal, ou fora dela, Guardas Civis Municipais, os hierarquia contidas no art. SEÇÃO VII - DO CANIL realizará visitas técnicas ao testes de aptidão física e
da Civil Municipal deverá quando houver a celebração integrantes do GAM serão 4º, cujos membros serão Art. 115. Fica criado o Canil, a fim de prestar apoio mental, exame toxicolópreencher os seguintes de convênios com muni- submetidos a treinamentos escalados dentro do quadro Canil da Guarda Civil Muni- e orientação adequada.
gico e Avaliação médica
requisitos:
cípios vizinhos, mediante especializados na área de de Guardas Civis Municipais cipal de Iperó, diretamente Art. 121. Os Guardas Civis de caráter eliminatório,
I – Espírito e disposição planejamento em conjunto atuação, bem como, perio- devidamente formados e subordinado ao Comando Municipais designados para observados a ordem de
para o trabalho em equipe; com o Comando da Guarda dicamente, às avaliações atualizados.
da Guarda Civil Municipal. o Canil deverão possuir classificação e o prazo de
II – Boa disciplina; e
Civil Municipal, para o patru- psicológicas e técnicas.
Parágrafo único. O encarre- Art. 116. O Canil tem por curso de condutor de cães, validade do certame, desIII – Aptidão para o de- lhamento eminentemente Art. 106. O GAM é um gru- gado da viatura na realização finalidade possibilitar a o qual deverá ser realizado tinado ao preenchimento
senvolvimento de parceria preventivo, atendimento das po de pronto emprego ope- desta atividade será o Guarda complementação da pro- por órgão oficial especiali- de vagas, obedecendo-se
com as escolas, docentes e ocorrências com as quais racional de apoio, atuante Civil Municipal mais antigo teção aos bens, serviços e zado na matéria.
o prazo, as condições de
discentes.
depararem ou para as quais na circunscrição municipal, entre os escalados.
instalações do Município, Art. 122. As normas dis- sua realização e demais
Parágrafo único. Sem pre- forem solicitados, além de ou fora dela, quando houver Art. 112. Para integrar o com emprego de cães, ciplinadoras da aquisição regramentos fixados em
juízo da formação e atuali- prestar apoio às outras uni- a celebração de convênios Grupamento de Trânsito, o atuando mediante plane- dos cães, de sua atuação, edital, os quais serão divulzação curricular padrão dos dades de atendimento da com municípios vizinhos Guarda Civil Municipal de- jamento estratégico pró- da permanência no Canil, de gados de modo a atender
Guardas Civis Municipais, Instituição, motorizada ou mediante planejamento do verá preencher os seguintes prio, isoladamente ou em sua exclusão dos serviços, o princípio da publicidade,
os integrantes da Ronda não, bem como às polícias Comando da Guarda Civil requisitos:
apoio às outras unidades da baixa do patrimônio e sendo acessível a todos os
Escolar serão submetidos Estadual e Federal, ao Mi- Municipal para o patru- I – Espírito e disposição para da Guarda Civil Municipal. demais regras necessárias brasileiros natos, naturalia treinamentos especiali- nistério Público e aos órgãos lhamento eminentemente o trabalho em equipe;
Art. 117. Os cães pode- ao cumprimento desta lei zados, ou que gozarem das
zados na área de atuação, locais dos Poderes Executivo, preventivo, atendimento das II – Boa disciplina;
rão ser empregados nas serão estabelecidas por prerrogativas previstas no
bem como, periodicamen- Legislativo e Judiciário.
ocorrências com as quais III – Receber capacitação seguintes situações:
Portaria do Comandante artigo 12 da Constituição
te, às avaliações psicológi- Art. 103. As viaturas utili- depararem ou para as quais específica que o habilite para I – Operação de busca Operacional.
Federal e demais disposicas e técnicas.
zadas pelo grupamento da forem solicitados, além de exercer as competências de (pessoas e objetos), resga- Parágrafo único. Eventual ções de lei.
SEÇÃO IV DA RONDA ROMU deverão ser prefe- prestar apoio às outras uni- trânsito conferidas ao Muni- te e salvamento;
doação de animais ao Canil §1º. O candidato ao cargo
OSTENSIVA MUNICIPAL rencialmente caminhonetes dades de atendimento da cípio de Iperó nos termos da II – Demonstrações de da Guarda Civil Municipal público efetivo de Guarda
– ROMU
de cabine dupla composta Instituição, motorizada ou Lei Federal nº 9.503, de 23 de cunho educacional e re- poderá ser aceita desde que Civil Municipal, além dos
Art. 100. Fica criada a Ron- sempre de quatro guardas. não, bem como às polícias setembro de 1997 (Código creativo;
sejam de raças adequadas requisitos constitucionais
da Ostensiva Municipal Parágrafo único. A ROMU estadual e federal, ao Mi- de Trânsito Brasileiro) ou de III – Provas oficiais de tra- às atividades e que os cães e legais pertinentes, de– ROMU, departamento poderá ter outros equipa- nistério Público e aos órgãos forma concorrente, median- balho e estrutura;
sejam necessários para suas verá atender às seguintes
diferenciado devido aos mentos de apoio estrita- locais dos Poderes Executivo, te convênio celebrado com IV – Formaturas e desfiles atribuições na Guarda Civil exigências:
seus treinamentos de apoio mente necessários ao bom Legislativo e Judiciário.
órgão de trânsito estadual ou de caráter cívico;
Municipal.
I – Possuir como grau de
técnicos e táticos, dire- desempenho das suas ações. Art. 107. Os veículos utiliza- municipal.
V – Operações especiais ou Art. 123. O canil deverá ter escolaridade o ensino métamente subordinada ao SEÇÃO V - DO GRUPAMEN- dos pelo GAM deverão ser Parágrafo único. Sem prejuí- de rotina do patrulhamen- sede própria que atendam dio completo reconhecido
Comandante Operacional, TO DE APOIO COM MOTO- motocicletas de no mínimo zo da formação e atualização to motorizado; e
às necessidades específicas. pelo Ministério da Edude acordo com as regras CICLETAS – GAM
250 (duzentos e cinquenta) curricular padrão dos Guardas VI – Eventos esportivos em Art. 124. As despesas de- cação – (MEC) ou órgão
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delegado;
Estatuto e do Edital, bem toxicológico, sem qualquer Guarda Civil Municipal de- SENASP e outros, bem ministração às qualidades sos especiais não previstos
II – Estar no exercício dos como, ter sido classificado ônus ao funcionário.
verá seguir as diretrizes da como será informada à morais e profissionais do nesta Lei.
direitos civis e políticos, dentro do número de vagas Art. 128. Fica vedada a matriz curricular nacional Corregedoria da Guarda servidor público municipal CAPÍTULO XVI - DAS
bem como quite com as estabelecido;
lotação de Guarda Civil Mu- para formação em segurança Civil Municipal, quando for da Guarda Civil Municipal
PROMOÇÕES E DA
obrigações militares e elei- XIII – Não ter sofrido, se nicipal fora da estrutura da pública, elaborada pela Secre- o caso, a não participação de Iperó e será deferida
EVOLUÇÃO NA
torais;
funcionário público, quando Gestão de Segurança Públi- taria Nacional de Segurança do integrante da Guarda por atos do Comandante da
CARREIRA
III – Gozar de boa saúde do exercício de cargo pú- ca, bem como a cessão para Pública (SENASP), Ministério Civil Municipal no cum- Guarda Civil Municipal, com Art. 138. A carreira na
física, mental e psicológica; blico, emprego público ou outros órgãos ou entidades da Justiça.
primento das 80h (oitenta a devida publicidade no Bo- Guarda Civil Municipal
IV – Ter sido considerado função pública, a pena de da Administração Pública §5º. A formação dos Guardas horas).
letim Interno e registro no de Iperó será única, terá
apto para exame admissio- exonerado a bem do serviço Municipal, Estadual, Federal Civis Municipais de Iperó Parágrafo único. Cons- prontuário do Guarda Civil igualdade de condições
nal com perfil para Guarda público, demissão por justa ou Distrital, exceto por ato poderá ser realizada por sua tatada a circunstância Municipal de Iperó.
para ambos os sexos e corCivil Municipal, e para o causa ou não ter cumprido do Prefeito.
Escola de Formação, Treina- prevista neste artigo, a §4º. O Regulamento Disci- responde à evolução proporte de armas de fogo o interstício de penalidades SEÇÃO II - DO CURSO DE mento e Aperfeiçoamento ou Corregedoria da Guarda plinar tratará sobre as re- fissional seletiva, gradual
em avaliação psicológica administrativas.
FORMAÇÃO E APERFEIÇOA- órgão oficial de formação de Civil Municipal instaurará compensas da Guarda Civil e sucessiva, por meio de
realizada por profissional XIV – A composição do MENTO
Guardas Municipais do Esta- de ofício Procedimento Municipal de Iperó.
promoções, tendo como
credenciado pela Polícia efetivo feminino da Guarda Art. 129. Deverão os Guar- do, tendo como princípios Administrativo Disciplinar.
CAPÍTULO XV - DO
princípios a hierarquia e
Federal, conforme a legis- Civil Municipal de Iperó das Civis Municipais, obri- norteadores os mencionados SEÇÃO III - DAS RECOMUNIFORME E DA
a disciplina, dotados dos
lação em vigor;
fica limitada ao percentual gatoriamente, quando de no Art. 5º, desta Lei.
PENSAS
APRESENTAÇÃO
seguintes critérios:
V – Possuir idade mínima mínimo de 20% (vinte por seu ingresso, participar de Art. 131. O Município po- Art. 135. As recompenPESSOAL
I – Entende-se por hiede 21 (vinte e um) anos e cento) do quantitativo dos Curso de Formação e, no derá firmar convênios ou sas constituem-se em re- Art. 137. O Regulamento rarquia a disposição da
máxima de 35 (tinta e cinco) cargos públicos de Guarda desempenho de seu cargo, consorciar-se com demais conhecimento aos bons de Uniformes da Guarda autoridade em níveis dianos na data da inscrição, Civil Municipal.
de cursos de requalificação Municípios para atender ao serviços, atos meritórios e Civil Municipal de Iperó, ferenciados, dentro da
altura mínima, descoberto XV – O provimento dos e especialização, para as disposto no artigo anterior. trabalhos relevantes, pres- disciplinando sua norma- estrutura da Guarda Civil
e descalço de 1,65m (um cargos públicos far-se-á graduações, funções e ati- Art. 132. A Escola de Forma- tados pelos integrantes da tização, será por meio de Municipal de Iperó;
metro e sessenta e cinco mediante ato normativo do vidades a serem exercidas. ção, Treinamento e Aperfei- Guarda Civil Municipal. Decreto do Chefe do Poder II – Disciplina decorre da
centímetros) para o sexo Prefeito, nos termos da Lei Art. 130. O candidato clas- çoamento desenvolverá um Art. 136. São recompensas Executivo Municipal, publi- fiel observância e do acamasculino, e de 1,60m (um Municipal.
sificado, por ocasião do in- plano de instrução periódico dos Guardas Civis Muni- cado em até 180 (cento e tamento que se deva dar às
metro e sessenta centíme- XVI – A posse é a aceitação gresso na Instituição, iniciará e contínuo, objetivando a cipais:
oitenta) dias após o início leis, regulamentos, normas
tros) para o sexo feminino; formal pelo servidor público como Guarda Civil Municipal manutenção e o aperfeiçoa- I – Condecorações e Me- da vigência desta Lei.
e atos que fundamentam
VI – Não registrar antece- municipal das atribuições, Aluno, sendo incorporado mento dos conhecimentos dalhas por serviços pres- §1º. A apresentação pessoal e justificam a existência
dentes criminais de qual- dos deveres, das respon- nas devidas condições do teóricos e operacionais da tados;
do Guarda Civil Municipal da organização da Guarda
quer natureza, comprovado sabilidades e dos direitos estágio probatório e passará instituição.
II – O elogio em Boletim de Iperó deverá obedecer Civil Municipal de Iperó,
por meio da apresentação inerentes ao cargo público a frequentar o curso de for- §1º. O curso de capacitação Interno;
aos seguintes critérios:
traduzindo-se pelo mais
de Certidão Negativa de de Guarda Civil Municipal, mação, com duração mínima continuada terá carga horária III – A dispensa total do a) Guarda Civil Municipal absoluto cumprimento de
Antecedentes Criminais, concretizada com a assina- de 600 (seiscentas) horas, no mínima de 80 (oitenta) horas serviço, sem prejuízo dos de Iperó do sexo masculino: dever por parte de todos e
expedida pelos órgãos tura do respectivo termo qual será constantemente anuais e sua grade curricular vencimentos.
apresentar-se, quando em de cada um dos integrancompetentes das esferas pela autoridade competente avaliado e necessitará de, seguirá a grade curricular de- IV – O cancelamento de serviço, com o fardamento tes da instituição.
Estadual, Federal e Distrital; e pelo empossado a investi- no mínimo, nota 07 (sete) finida pela Secretaria Nacional punições, mediante reque- completo, gorro ou cober- Art. 139. Para os efeitos
VII – Não estar sendo pro- dura no cargo público ocor- de aproveitamento para sua de Segurança Pública.
rimento do interessado; tura que vier a ser adotada, desta Lei, considera-se
cessado nem ter sofrido rerá com a posse, de acordo aprovação.
§2º. A participação no curso V – O Guarda Civil Munici- barba aparada e cabelo promoção, a evolução verpenalidades por prática com a Lei Municipal.
§1º. O estágio probatório de capacitação continuada pal aposentado terá direito curto na cor natural, sendo tical de uma graduação
de atos incompatíveis com §2º. No ato da posse, o corresponderá ao período é obrigatória para todos os a funcional de inativo, com proibido o uso de brincos, para outra superior, pelo
o exercício de atribuições Guarda Civil Municipal apre- de 03 (três) anos de efetivo Guardas Civis Municipais.
mesmos padrões da Ativa, pulseiras e piercing em par- critério de antiguidade e
como Guarda Civil Muni- sentará declaração dos bens exercício, contados da data Art. 133. Os resultados das com os requisitos e docu- tes visíveis do corpo.
números de vagas.
cipal;
e valores que constituem do início do exercício no avaliações aplicadas no curso mentos exigidos para fun- b) Guarda Civil Municipal §1º. As promoções ocorVIII – Possuir idoneidade seu patrimônio e declaração cargo inicial da carreira, qual de capacitação continuada cional, será publicada pelo de Iperó do sexo feminino: rerão no mês de março
moral e conduta pessoal quanto ao exercício ou não seja, Guarda Civil Municipal estarão arquivados junto ao Comandante Operacional; apresentar-se, quando em de cada ano e as regras,
ilibada, compatível com de outro cargo, emprego ou Aluno, no qual será avaliada prontuário de cada Guarda VI – O Ato de Bravura.
serviço, com o fardamento procedimentos, bem como
a função de Guarda Ci- função pública no âmbito a capacidade e a aptidão Civil Municipal.
§1º. As condecorações completo, gorro ou cober- quantidade de vagas serão
vil Municipal e que será da administração direta ou profissional do Guarda Civil Parágrafo único. A não par- constituem-se em referên- tura que vier a ser adota- regulamentados por lei escomprovada por meio de indireta de quaisquer insti- Municipal.
ticipação do curso de Trei- cias honrosas e insígnias da, admitindo-se o uso de pecífica, que dispõe sobre
investigação social;
tuições pública ou privada §2º. Concluído o curso de namento, Requalificação e conferidas aos integrantes cabelos com corte curto, a reorganização do quadro
IX – Possuir Carteira Nacio- da União, Estado, Distrito formação de cada turma, a Aperfeiçoamento da Guarda da Guarda Civil Municipal longo ou médio, sendo da Guarda Civil Municipal.
nal de Habilitação (CNH), Federal ou Município.
Escola de Formação, Treina- Civil Municipal, para o cum- de Iperó, por sua atuação obrigatório, por questão §2º. As promoções na
categorias A e B ou supe- §3º. A posse ocorrerá no mento e Aperfeiçoamento primento das 80 (oitenta) em ocorrências de relevân- de segurança pessoal, que Guarda Civil Municipal
rior, em plena validade;
prazo de até 15 (quinze) remeterá ao Comandante horas por ano, será conside- cia na preservação da vida, estejam presos em coques de Iperó de 3ª Classe até
X – Não possuir sinais arti- dias, contados da publicação Operacional uma relação rada como falta de habilitação da integridade física e do e com o uso de rede, sendo a Classe Distinta serão
ficiais como tatuagem em oficial do ato de nomea- com a ordem classificatória, para o exercício do cargo e patrimônio, podendo ser proibido o uso de joias e efetuadas para a Classe
partes do corpo que sejam ção, prorrogável, uma vez, que passará a definir a an- implicará no afastamento formalizadas independen- adornos em exageros que imediatamente superior,
visíveis, quando do uso dos por igual período, a critério tiguidade dos concluintes do Guarda Civil Municipal temente da classificação destacam sua aparição, tais quando houver disponibidiversos uniformes da Ins- da Administração Pública, no efetivo da Guarda Civil das atividades de serviços de comportamento, com como brincos grandes e lidade de vagas e autoritituição, ou tatuagem que mediante solicitação do Municipal de Iperó, prevale- operacionais, podendo ser a devida publicidade no coloridos, diversos anéis nos zação do Chefe do Poder
seja por seu significado in- interessado.
cendo, em caso de empate, readaptado em outro setor. Jornal Oficial do Municí- dedos, pulseiras, colares, Executivo.
compatível com o exercício §4º. Se a posse não se der no o de maioridade.
Art. 134. A Escola de Forma- pio, em Boletim Interno piercing em partes visíveis §3º. Concorrerão ao acesdas atividades de Guarda prazo previsto neste artigo, §3º. O Guarda Civil Munici- ção, Treinamento e Aperfei- e registro no prontuário do corpo, maquiagem forte so ao Círculo de Inspetores
Civil Municipal analisada o ato de nomeação será pal ingressante na carreira çoamento ficará responsável do Guarda Civil Municipal e exagerada, unhas compri- os Guardas Civis Munipor profissional de saúde; tornado sem efeito.
somente será efetivado se pela realização do curso de de Iperó.
das e pintadas com cores cipais de Classe Distinta
XI – Autorizar a coleta de §5º. A critério exclusivo do for aprovado no curso de 80 (oitenta) horas para ma- §2º. As condecorações vibrantes e desenhadas.
que possuírem os mesmos
material para exame de Comandante Operacional, formação e depois de de- nutenção do porte de arma, serão deferidas por ato §2º. O Comandante da requisitos de antiguidade e
detecção de uso de drogas; bem como por despacho corrido o período de estágio conforme exigência da Polícia do Chefe do Executivo Guarda Civil Municipal de números de vagas.
XII – Ser aprovado em fundamentado, poderão probatório.
Federal, podendo o Guarda Municipal.
Iperó poderá disciplinar a §4º. Somente poderá ser
todas as fases do concurso ser solicitados exames de §4º. A grade curricular do Civil Municipal realizar o curso §3º. O elogio é o reco- apresentação pessoal de nomeado ao Círculo de
público, na forma deste qualquer natureza, inclusive curso de formação para nas redes de computadores, nhecimento formal da Ad- seus integrantes em ca- Inspetor Superior o Guarda
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Civil Municipal que possuir cento), quando houver ne- dos os seguintes requisitos: §8º. Para exercer o cargo de Art. 146. Fica criada, vincu- mônio público, mantendo de servidores integrantes
os mesmos critérios, que cessidade de assegurar o I – Efetivo exercício na ins- Comandante Operacional, os lada diretamente à Secre- atualizados arquivos de da Guarda Civil Municipal,
são: antiguidade e números fluxo regular e contínuo tituição como Guarda Civil requisitos serão:
taria de Governo, a Corre- documentação relativa às e propor à Secretaria de
de vagas.
da carreira, decorrente de Municipal de 1ª Classe por, I – Ter no mínimo 12 (doze) gedoria Geral da Guarda reclamações, denúncias e Governo, se necessário, a
§5º. Todos os GCMs serão contratações por concurso no mínimo, 03 (três) anos; e anos de efetivo exercício; ou Civil Municipal.
representações recebidas. abertura de procedimento
promovidos por critério de público e da abertura de II – Estar enquadrado nas II – Graduação em Segurança Art. 147. A Corregedo- §1º. Na apuração do ilícito administrativo disciplinar
antiguidade e números de vagas por aposentadorias, definições de bom com- Pública
ria Geral da Guarda Civil administrativo, se houver e/ou a instauração de sinvagas.
demissões ou outras situa- portamento e atender aos Art. 144. O número máximo Municipal, vinculada à Se- indícios ou suspeita de cri- dicância;
Art. 140. É assegurada a ções que implicarem dese- requisitos, conforme nor- de vagas para todos os car- cretaria de Governo, terá me ou infração penal, a VI – Responder as conparticipação de todos os quilíbrio no preenchimento mas estabelecidas em Lei gos efetivos da Guarda Civil atuação autônoma nos Corregedoria da Guarda sultas formuladas pelos
integrantes da instituição dos cargos públicos vagos. específica.
Municipal será definido em exercícios de suas ativi- Civil Municipal deverá, além órgãos da Administração
à promoção, desde que Art. 142. Para a ascensão §4º. Para ocupar o cargo função do número limite esta- dades e tem por objeti- de propor em relatório as Pública sobre assuntos de
observados os requisitos na carreira serão observados de Guarda Civil Municipal belecido em Lei, do qual será vo assegurar de modo medidas administrativas sua competência;
regulamentares para o os critérios de antiguidade e Classe Distinta deverão ser subtraída a soma dos efetivos permanente e eficaz a punitivas, realizar a comu- VII – Determinar a realizaacesso, sendo garantido números de vagas;
observados os seguintes existentes nas demais Classes. preservação dos princípios nicação ao Comandante ção de correições extraora todos os Guardas Civis I – Antiguidade: é aquela requisitos:
CAPÍTULO XVII - DA da legalidade, impessoali- Operacional e à Secretaria dinárias nas unidades e
Municipais, já integrantes que se baseia na prece- I – Efetivo exercício na ins- JORNADA DE TRABALHO dade, moralidade, publici- de Governo, que se encar- postos da Guarda Civil Mudo quadro efetivo, na data dência hierárquica de um tituição como Guarda Civil Art. 145. A jornada de traba- dade, eficiência, além dos regará de repassá-la à Dele- nicipal, remetendo, semda vigência desta Lei, prazo Guarda Civil Municipal com Municipal de Classe Especial lho será cumprida em regime princípios do contraditório gacia de Polícia Municipal e, pre, relatório reservado ao
razoável para preenchi- resultado de classificação na por, no mínimo, 03 (três) de revezamento, atendendo e ampla defesa.
se for o caso, ao Ministério Comandante Operacional;
mento dos novos requisitos escola de formação sobre os anos; e
a necessidade do serviço SEÇÃO I - DO CORREGE- Público.
VIII – Aplicar penalidades
aqui estabelecidos.
demais de igual graduação, II – Estar enquadrado nas público.
DOR GERAL DA GUARDA §2º. Para a consecução da dentro de sua compeArt. 141. O acesso na car- dentro da mesma qualifi- definições de bom com- Parágrafo Único. A jorna- CIVIL MUNICIPAL
atividade-fim, a Corregedo- tência, na forma prevista
reira da Guarda Civil Mu- cação; e
portamento e atender aos da básica de trabalho dos Art. 148. Fica criado o ria Geral atuará:
em lei;
nicipal de Iperó ocorrerá II – Números de vagas são requisitos, conforme nor- integrantes da Guarda Civil cargo de provimento em I – Por iniciativa própria;
IX – Manter sigilo sobre
mediante o cumprimento aquelas previstas pela Lei mas estabelecidas em Lei Municipal de Iperó será de 44 comissão de Corregedor II – Em decorrências de denúncias e reclamações
dos seguintes requisitos: complementar nº 147, de específica.
(quarenta e quatro) horas se- Geral da Guarda Civil Mu- denúncias, reclamações e que receber, bem como
I – Existir vagas disponíveis 06 de dezembro de 2017, §5º. Para ocupar o cargo manais, em sistema de turnos nicipal de Iperó, lotado representações de qualquer sobre a fonte;
na classe subsequente;
que “Dispõe sobre a rees- de Subinspetor de Divisão de revezamento, mediante no Gabinete do Prefeito e do povo ou de entidades re- X – Realizar Correições
II – Preencher os requisitos truturação administrativa do deverá ser observado os escalas de serviço, que se na Secretaria de Governo presentativas da sociedade, Ordinárias, uma vez ao
de antiguidade e números Poder Executivo e dá outras seguintes requisitos:
estenderão pelas 24 (vinte e Municipal e, a quem estará apresentadas diretamente ano, preferencialmente no
de vagas;
providências.”
I – Efetivo exercício na ins- quatro) horas diárias, durante diretamente subordinado, na Corregedoria Geral, ou mês de dezembro, refeIII – Estar classificado no Art. 143. Dar-se-á o acesso tituição como Guarda Civil todos os dias do mês, sem so- indicado e designado pelo à Ouvidoria;
rente à atuação da Guarda
mínimo no comportamen- para o cargo de Guarda Municipal de Classe Distinta frer solução de continuidade, Chefe do Poder Executivo III – A pedido do superior Civil Municipal para os 12
to “bom”, nas condições Civil Municipal de 3ª classe e por, no mínimo, 03 (três) devendo ser elaboradas da Municipal, cujo titular de- hierárquico, apresentan- (doze) meses anteriores.
estabelecidas no Regula- ao Guarda Civil Municipal anos; e
seguinte forma:
sempenhará as funções do por escrito o nome do SEÇÃO II - DO CORREGEmento Disciplinar da Guar- Aluno que concluir com II – Estar enquadrado nas a) jornada diária em turnos descritas no artigo 125 Guarda Civil Municipal, a DOR ADJUNTO DA GUARda Civil Municipal de Iperó; aproveitamento o curso de definições de bom com- de 09 (nove) horas de tra- desta Lei Complementar e infração cometida, e a data DA CIVIL MUNICIPAL
IV – Não ter sido conde- formação e comportamento portamento, e atender aos balho, com o direito a um usando esse título em to- e o horário da infração.
Art. 151. Ao Corregedor
nado em procedimento adequado para tal.
requisitos conforme nor- intervalo para refeição de 01 dos os atos que participar. Art. 150. Ao Corregedor Adjunto da Guarda Civil
administrativo disciplinar, §1º. Para a promoção ao mas estabelecidas em Lei (uma) hora, sendo 05 (cinco) Art. 149. À Corregedoria Geral da Guarda Civil Mu- Municipal, no exercício de
por qualquer razão, nos cargo público de Guarda específica;
dias trabalhados, consecuti- Geral, no exercício de suas nicipal, no exercício de suas suas funções, compete:
últimos 02 (dois) anos; e Civil Municipal de 2ª classe §6º. Para ocupar o cargo vamente, por 02 (dois) dias funções, compete:
funções, compete:
I – Assistir o Corregedor
V – Respeitar o tempo deverão ser observados os de Guarda Civil Municipal de descanso, somente para I – Apurar as infrações I – A apuração de infrações Geral da Guarda Civil Mumínimo de interstício em seguintes requisitos:
Inspetor de Divisão deverá os administrativos, confor- disciplinares atribuídas disciplinares atribuídas aos nicipal, no levantamento e
cada classe.
I – Efetivo exercício na ins- ser observado os seguintes me a Lei Complementar nº aos servidores integrantes integrantes da Guarda Civil averiguações de infrações
§1º. O tempo mínimo de tituição como Guarda Ci- requisitos:
147/17, com folgas nos finais do quadro de pessoal da Municipal, que serão feitas disciplinares;
interstício em cada classe vil Municipal de 3ª Classe I – Efetivo exercício na ins- de semana e feriados como Guarda Civil Municipal, por meio de procedimento II – Auxiliar na verificaé computado considerando por, no mínimo, 04 (quatro) tituição como Guarda Civil todos servidores da Prefeitura sobre atos considerados administrativo disciplinar ção da pertinência das
estar no bom comporta- anos; e
Municipal Subinspetor de de Iperó.
ilegais, arbitrários, deso- próprio, conduzido pela denúncias, reclamações e
mento, prestado no cargo II – Estar enquadrado nas Divisão e por, no mínimo, 03 b) jornada de 12 (doze) horas nestos ou que contrariem Corregedoria Geral;
representações, por ação
dentro de cada graduação, definições de bom com- (três) anos; e
de trabalho, alternada por o interesse público;
II – Assistir a Secretaria ou omissão, contra os innão se incluindo períodos portamento e atender aos II – Estar enquadrado nas 36 (trinta e seis) horas de II – Apreciar as repre- de Governo nos assuntos tegrantes do quadro de
de afastamento motivados requisitos, conforme nor- definições de bom com- descanso;
sentações que lhe forem disciplinares relativos aos pessoal da Guarda Civil
por licença para tratar de mas estabelecidas em Lei portamento e atender aos c) jornada de 12 (doze) horas dirigidas relativamente servidores da Guarda Civil Municipal;
interesses particulares ou específica.
requisitos, conforme nor- de trabalho, alternada por 24 à atuação irregular dos Municipal ou diretamente III – Manifestar-se junto ao
afastamento sem remu- §2º. Para ocupar o cargo de mas estabelecidas em Lei (vinte e quatro) de descanso, servidores da Guarda Civil vinculados a ela;
Corregedor Geral da GCM
neração;
Guarda Civil Municipal de 1ª específica;
intercalada com jornada de Municipal;
III – Manifestar-se sobre sobre assuntos de natureza
§2º. A licença para interes- Classe deverão ser observa- §7º. Para ocupar o cargo de 12 (doze) horas de trabalho, III – Realizar diligências nas assuntos que devem ser disciplinar;
ses particulares, falta sem dos os seguintes requisitos: Inspetor Chefe de Divisão alternada por 48 (quarenta e unidades da Guarda Civil submetidos à apreciação da IV – Encaminhar ao Correremuneração e penas de I – Efetivo exercício na ins- deverão ser observados os oito) horas de descanso;
Municipal, sempre que Secretaria de Governo, bem gedor Geral relatório cirsuspensão acarretará per- tituição como Guarda Civil seguintes requisitos:
d) fica concedida 01 (uma) necessário para desenvol- como indicar a composição cunstanciado sobre atuada de antiguidade, assim, Municipal de 2ª Classe por, I – Efetivo exercício na ins- hora de intervalo para refei- vimento de seus trabalhos; das comissões de procedi- ção do pessoal do quadro
sucessivamente, para outro no mínimo, 03 (três anos); tituição como Guarda Civil ção a todos GCMS.
IV – Decretar sigilo nos au- mento administrativo disci- de servidores em estágio
GCM da mesma classe, sal- II – Estar enquadrado nas Municipal Inspetor de Di- e) A escala de serviço deverá tos administrativos quando plinar e de sindicância;
probatório;
vo em situação de afasta- definições de bom com- visão e por, no mínimo, 03 ser publicada em até 72h (se- for imprescindível para a IV – Dirigir, planejar, coor- V – Desempenhar demais
mento por doença familiar. portamento e atender aos (três) anos; e
tenta e duas horas) antes do consecução dos atos, para denar e supervisionar as atribuições pertinentes às
§3º. Os interstícios mínimos requisitos, conforme nor- II – Estar enquadrado nas início do mês subsequente, a segurança das partes e/ atividades dentro da Cor- funções a serem definiprevistos para cada gra- mas estabelecidas em Lei definições de bom com- ressalvada a escala extraor- ou para a segurança dos regedoria Geral;
das em Portarias, Boletins
duação poderão, mediante específica.
portamento e atender aos dinária.
membros da comissão; V – Apreciar e encaminhar Circulares, ordens internas
Decreto do Chefe do Poder §3º. Para o cargo de Guarda requisitos, conforme nor- CAPÍTULO XVIII - DA V – Promover as investi- as representações que lhe e de serviços ou determiExecutivo, ser reduzidos Civil Municipal de Classe Es- mas estabelecidas em Lei CORREGEDORIA GERAL DA gações de todo e qual- forem dirigidas relativa- nações emanadas do Corde até 50% (cinquenta por pecial deverão ser observa- específica;
GUARDA CIVIL MUNICIPAL quer ato lesivo ao patri- mente à atuação irregular regedor Geral da Guarda
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Civil Municipal.
e pelas normas expedidas as disposições em contrário,
Parágrafo único. O Corre- pela Direção da Guarda Civil em especial a Lei Complegedor Adjunto deverá ser Municipal e a nomeação dos mentar nº 176/2020.
servidor público municipal instrutores para ministrar Art. 158. À vista do aqui
efetivo, integrante do qua- aulas:
explicitado, volta à vigência
dro de pessoal da Guarda I – elaborar o planejamento a Lei Municipal nº 02/1996
Civil Municipal, a ser indica- dos cursos e acompanhar (que dispõe sobre a criação
do, preferencialmente, pelo sua execução;
da Guarda Civil Municipal).
Comandante Operacional II – elaborar a grade curque será responsável pela ricular, o calendário dos PREFEITURA DE IPERÓ, EM
escrituração, organização cursos e definir os critérios 25 DE ABRIL DE 2022.
e demais serviços de ex- de avaliação;
pediente da repartição. III – constituir o corpo do- LEONARDO ROBERTO
Art. 152. Fica criada, junto cente, organizar o ambiente,
FOLIM
à Corregedoria, a Comissão alocar os meios e providenPrefeito Municipal
Permanente de Sindicância ciar o material necessário à
e Processo Administrativo implementação dos cursos; Publicado nesta Secretaria
Disciplinar, a ser composta IV – planejar e coordenar as em 25 de abril de 2022.
por 03 (três) membros, reuniões pedagógicas;
nomeados livremente pela V – orientar o corpo docente
Secretaria de Governo jun- no planejamento das aulas;
PORTARIA DA MESA
to ao Gabinete do Prefeito, VI – elaborar o Plano Anual DIRETORA DO PODER
devendo seu Presidente ser de Ensino;
LEGISLATIVO MUNICIPAL
o Corregedor e o Secretário VII – propor alternativas de
o Corregedor Adjunto, bem solução para os problemas PORTARIA DA MESA DIREcomo os demais membros de natureza pedagógica; TORA N.º 005/2022 - Conceserem escolhidos entre os VIII – realizar os trabalhos der, nos termos do artigo 96
servidores que preferen- de orientação e aconse- e seguintes do Estatuto dos
cialmente possuam nível lhamento educacional e Funcionários Públicos do
superior.
profissional;
Município de Iperó, Lei n.º
CAPÍTULO XIX - DAS IX – viabilizar e manter a in- 19/1992, à servidora Maria
DISPOSIÇÕES
fraestrutura física, de recur- Aparecida Alves de Almeida,
TRANSITÓRIOS E FINAIS sos humanos e de serviços RG: 27.455.255-3 (Agente de
Art. 153. No prazo de até para o bom funcionamento Serviços de Limpeza) refe06 (seis) meses, após a da Escola de Formação, Trei- rência “B”, 10 (dez) dias de
publicação desta Lei Com- namento e Aperfeiçoamento licença-prêmio, referentes
plementar, deverá ser ela- da Guarda Civil Municipal; ao quinquênio 16/06/2010
borado o Regulamento X – expedir os atos comple- a 15/06/2015, considerando
Disciplinar, Regulamento mentares necessários à boa como termo inicial a data
de Uniformes, reorganiza- gestão e funcionamento da de 25/04/2022 e termo final
ção do quadro da Guarda Escola de Formação, Treina- 04/05/2022.
Civil Municipal.
mento e Aperfeiçoamento Portaria da Mesa Diretora
Art. 154. À Guarda Civil da Guarda Civil Municipal; n.º 005/2022 - Publicada e
Municipal de Iperó fica §2º. Para a consecução de registrada nesta secretaria
destinada à utilização da seus fins, a Escola de For- em 19 de abril de 2022.
linha telefônica de número mação, Treinamento e Aper153 e de faixa exclusiva de feiçoamento de Agentes da
ANGELO VALÁRIO
frequência de rádio reser- Guarda Civil Municipal de
SOBRINHO
vados pela Agência Nacio- Iperó promoverá, dentre
Presidente
nal de Telecomunicações outros, os seguintes cursos:
(ANATEL).
I – formação de agentes de JOSIMAR APARECIDO
Art. 155. Fica criada a Es- Guardas Civis Municipais;
FERREIRA
cola de Formação, Treina- II – atualização, aperfeiçoaVice-Presidente
mento e Aperfeiçoamento mento e especialização de
de Agentes da Guarda Civil agentes de Guardas Civis AURÍLIO REGINALDO DOS
Municipal, que terá sua Municipais;
SANTOS
coordenação a cargo de III – formação de instrutores
1.º Secretário
um graduado do Círculo de Guardas Civis Municipais;
de Inspetores Superiores IV – formação, atualização, VALÉRIA R. MATHEUS DE
ou do Círculo de Inspetores aperfeiçoamento e espeSOUZA
da Guarda Civil Municipal cialização de agentes das
2.º Secretário
de Iperó, com graduação Guardas Civis Municiais de
mínima de nível superior. outros municípios, mediante
§1º. Caberá ao Coordena- convênios ou Acordo de
dor da Escola de Formação, Cooperação Técnica.
Treinamento e Aperfei- Art. 156. As despesas com a
çoamento de Agentes da execução desta Lei correrão
Guarda Civil Municipal de por conta de dotação orçaIperó, observadas as diretri- mentária própria, suplemenzes fixadas pela Secretaria tada se necessário.
Nacional de Segurança Art. 157. A presente Lei
Pública (SENASP) do Minis- entrará em vigor na data de
tério da Segurança Pública sua publicação, revogadas
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‘ ‘NÓS, MULHERES’ ’

Projeto encerra a 1ª edição da
oficina reunindo mais de
40 mulheres
O projeto “Nós, Mulheres”, realizado pela Secretaria de Assistência e
Desenvolvimento Social
e a Secretaria da Saúde,
reuniu mais de 40 mulheres durante 10 encontros,
que aconteceram no Polo
Cultural às quintas-feiras.
O projeto consiste em
uma oficina de empoderamento feminino, onde
as mulheres garantem
espaço com apoio para
contar suas histórias e superações, como também
debater assuntos de interesse e realizar atividades.
As mulheres presentes
contaram com dinâmicas de grupo, exibição de
vídeos e músicas, cinema,
informação sobre lei, violência e saúde.
Na última quinta-feira
(28), foi realizado o último
encontro da 1ª edição da
oficina, e 23 mulheres que
participaram de todos os
encontros ganharam um
certif icado. Ainda este
ano, no segundo semestre, as secretarias responsáveis vão realizar a 2ª
edição do projeto.
Geralda Cristina Rodrigues Jesuz, uma das mulheres participantes, con-

tou como foi a experiência. “O
projeto foi muito importante
pra mim, pois foi por meio
dele que eu consegui sair de
um início de depressão e de
crises de ansiedade. Fiquei
muito feliz com a iniciativa,
e espero que aconteçam
muitos outros encontros
para que outras mulheres
possam se superar cada vez
mais, assim como eu.”
Fabiana de Almeida, psicóloga do CAPS, também
contou como foi organizar
e participar do projeto. “Nós
que trabalhamos na saúde
e assistência, percebemos
que o maior número de pessoas que nos buscam, são
mulheres. Por isso criamos
esse projeto, para motivar e
promover o empoderamento feminino. Os encontros
aconteceram de forma natural, abordando temas cotidianos e dando liberdade,
conforto e segurança para
que as mulheres pudessem
conversar e se abrir sobre o
que quisessem. Queremos
deixar registrado aqui nosso
agradecimento a todas as
mulheres que participaram.
Nós das equipes responsáveis estamos muito motivadas e ansiosas para a 2ª
edição do projeto.”.■

CÂ M A R A M U N I C I PA L

Iperó realiza 1ª audiência para
melhorias da segurança pública
A Câmara Municipal de
Iperó recebeu, na última
quinta-feira (28), a 1ª audiência pública sobre o
Plano Municipal de Segurança, a ação que visa
receber sugestões da população e do setor público, para melhorias, contou
com a presença do prefeito municipal, vereadores,
GCMs, servidores públicos
e munícipes.
O plano tem duração de
dez anos, porém, é aberto para revisões e melhorias. Na audiência, é
distribuído um papel
para a anotação de
sugestões que serão discutidas futuramente, nas
próximas reuniões, e
vão compor as metas e
estratégias do Plano Mu-
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nicipal de Segurança, dando
legalidade a constituição do
documento.
Além do prefeito, compuseram a mesa diretora o
1º tenente Barros, representando a Policia Militar,
o diretor geral da penitenciária, Sr. Heber, o secretário
de governo, Lúcio Filho, o
comandante da GCM, Alexandre Domingues, o gestor
de segurança, Daniel Machado, o presidente da câmara,
Angelo Valário e a gestora municipal de convênios
e contratos, Luiza Mendes.
A próxima audiência será
realizada no dia 05/05, às 19h,
na escola Cecy, em George
Oetterer e servirá para também ouvir novas propostas
e sugestões dos moradores
do bairro.■
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SEGURANÇA

ESPORTE

Prefeitura capacita novos GCM’s
para integrar o efetivo de Iperó
A Prefeitura de Iperó
iniciou, nesta semana,
a capacitação de novos
Guardas Civis Municipais
que integrarão o efetivo
da cidade nos próximos
meses. A convocação do
Concurso Público, realizada no início de abril,
garantiu a contratação de
15 novos GCM’s para Iperó.
O 10º Curso de Formação
da Guarda Civil Municipal
acontece no Centro Tático Cobras, em Boituva, e
também na sede da GCM
em Iperó, contabilizando
uma carga horária de mais
de 630 horas. Entre as disciplinas cursadas estão
ética, direitos humanos
e cidadania, a concepção
de guarda comunitária,
legislação, primeiros socorros, violência doméstica e de gênero, defesa
pessoal, entre diversos
temas teóricos e práticos,
incluindo também o está-

gio supervisionado.
O prefeito de Iperó, que
acompanhou o início da
capacitação, destaca o trabalho e o otimismo para o
crescimento da segurança
pública na cidade. “Em Iperó,
a segurança pública vem
recebendo grandes investimentos. Estamos prestes
a entregar duas novas
bases, entregamos novas
viaturas, e agora novos homens e mulheres que estarão em serviço da população, mas antes disso, os
novos Guardas Civis estarão
em curso para preparação,
capacitação e instrução,
para que possamos garantir
uma boa e eficaz segurança
para a cidade. Aos alunos,
desejo sucesso na capacitação e qualificação, já que
a população espera e mereceuma segurança de qualidade, tenho certeza que
teremos, através de muito
trabalho”.■

As aulas do Projeto Educacional
de Voleibol começaram!
Às terças e sextas-feiras,
adultos e crianças podem
participar gratuitamente
das aulas de voleibol, que
acontecem no Ginásio de
Esportes “Dito Bom”.
Para realizar as inscrições,
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é necessário procurar a Divisão Municipal Esportiva de
Iperó, localizada no Ginásio
de Esportes.
Para mais informações: (15)
99737-4504 (Divisão Municipal Esportiva).■

