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LEI COMPLEMENTAR Nº 20, DE 02 DE MARÇO DE 2016. 
 

(DÁ NOVA REDAÇÃO À LEI COMPLEMENTAR Nº 18, DE 22 DE 
DEZEMBRO DE 2014, QUE CRIA A GUARDA MUNICIPAL DE DOIS 
CÓRREGOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS) 

 
 
 
 
 

FRANCISCO AUGUSTO PRADO TELLES 
JÚNIOR, Prefeito do Município de 
Dois Córregos, Estado de São Paulo, 
usando de suas atribuições legais, 
faz saber que a Câmara Municipal 
aprovou e ele promulga e sanciona a 
seguinte lei: 
 

 
 
 
 

CAPÍTULO I 
DA GUARDA MUNICIPAL 

 
Seção I 

Da Instituição e Competência 
 

 
Artigo 1° - Fica instituída a Guarda Municipal de 

Dois Córregos, Estado de São Paulo, corporação 
uniformizada, de caráter civil, regida pelos princípios da 
hierarquia e disciplina, com objetivos e atribuições 
definidas nesta Lei Complementar. 

 
Parágrafo único – Os empregos públicos criados pela 

presente ficam vinculados à Consolidação das Leis do 
Trabalho – CLT. 

 
Artigo 2° - A Guarda Municipal desempenhará função 

eminentemente preventiva, zelando pelo respeito à 
Constituição Federal, às leis e à proteção do patrimônio 
público municipal. 
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Artigo 3° - São atribuições da Guarda Municipal: 
 
I - exercer a vigilância diuturna, interna e externa 

do patrimônio público municipal, parques, jardins praças, 
escolas, cemitérios, mercados, feiras livres, com a 
finalidade de prevenir sinistros, atos de vandalismo e 
protegê-los de crimes contra o patrimônio público, bem como 
exercer, no âmbito do Município, rondas preventivas e, 
promovendo a mediação de conflitos e o respeito aos 
direitos fundamentais dos cidadãos; 

 
II - promover parceria com a sociedade civil, a fim 

de identificar soluções para problemas e implementar 
projetos locais voltados à melhoria das condições de 
segurança nas comunidades; 

  
III - atuar, de forma articulada com os órgãos 

municipais de políticas sociais, visando desenvolver ações 
interdisciplinares de segurança no Município, em 
conformidade com as diretrizes e políticas estabelecidas 
pelo Chefe do Executivo; 

 
IV - apoiar atividades educacionais e orientar o 

trânsito nas vias e logradouros municipais, visando a 
segurança e a fluidez no tráfego, nos limites de sua 
competência constitucional; 

 
V - prevenir a ocorrência de ilícitos penais, dentro 

de sua competência; 
 
VI - controlar a entrada e a saída de veículos, bem 

ainda exercer a orientação ao público e a segurança 
preventiva em eventos e festividades realizados pelo 
Município. 

 
VII – executar, isoladamente ou em conjunto com 

outros órgãos públicos, havendo disponibilidade de meios, o 
videomonitoramento dos logradouros municipais, equipamentos 
públicos e eventos realizados pelo Poder Público, 
auxiliando no combate à prática criminal e contribuindo 
para a preservação do bem-estar dos munícipes; 
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VIII – apoiar, havendo solicitação e deferimento do 

Chefe do Poder Executivo, ações das policiais Civil e 
Militar, bem ainda as do Conselho Tutelar dos Direitos da 
Criança e do Adolescente e eventuais requisições formuladas 
pelo Ministério Público ou pelo Poder Judiciário; 

 
IX - vigiar e proteger o patrimônio ecológico, 

cultural, arquitetônico e ambiental do Município, adotando 
medidas educativas e preventivas; 

 
X - apoiar os serviços de responsabilidade do 

Município e, bem assim, sua ação fiscalizadora no 
desempenho de atividade de polícia administrativa, nos 
termos das constituições Federal e Estadual, bem como da 
Lei Orgânica do Município. 

 
XI - colaborar com os órgãos da Defesa Civil e 

prestar assistência à população no caso de ocorrência de 
desastres naturais ou em situações extremas que justifiquem 
a intervenção do Poder Público. 

 
Parágrafo Único - Será atribuição da Guarda Municipal 

o desempenho das tarefas enumeradas nos incisos deste 
artigo, também no âmbito das Autarquias e demais órgãos da 
administração. 

 
Artigo 4° - A Guarda Municipal poderá receber 

cooperação técnico-financeira do Estado e da União, através 
da celebração de Convênios entre o Município e órgãos 
competentes do Poder Público Estadual e/ou Federal, 
objetivando o atendimento pleno das necessidades 
municipais. 

 
Artigo 5° - A Guarda Municipal poderá atuar em 

conjunto com os organismos policiais do Estado e Federal, 
sempre respeitando as atribuições delineadas na 
Constituição Federal. 

 
Artigo 6º - O Serviço da Guarda Municipal será 

dividido em tantos grupamentos quanto necessários ao 
regular desempenho de suas tarefas, com seus respectivos 
superiores hierárquicos responsáveis. 
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Artigo 7° - A Guarda Municipal fica diretamente 

vinculada ao Gabinete do Prefeito. 
 
 

CAPÍTULO II 
DO QUADRO DE PESSOAL  

 
Seção I 

Da Composição e Atribuições 
 

Artigo 8° - A Guarda Municipal será comandada por um 
Superintendente, ocupante de cargo público em comissão, de 
livre nomeação pelo Chefe do Poder Executivo, cuja criação 
e remuneração constarão de legislação própria. 

 
§ 1º - Nos primeiros quatro anos, o emprego de 

Superintendente poderá ser exercido por profissional 
estranho a seus quadros de servidores, nomeado pelo Chefe 
do Poder Executivo. 

 
§ 2º - Após completados quatro anos de constituição 

da Guarda Municipal, o emprego de Superintendente será 
provido por integrante do quadro de servidores da 
Corporação, designado pelo Chefe do Poder Executivo.   

 
Artigo 9º - Compete ao Superintendente da Guarda 

Municipal: 
 
I - comandar a Guarda Municipal, mantendo a ordem, a 

disciplina e a hierarquia, bem ainda deliberando sobre 
assuntos de interesse da instituição; 

 
II - responsabilizar-se pela manutenção e 

regularização da sede da instituição, nos termos da 
legislação federal, em especial quanto ao armazenamento das 
armas e munições, se o caso, inclusive solicitando a 
aquisição de bens e serviços necessários ao funcionamento 
da Guarda; 

 
III - designar integrantes da Instituição para 

executar atividades administrativas inerentes à Guarda, bem 
ainda responsabilizar-se pelo encaminhamento de pedidos de 
sindicância e processo administrativo disciplinar que 
envolvam servidores lotados na Guarda Municipal; 
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IV – coordenar ações conjuntas com a Defesa Civil e 

outros órgãos, quando necessário, prestando contas de suas 
ações e atribuições ao Gabinete do Chefe do Poder 
Executivo;  

 
V - exercer outras atividades correlatas à sua função 

de comando, quando solicitadas pelo Chefe do Poder 
Executivo. 

 
Artigo 10 – A Guarda Municipal terá dois Supervisores 

de Operação, que auxiliarão o Superintendente no comando da 
instituição, ocupando função de confiança de livre 
designação pelo Chefe do Poder Executivo. 

 
Parágrafo único - As funções de confiança declinadas 

no caput serão ocupadas por Guardas Municipais, observados, 
na designação, pelo Chefe do Poder Executivo, os requisitos 
de capacidade técnica e liderança necessários ao exercício 
das atribuições da função. 

 
Artigo 11 – Ficam criadas duas funções de confiança, 

com denominação de Supervisor de Operação da Guarda 
Municipal, de livre designação pelo Chefe do Poder 
Executivo, de dedicação plena, constante do Anexo I da 
presente lei. 

 
Parágrafo único – Os ocupantes das funções de 

confiança a que alude o caput, perceberão gratificação pelo 
exercício da função correspondente a 40% (quarenta por 
cento) do salário-base. 

 
Artigo 12 – Compete aos Supervisores de Operação da 

Guarda Municipal: 
 
I – supervisionar, controlar e orientar as atividades 

das unidades e grupamentos sob sua subordinação; 
 
II – supervisionar e distribuir tarefas e serviços 

para os Guardas e servidores que prestem serviços em 
repartições vinculadas à Guarda Municipal; 

 
III – supervisionar a elaboração da escala de 

serviços a serem prestados pelo efetivo operacional da 
Guarda Municipal; 
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IV – assessorar o Superintendente nos projetos e 

atividades da Guarda, mantendo a disciplina e a ordem; 
 
V – assessorar o Superintendente nos assuntos 

administrativos referentes a recursos humanos, materiais, 
organização e métodos de atuação da Guarda; 

 
VI – assessorar o Superintendente na manutenção dos 

equipamentos, veículos e instrumentos utilizados pela 
Guarda; 

 
VII – coordenar o posicionamento do efetivo e das 

viaturas, conforme a necessidade do serviço, mediante 
orientação do Superintendente; 

 
VIII – encaminhar relatórios circunstanciados ao 

Superintendente quanto ao desempenho dos Guardas 
Municipais; 

 
IX - exercer outras atividades correlatas à sua 

função, quando solicitadas pelo Superintendente. 
 
Artigo 13 – Fica instituído o Quadro de Pessoal dos 

Empregos de Preenchimento Efetivo da Guarda Municipal, com 
a denominações e quantidades estabelecidos no Anexo II da 
presente lei, dispostos hierarquicamente nos seguintes 
níveis: 

 
I - Guarda Municipal 3ª Classe; 
 
II – Guarda Municipal 2ª Classe; 
 
III – Guarda Municipal 1ª Classe. 
 
Artigo 14 - Os empregos discriminados no Anexo II 

classificam-se de acordo com o padrão salarial, cujos 
grupos salariais são compostos por graus e níveis de 
salário-base reajustáveis, estabelecidos e especificados no 
Anexo III desta lei, que fica instituído. 

 
Artigo 15 – A hierarquia entre os Guardas Municipais 

é estabelecida pelos níveis referidos nos incisos do artigo 
13 desta lei e pela estrutura organizacional da Guarda 
Municipal. 
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Artigo 16 – Compete aos Guardas Municipais de 3ª, 2ª 

e 1ª Classe: 
 
 I – executar, fazendo uso de uniforme e equipamentos 

adequados, a vigilância preventiva do patrimônio municipal 
e dos espaços públicos em todo o território do município, 
inclusive por meio de rondas permanentes; 

 
II – promover o atendimento de solicitações internas 

e externas relacionadas à segurança do município, atuando 
com urbanidade e sempre dando ênfase à mediação de 
conflitos, em respeito aos direitos fundamentais dos 
cidadãos; 

 
III – em situações de flagrante delito ou sempre que 

necessário, solicitar a presença das forças policiais 
regulares ou dos integrantes do Conselho dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, auxiliando e acompanhando, se o 
caso, a condução de envolvidos em ocorrências à presença da 
autoridade policial; 

 
IV - promover ações orientadoras e fiscalizadoras, 

relacionadas ao disciplinamento do fluxo do trânsito do 
município, de forma a garantir a segurança dos usuários, 
especialmente quando da realização de eventos que provoquem 
alterações sensíveis no trânsito e no tráfego, sempre no 
limite da sua competência constitucional; 

 
V - apoiar atividades educacionais, sempre com ênfase 

à prevenção de situações de risco, de forma a garantir a 
segurança das unidades educacionais e de seus usuários; 

 
VI – executar, na forma determinada pelo comando, a 

segurança de servidores no exercício de suas atribuições, 
bem ainda de autoridades municipais no desempenho de 
funções, como, também, daquelas que visitarem o município 
em caráter institucional; 

 
VII – cuidar da execução, isoladamente ou em conjunto 

com outros órgãos públicos, havendo disponibilidade de 
meios, do videomonitoramento dos logradouros municipais, 
equipamentos públicos e eventos realizados pelo Poder 
Público, auxiliando no combate à prática criminal e 
contribuindo para a preservação do bem-estar dos munícipes; 
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VIII – atuar em apoio, havendo solicitação e 

deferimento do Chefe do Poder Executivo, em ações das 
policiais Civil e Militar, bem ainda nas do Conselho 
Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente, como, 
também, em casos de eventuais requisições formuladas pelo 
Ministério Público ou pelo Poder Judiciário; 

 
IX - vigiar e proteger o patrimônio ecológico, 

cultural, arquitetônico e ambiental do município, na forma 
do orientado pela administração e pelo comando; 

 
X - apoiar os serviços de responsabilidade do 

Município e sua ação fiscalizadora no desempenho de 
atividade de polícia administrativa, nos termos das 
constituições Federal e Estadual, bem como da Lei Orgânica 
e legislação municipal inferior. 

 
XI - colaborar com os órgãos da Defesa Civil na 

prestação de assistência à população, em caso de desastres 
naturais ou em situações de emergência que justifiquem a 
intervenção do Poder Público; 

 
XII – atuar, sempre que determinado pelo comando da 

Guarda, em campanhas, programas e projetos de prevenção à 
violência e à criminalidade; 

 
XIII – manter-se atento em relação a grupos 

vulneráveis, como crianças, mulheres com crianças ou 
gestantes, idosos ou pessoas com deficiência ou com 
mobilidade reduzida, auxiliando-os sempre que necessário e 
atuando no sentido de assegurar seus direitos e    
garantir-lhes segurança; 

 
XIV – desempenhar funções administrativas 

relacionadas ao trabalho da Guarda Municipal, sempre que 
houver designação do comando; 

 
XV – dirigir viaturas e veículos em uso pela Guarda 

Municipal, observando as normas de trânsito e as diretrizes 
internas, conforme escala de serviço, preenchendo 
corretamente o Registro de Utilização do Veículo – RUV; 

 
XVI – preencher formulários próprios, relatórios 

administrativos, registros de ocorrências e demais 
documentos, repassando aos seus superiores para os 
encaminhamentos pertinentes; 



 
                                                   
 

              MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS 

                   ESTADO DE SÃO PAULO 
                           

Praça Francisco Simões, s/nº - Fone (14) 3652-9500 – CEP 17300-000 - Dois Córregos – SP – 
 e-mail: juridicodc@conectcor.com.br 

 

 
 
XVII – cumprir e fazer cumprir as ordens recebidas de 

seus superiores, bem como exercer outras atividades 
correlatas à sua função, quando solicitadas pelo 
Superintendente ou pelos Supervisores de Operação. 

 
Seção II 

Do Ingresso 
 

 
Artigo 17 - O ingresso no emprego de Guarda Municipal 

dar-se-á mediante concurso público, na condição de Guarda 
Civil Municipal 3ª Classe, em Grau I e Nível A. 

 
Artigo 18 - São requisitos de admissão para o emprego 

público de Guarda Municipal: 
 
I - ser brasileiro nato, naturalizado ou portador de 

direitos de cidadania, nos termos do Artigo 12, inciso II e 
§ 1° da Constituição Federal; 

 
II - ter idade mínima de 18 (dezoito); 
 
III – ter ensino médio completo ou equivalente; 
 
IV - estar em situação regular com as obrigações 

eleitorais e com o Serviço Militar; 
 
V - estar em pleno exercício dos direitos políticos; 
 
VI – possuir idoneidade moral, comprovada por 

investigação social e certidões expedidas pelas diferentes 
esferas do Poder Judiciário; 

 
VII - possuir Carteira Nacional de Habilitação ou 

Permissão para dirigir veículos e motocicletas, com exame 
de saúde dentro do prazo de validade; 

 
VIII – ter estatura mínima, descalço e descoberto, de 

1,65 metros para homens e 1,60 metros para mulheres; 
 
IX – Autorizar a coleta de material para exame de 

detecção de uso de drogas; 
 
X – Atender a eventuais outras condições especiais 

previstas em lei ou edital, para provimento do emprego. 
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XI - obter aprovação em todas as etapas do concurso 

público, quais sejam: 
 
a) - prova de conhecimentos gerais e específicos, de 

caráter eliminatório e classificatório; 
 

b) – prova de condicionamento físico, de caráter 
eliminatório e classificatório; 

 
c) - exame psicotécnico, de caráter eliminatório;  
 
d) - exame de investigação de conduta, de caráter 

eliminatório; 
 
e) – exame de detecção de uso de drogas, de caráter 

eliminatório; 
  
f) - curso de formação para o exercício da função, de 

caráter eliminatório. 
 

§ 1° - O curso de formação será custeado pela 
administração e ministrado em período integral. 

 
§ 2º - Tendo em vista o caráter eliminatório do Curso 

de Formação, a administração poderá convocar, para realizá-
lo, candidatos aprovados além do limite das vagas 
declaradas no Edital do Concurso, na quantidade que julgar 
conveniente. 

 
Artigo 19 - Para a realização do Curso de Formação de 

que trata o inciso XI, alínea “f” do artigo 18, a 
administração poderá celebrar convênios com organismos 
policiais ou com outras entidades públicas ou privadas 
voltadas à área de segurança, de acordo com a legislação 
vigente. 

 
§ 1º - Durante o tempo em que o Curso de Formação for 

realizado, os candidatos que dele participarem receberão 
bolsa-auxílio equivalente a 50% (cinquenta por cento) do 
valor do salário-base do Guarda Municipal. 

 
§ 2º - O Curso de Formação não poderá ter duração 

superior a 180 (cento e oitenta) dias, não se configurando, 
a participação nele, vínculo empregatício com o município. 

 
 



 
                                                   
 

              MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS 

                   ESTADO DE SÃO PAULO 
                           

Praça Francisco Simões, s/nº - Fone (14) 3652-9500 – CEP 17300-000 - Dois Córregos – SP – 
 e-mail: juridicodc@conectcor.com.br 

 

 
§ 3º - Sendo servidor municipal, o candidato ficará 

afastado do início até o término do Curso de Formação, 
garantido o percebimento dos vencimentos e vantagens fixas 
do seu emprego de origem, não lhe sendo devida a bolsa-
auxílio prevista no parágrafo primeiro deste artigo.  

 
Artigo 20 - Os concursos públicos para os empregos de 

Guarda Municipal devem destinar 20% das vagas para 
mulheres, com classificação própria. 

 
§ 1º - Na aferição da quantidade de vagas destinadas 

às mulheres, o percentual apurado, quando não resultar 
algarismo inteiro, será sempre o número sequente, 
independente da fração. 

 
§ 2º - A nomeação dos candidatos aprovados, de ambos 

os sexos, deve se dar concomitantemente, observada a 
proporção declinada no parágrafo primeiro deste artigo. 

 
Seção III 

Do Regime de Trabalho 
 
Artigo 21 - A jornada de trabalho do Guarda Municipal 

terá 44 (quarenta e quatro) horas semanais e será cumprida 
em regime especial de trabalho, com escala 12/36 horas 
(doze horas de trabalho por trinta e seis de descanso), 
conforme a necessidade da administração. 

 
Parágrafo único - Os integrantes da Guarda Municipal, 

além de sujeitos à legislação vigente relativa à natureza 
do seu contrato de trabalho, terão suas atividades regradas 
pelo Regulamento Geral da Guarda Municipal, a ser 
instituído por Decreto do Executivo. 

 
Seção IV 

Da Remuneração 
 
Artigo 22 - Os integrantes da Guarda Municipal serão 

remunerados de acordo com os vencimentos definidos na 
Tabela inserta no Anexo III desta Lei, a última conforme 
Grau e Nível. 
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Artigo 23 - Além dos vencimentos fixos, os Guardas 

Municipais perceberão, caso preencham os requisitos legais:  
 
I - adicional por periculosidade;  
 
II - adicional noturno. 
 
Parágrafo único – O adicional de periculosidade de 

30% (trinta por cento) será aplicado sobre o        
salário-base, bem como ao adicional noturno, nos termos da 
legislação trabalhista. 

 
 

CAPÍTULO III 
DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

 
 

Artigo 24 - A Avaliação de Desempenho da Guarda 
Municipal será objeto de regulamentação por Decreto e terá 
por finalidade de estabelecer aprimoramento dos métodos de 
gestão, a valorização do servidor, a melhoria da qualidade 
e eficiência do serviço público, bem como servirá para 
promover a Evolução Funcional.  

 
§ 1º - Na Avaliação de Desempenho dos Guardas 

Municipais são considerados os seguintes fatores, além dos 
previstos em legislação específica:  

 
I - subordinação;  
 
II - conduta moral e profissionalismo compatíveis com 

suas atribuições;  
 
III - não cometimento de irregularidades 

administrativas;  
 
IV - não ter praticado ilícito penal, 

independentemente de ser relacionado ou não com suas 
atribuições.  

 
§ 2º - O Superintendente da Guarda Municipal 

fornecerá as informações necessárias à Avaliação de 
Desempenho.  
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CAPÍTULO IV 
DA EVOLUÇÃO FUNCIONAL 

 
 

Seção I 
Disposições Gerais 

 
Artigo 25 - Fica instituída a carreira única da 

Guarda Municipal, cuja evolução funcional ocorrerá mediante 
as seguintes formas: 

 
I - Progressão Vertical;  
 
II - Progressão Horizontal.  
 
§ 1º - A Evolução Funcional somente se dará de acordo 

com a previsão orçamentária de cada ano, que deverá 
assegurar recursos suficientes para a progressão de, no 
mínimo, 5% (cinco por cento) dos Guardas Municipais, a cada 
processo de evolução funcional.  

 
§ 2º - Os recursos destinados às progressões deverão 

ser objeto de rubricas específicas na Lei Orçamentária.  
 
§ 3º - O processamento da evolução funcional ocorrerá 

dentro dos parâmetros do orçamento anual destinado a esta 
despesa e obedecidos os limites financeiros.  

 
Artigo 26 - Os Guardas Municipais serão classificados 

em listas próprias para a seleção daqueles que vão evoluir, 
considerando as notas obtidas na Avaliação de Desempenho.  

 
Parágrafo único - Em caso de empate será contemplado 

o servidor que, sucessivamente:  
 
I - estiver ocupando o mesmo Nível por mais tempo;  
 
II - possuir maior tempo de serviço no emprego;  
 
III - tiver obtido a maior nota na Avaliação de 

Desempenho mais recente; 
 
IV – o mais assíduo. 
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Artigo 27 - Os processos de avaliação da Evolução 

Funcional ocorrerão anualmente, tendo seus efeitos 
financeiros em março de cada exercício.  

 
§ 1º - O interstício mínimo exigido na Evolução 

Funcional:  
 
I - será contado em anos, compreendendo o período 

entre janeiro e dezembro;  
 
II - começará a ser contado a partir do mês de 

janeiro do ano em que o servidor perceber os efeitos 
financeiros da primeira evolução funcional;  

 
III - considerará apenas os anos em que o servidor 

tenha trabalhado por, no mínimo, 9 (nove) meses, 
ininterruptos ou não; e  

 
IV - considerará apenas os dias efetivamente 

trabalhados e o período de gozo:  
 
a) das férias;  

 
b) da licença maternidade e paternidade;  

 
c) dos 6 (seis) meses iniciais de afastamento por 

doença ocupacional ou acidente de trabalho. 
 
§ 2º - Nos casos de licenças e afastamentos descritos 

acima, a Avaliação de Desempenho recairá somente sobre o 
período trabalhado.  

 
§ 3º - Não prejudica a contagem de tempo para os 

interstícios necessários para a Evolução Funcional: 
  
I - a nomeação para emprego em comissão ou a 

designação para função de confiança no Poder Executivo 
Municipal; e  

 
II - o afastamento para fins de concorrer a mandato 

público eletivo. 
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Artigo 28 - A nomeação para ocupar emprego em 

Comissão ou a designação para Função de Confiança fora do 
âmbito da Guarda Municipal interrompe a evolução funcional, 
que será retomada quando do retorno do servidor ao emprego 
de origem.  

 
 

Seção II 
Da Progressão Vertical 

 
 
Artigo 29 - A Progressão Vertical consiste na 

passagem para o Nível A do Grau imediatamente superior, 
mediante existência de vaga. 

  
§ 1º - O controle das vagas por Grau da Guarda 

Municipal será feito a partir do quantitativo definido no 
Anexo II desta Lei e dos seguintes percentuais, 
considerando-se o total de Empregos providos: 

  
I - Grau I – Guarda Civil Municipal 3ª Classe: mínimo 

de 55% (cinquenta e cinco por cento); 
  
II - Grau II – Guarda Civil Municipal 2ª Classe: até 

30% (trinta por cento);  
 
III - Grau III – Guarda Civil Municipal 1ª Classe: 

até 15% (quinze por cento).  
 
§ 2º - Na aferição da quantidade de vagas destinadas 

a cada Grau, o percentual apurado, quando não resultar 
algarismo inteiro, será sempre o número inferior, quando a 
fração for igual ou menor de 0,5 e superior quando maior de 
0,5. 

 
Artigo 30 - Está habilitado à Progressão Vertical o 

Guarda Municipal que:  
 
I - tiver exercido as atribuições do emprego pelo 

interstício de 5 (cinco) anos no Grau em que se encontra;  
 
II - estiver, no mínimo, no Nível “B” do Grau em que 

se encontra;  
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III - não tiver sofrido pena disciplinar de suspensão 

no interstício; 
  
IV - tiver obtido 2 (dois) desempenhos superiores à 

média da corporação, consideradas as 3 (três) últimas 
Avaliações de Desempenho;  

 
V - não possuir, durante o interstício, mais de 12 

(doze) ausências e/ou faltas, abonadas ou não; 
 
VI – Não possuir, durante o interstício, mais de 20 

(vinte) atrasos nas entradas ou saídas antecipadas, 
abonadas ou não. 

 
VII - cumprir com os requisitos definidos no Anexo 

IV, excetuando-se dessa previsão a exigência de quaisquer 
cursos de reciclagem profissional;  

 
VIII - não tiver sido beneficiado pela Progressão 

Horizontal no exercício. 
  
§ 1º - A média a que se refere o inciso IV do caput 

deste artigo é obtida a partir da soma das notas obtidas na 
Avaliação Periódica de Desempenho ou na Avaliação Especial 
de Desempenho, considerando todo o efetivo da corporação, 
não podendo ser inferior a 70 (setenta) pontos.  

 
§ 2º - Excluem-se do conceito de ausência e/ou falta, 

para fins do inciso V: 
  
I - as férias;  
 
II – a licença maternidade e prorrogação; 
 
III - a licença paternidade; 
  
IV – em virtude de licença adoção; 
 
V - em decorrência de falecimento de cônjuge, 

ascendente, descendente, irmãos ou pessoa que viva sob sua 
dependência econômica, declarada na CTPS do empregado; 

 
VI – em decorrência de casamento; 
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VII – em face de ausência para doação voluntária 

devidamente comprovada, por um dia a cada 12 (doze) meses 
de trabalho; 

 
VIII – em função de falta abonada, no dia do 

aniversário, na forma da legislação municipal vigente; 
 
IX – Em virtude de licença por acidente no exercício 

de suas atribuições ou em decorrência de doença 
profissional, desde que comunicada a contração da 
patologia, no prazo de 24 horas, mediante apresentação de 
atestado médico com CID, ao seu superior imediato, que fará 
comunicação à Seção Pessoal da prefeitura, para abertura do 
Cadastro da Comunicação de Acidente de Trabalho, ou em face 
de moléstia reconhecida a posteriori, por modificação 
efetivada pelo INSS – Instituto Nacional de Seguridade 
Social; 

 
Artigo 31 - São cargas horárias mínimas dos Cursos de 

Formação e Capacitação da Guarda Civil Municipal: 
  
I - Ingresso: 540 (quinhentos e quarenta) horas, a 

título de Curso de Formação; 
  
II - Guarda Civil Municipal II: 200 (duzentas) horas;  
 
III - Guarda Civil Municipal III: 200 (duzentas) 

horas.  
 
§ 1º - Os Cursos de Capacitação terão validade de 60 

(sessenta) meses, contados da data da publicação da relação 
dos aprovados.  

 
§ 2º - Regulamento do Comando da Guarda Municipal 

disciplinará a exigência de curso de formação e de 
capacitação para fins de progressão vertical, atendida a 
carga mínima estabelecida neste artigo.  

 
Artigo 32 - O processo de Progressão Vertical inicia-

se por ato do Prefeito e encerra-se com a alteração de Grau 
dos Guardas Municipais que obtiveram melhor média de 
desempenho no interstício, nas progressões até a 1ª Classe 
e que se capacitaram, conforme Anexo IV, considerado o 
recurso orçamentário e financeiro disponível.  
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Parágrafo único - O Superintendente da Guarda 

Municipal, em conjunto com a Gerência de Recursos Humanos, 
publicará as relações dos Guardas Municipais habilitados à 
Progressão Vertical. 

 
  

Seção III 
Da Progressão Horizontal 

 
 
Artigo 33 - A Progressão Horizontal é a passagem de 

um Nível para outro imediatamente superior, mantido o Grau, 
mediante classificação no processo de Avaliação de 
Desempenho. 

  
Artigo 34 - Está habilitado à Progressão Horizontal o 

Guarda Municipal que: 
  
I - não estiver em estágio probatório;  
 
II - tiver exercido as atribuições do emprego pelo 

interstício de 3 (três) anos no Nível em que se encontra;  
 
III - não tiver sofrido pena disciplinar de suspensão 

no interstício; 
  
IV - não tiver sido beneficiado pela Progressão 

Vertical no exercício; 
  
V - que tiver obtido 2 (dois) desempenhos superiores 

à média, consideradas as 3 (três) últimas Avaliações de 
Desempenho; 

  
VI - não possuir, durante o interstício, mais de 12 

(quinze) ausências e/ou faltas abonadas ou não.  
 
§ 1º - A média a que se refere o inciso V do caput 

deste artigo é obtida a partir da soma das notas apuradas 
na Avaliação Periódica de Desempenho ou na Avaliação 
Especial de Desempenho, considerando todo o efetivo da 
corporação, não podendo ser inferior a 70 (setenta) pontos.  
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§ 2º Excluem-se do conceito de ausência e/ou faltas, 

abonadas ou não, para fins do inciso VI, as mesmas 
situações dispostas no § 2º do artigo 30 desta lei. 

  
Artigo 35 - O processo de Progressão Horizontal 

encerra-se com a alteração de Nível dos Guardas Municipais 
que obtiveram melhor desempenho no interstício, considerado 
o recurso orçamentário e financeiro disponível. 

 
 

CAPÍTULO V 
DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

 
 

Seção I 
Disposições Gerais 

 
 
Artigo 36 - O Executivo organizará Comissão de 

Desenvolvimento Funcional formada paritariamente por 
integrantes da Guarda Municipal, a fim de proceder estudos 
para elaboração dos parâmetros da Avaliação de Desempenho, 
que serão estatuídos por Decreto.  

 
Artigo 37 - A Comissão de Desenvolvimento Funcional 

poderá contar com serviços de apoio técnico especializado. 
  
Artigo 38 - A Comissão de Desenvolvimento Funcional 

será nomeada por Decreto do Executivo Municipal, no prazo 
de até 90 dias contados da primeira nomeação dos Guardas 
Municipais. 

 
Artigo 39 - Ficam atribuídas à Comissão de 

Desenvolvimento Funcional as seguintes competências: 
 
I - Avaliar a documentação dos servidores, 

encaminhada para procedimento de evolução na carreira, 
através de requerimento protocolado com base nos critérios 
de evolução constantes nesta Lei; 

 
II - Prestar informações às autoridades competentes 

sobre os recursos impetrados pelos servidores; 
 
III - Elaborar critérios para a avaliação de 

desenvolvimento do servidor; 
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IV - Emitir pareceres relativos à evolução na 

carreira referentes à aceitação de documentos apresentados, 
observados os prazos recursais estabelecidos nesta lei e 
regulamentação dela decorrente; 

 
Artigo 40 - A Comissão de Desenvolvimento Funcional, 

no prazo de até 180 dias a contar da primeira nomeação dos 
Guardas Municipais, elaborará o regulamento do Programa de 
Avaliação de Desempenho e Desenvolvimento. 

 
 

Seção II 
Do Sistema de Avaliação de Desempenho 

 
Artigo 41 - A Avaliação de Desempenho deve reconhecer 

a correlação entre o trabalho dos integrantes da Guarda 
Municipal, com as diferentes áreas da administração e com a 
comunidade na qual atua. 

 
Artigo 42 - A Avaliação de Desempenho deve ser 

compreendida como um processo global e permanente de 
análise de atividades, a fim de assegurar aos Guardas 
Municipais desempenho relativo à importância da função que 
exerce junto a comunidade. 

 
Artigo 43 - A Avaliação de Desempenho funcional será 

aplicada: 
 
I - No Estágio probatório; 
 
II - Para efeito de evolução funcional do servidor na 

carreira; 
 
III - Para preservar a eficiência e a qualidade dos 

serviços prestados. 
 

Capítulo VI 
Do Sistema de Aferição 

 
Artigo 44 – O Sistema de Avaliação de Desempenho 

proporciona a aferição do desempenho do servidor no 
exercício do seu emprego, no seu ambiente de trabalho, 
durante período de tempo determinado, mediante a observação 
e mensuração de fatores e desempenho no exercício da 
função. 
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§ 1º - Cada fator terá seu padrão para efeito de 

comparação e mensuração do desempenho, sendo atribuídos 
pontos que, somados, identificarão a posição do servidor na 
avaliação. 

 
§ 2º - A avaliação de desempenho ocorrerá no primeiro 

trimestre do exercício posterior, tomado como referência os 
períodos de janeiro a dezembro do exercício anterior.  

 
Artigo 45 – Por intermédio de processo administrativo 

poderá ser demitido o Guarda Municipal a quem for atribuído 
dois conceitos sucessivos de desempenho insatisfatório, ou 
três conceitos intercalados de desempenho insatisfatório 
nas últimas cinco avaliações. 

 
§ 1º - O Guarda Municipal será notificado do conceito 

que lhe for atribuído, podendo solicitar reconsideração à 
autoridade que homologou a avaliação, no prazo de 10 (dez) 
dias úteis contados do dia útil imediatamente após a 
ciência do ato, cujo pedido será decidido em igual prazo. 

 
§ 2º - Contra a decisão proferida no pedido de 

reconsideração, caberá recurso hierárquico voluntário, no 
prazo de 10 (dez) dias úteis, contados do dia útil 
imediatamente após a ciência do ato, na hipótese de 
confirmação do conceito de desempenho atribuído ao 
servidor. 

 
§ 3º - Os conceitos atribuídos, os instrumentos de 

avaliação e seus respectivos resultados, a indicação dos 
elementos de convicção e a prova dos fatos descritos na 
avaliação, bem ainda os recursos interpostos, as 
metodologias e os critérios utilizados na avaliação, serão 
arquivados em pasta ou base de dados individual, permitindo 
a consulta pelo servidor a qualquer tempo. 

 
§ 4º - Fica assegurado ao Guarda Municipal, também no 

que trata este artigo, o direito ao contraditório e à ampla 
defesa, nos termos da Constituição Federal. 

 
Artigo 46 – O Sistema de Avaliação de Desempenho 

Funcional será coordenado pela Comissão de Desenvolvimento 
Funcional, com apoio do Departamento de Administração. 
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§ 1º - Caberá à Comissão e ao Comando da Guarda 

Municipal, com apoio do Departamento de Administração, 
acompanhar a avaliação de desempenho funcional dos Guardas, 
zelar pela lisura, impessoalidade, transparência e 
publicidade dos atos, bem como conhecer dos recursos 
administrativos e emitir parecer para a orientação das 
decisões proferidas, quando o caso, até decisão final, de 
competência do Chefe do Poder Executivo. 

 
§ 2º - Para o desempenho de suas atribuições, a 

Comissão deverá diligenciar acerca do disposto neste 
capítulo. 

 
§ 3º - Não caberá retribuição pecuniária aos membros 

da Comissão. 
 
§ 4º - Para os efeitos do disposto neste capítulo, se 

não dispuser de serviços próprios, tampouco de 
profissionais especializados específicos, a administração 
municipal poderá contratar, por licitação, serviços 
técnicos especializados de avaliação dos fatores de 
desempenho humano. 

 
§ 5º - Decreto específico disciplinará a forma de 

aplicação e desenvolvimento do sistema de avaliação de 
desempenho, comunicando os envolvidos acerca das formas de 
cálculos dos pontos obtidos, os prazos e demais informações 
inerentes ao procedimento. 

 
CAPÍTULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
 
Artigo 47 - Os servidores que integram a Guarda 

Municipal desempenharão as funções a eles atribuídas 
trajados com uniformes específicos e portarão os 
respectivos acessórios, conforme disposto em regulamento 
próprio. 

  
Artigo 48 - Os integrantes da Guarda Municipal 

poderão portar armas, nos limites do Município e para o 
desempenho de suas funções, quando no exercício das 
atribuições inerentes ao seu cargo ou emprego, na forma do 
regulamento da instituição e da legislação vigente no país. 
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Artigo 49 – O Poder Executivo poderá contratar seguro 

de vida em grupo para os integrantes da Guarda Municipal, 
com cobertura em casos de morte acidental e invalidez 
permanente, decorrentes do exercício de suas atividades. 

 
Artigo 50 – Além do exame previsto na alínea “e”, 

inciso XI do artigo 18 desta lei, a administração poderá, 
anualmente, submeter os integrantes da Guarda Municipal a 
exame toxicológico, porém realizados sempre em datas 
diferentes. 

 
Parágrafo único – O exame a que alude o caput 

alcançará, a cada edição, pelo menos 20% (vinte por cento) 
do efetivo ativo da Guarda, cuja escolha dos que se 
submeterão ao teste será feita por sorteio realizado por 
empresa contratada para sua aplicação. 

 
Artigo 51 – O controle externo da Guarda Municipal 

será exercido por ouvidoria a ser regulamentada por decreto 
do Poder Executivo, observados os termos do inciso II do 
artigo 13 da Lei Federal nº 13.022, de 8 de agosto de 2014. 

 
Artigo 52 – O Poder Executivo poderá criar órgão 

colegiado na forma do disposto nos parágrafos 1º e 2º do 
artigo 13 da Lei Federal nº 13.022, de 8 de agosto de 2014.  

 
Artigo 53 - O impacto orçamentário financeiro 

estimado, decorrente de contratação de pessoal relacionada 
à presente lei, será de R$ 1.413.915,00 (um milhão, 
quatrocentos e treze mil, novecentos e quinze reais) para o 
exercício de 2016; de R$ 1.541.168,00 (um milhão, 
quinhentos e quarenta e um mil, cento e sessenta e oito 
reais) para o exercício de 2017; de R$ 1.679.873,00 (um 
milhão, seiscentos e setenta e nove mil, oitocentos e 
setenta e três reais) para o exercício de 2018.  

 
Artigo 54 - As despesas decorrentes da presente lei 

serão cobertas por verbas próprias previstas no orçamento, 
suplementadas, se necessário, por decreto, mediante prévia 
autorização legislativa. 

 
Artigo 55 - Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
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Artigo 56 – Ficam revogadas as disposições em 

contrário. 
  

 Departamento Administrativo do Município de Dois 
Córregos, aos dois dias do mês de março do ano dois mil e 
dezesseis. 
 
 
 
 

FRANCISCO AUGUSTO PRADO TELLES JÚNIOR 
- Prefeito Municipal – 

 
Registrada e afixada na forma de costume. 
Data supra. 
 
 
 
 

PEDRO PAULO RODRIGUES 
- Chefe de Gabinete – 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
                                                   
 

              MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS 

                   ESTADO DE SÃO PAULO 
                           

Praça Francisco Simões, s/nº - Fone (14) 3652-9500 – CEP 17300-000 - Dois Córregos – SP – 
 e-mail: juridicodc@conectcor.com.br 

 

 
 

ANEXO I  
  QUADRO DE FUNÇÕES DE CONFIANÇA 

 
Quant. 

 
 
Denominação da Função % da Gratificação 

2 
 

 
Supervisor de Operação  
 

40% 
 

 
 

ANEXO II 
QUADRO DE PESSOAL DOS EMPREGOS PÚBLICOS PERMANENTES 

 
Denominação do 

Cargo 

 
Hierarquia do 

Cargo 

 
Natureza do Cargo 

 
Qtd. 

 
% 

 
 
 

Guarda Municipal 

 
1ª Classe 

 
 
 

Efetivo 

 
7 

 
15% 

 
2ª Classe 

 
14 

 
30% 

 
3ª Classe 

 
26 

 
55% 

 
 
 

ANEXO III 
TABELA DE VENCIMENTOS DA GUARDA MUNICIPAL 

 
Emprego/Hierarquia 

 
Grau/Nível 

 
A 

 
B 

 
C 

 
D 

 
E 

Guarda Municipal 
-1ª Classe 

 
III 

 
2.054,22 

 
2.156,94 

 
2.264,78 

 
2.378,02 

 
2.615,82 

Guarda Municipal 
-2ª Classe 

 
II  

 
1.867,48 

 
1.960,85 

 
2.058,89 

 
2.161,83 

 
2.269,92 

Guarda Municipal 
-3ª Classe 

 
I 

 
1.778,55 

 
1.867,48 

 
1.960,85 

 
2.058,89 

 
2.161,83 

 
 

 
ANEXO IV 

REQUISITOS PARA PROGRESSÃO VERTICAL 
Grau Interstício no 

Grau Anterior 
Titulação Exigida Capacitação 

 
1ª Classe 

 
5 anos 

 
Ensino Superior Completo 

 
200 horas 

 
2ª Classe 

 
5 anos 

 
Ensino Médio Completo 

 
200 horas 

 


