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Prefeitura Municipal de Iracemápolis 
CNPJ: 45.786.159/0001-11 

LEI COMPLEMENTAR Nº 016/16 DE 30 DE JUNHO DE 2016. 

 

“Institui o Regimento das Obrigações, dos Deveres 

e Direitos e do Enquadramento Profissional 

relativo ao pessoal da Guarda Civil do Município 

de Iracemápolis, dando outras providências” 

 

Autor do Projeto de Lei Complementar nº 07/2016 

– Poder Executivo Municipal – Prefeito Valmir 

Gonçalves de Almeida. 

 

VALMIR GONÇALVES DE ALMEIDA, Prefeito Municipal de 

Iracemápolis, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por 

Lei, em especial a Lei Orgânica do Município; 

 

Faço saber que a Câmara Municipal de Iracemápolis aprova e eu 

sanciono e promulgo a seguinte Lei Complementar: 

 

TÍTULO I 

DAS GENERALIDADES 

CAPITULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1º - Este regulamento visa dotar a Guarda Civil do Município de 

Iracemápolis de instrumentos oficiais necessários para o monitoramento de suas 

realizações, por meio do controle da atividade funcional de seus integrantes, como 

segue: 

 

I - DA ESTRUTURA HIERÁRQUICA; 

 

II - DOS DEVERES; 

 

III - DOS DIREITOS; 

 

IV - DAS ATRIBUIÇÕES; e 

 

V - DOS SERVIÇOS. 
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Art. 2º - A Guarda Civil do Município de Iracemápolis (GCMI) criada 

pela Lei Municipal 669, de 16 de junho de 1989, por transformação da extinta Guarda 

Municipal de Iracemápolis, é uma entidade civil, destinada a prestar auxílio ao público e 

proteção dos bens, das instalações e dos serviços municipais, podendo atuar, também 

como força coadjutora dos órgãos responsáveis pela segurança pública do Município 

com caráter, principalmente, preventivo, bem como, as ações de prevenção e combate a 

incêndios, salvamento e resgate, no auxilio à Brigada de Corpo de Bombeiros do 

Estado, à Defesa Civil e a população. É uma instituição permanente e regular, 

uniformizada, armada e equipada, organizada com base na hierarquia e na disciplina, 

subordinada diretamente à autoridade do Prefeito Municipal e dentro dos limites da Lei. 

 

Art. 3º - O guarda civil é a pessoa legalmente investida em cargo ou 

emprego previsto nos quadros hierárquicos da Corporação e cujos misteres estão 

previstos no Regulamento das Atribuições para cada Posto, Graduação, Classe ou 

Função do Pessoal da GCMI. 

 

 

TÍTULO II 

DA ESTRUTURA HIERÁRQUICA 

CAPÍTULO I 

DA CONCEITUAÇÃO 

 

 

Art. 4º - A hierarquia e a disciplina são a base institucional da GCMI. A 

autoridade e a responsabilidade crescem com o grau hierárquico. 

 

§1º - A hierarquia é a disposição da autoridade, em níveis diferenciados, 

dentro da estrutura da GCMI. A ordenação se faz por posto, graduação ou classe; dentro 

de um mesmo posto, graduação ou classe, pela antiguidade nesse enquadramento. A 

observância é consolidada pelo acatamento que se dá a sequência de autoridade. 

 

§2º - Disciplina é a fiel observância e o acatamento total que se deva dar 

às leis, regulamentos, normas e atos que fundamentam e justificam a existência da 

GCMI. Traduz-se pelo mais absoluto cumprimento de dever por parte de todos e de 

cada um dos integrantes da Corporação. 

 

CAPÍTULO II 

DA ESTRUTURA HIERÁRQUICA 

 

Art. 5º - A escala hierárquica da GCMI é fixada no quadro e parágrafos 

seguintes. 
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OFICIAL POSTO COMANDANTE 

OFICIAL POSTO INSPETOR(A) 

GCM CLASSE ROMU (GC/RO) 

DISTINTA (GC/CD) 

1a (GC/1) 

2a (CG/2) 

ALUNO  NÃO CATEGORIZADO 

 

 

§1º - Posto é o grau hierárquico do oficial guarda civil, após aprovação 

em concurso interno. 

 

§2º - Classe - é o grau hierárquico do guarda civil, conferido pelo 

Comandante da GCMI e ratificado pelo Departamento de Recursos Humanos da 

Secretaria Municipal de Administração. 

 

§3º - O aluno, enquanto frequentando curso de formação, ainda não é 

considerado guarda civil. Para tanto fará jus a uma bolsa de estudos, conforme tabela do 

Artigo 127 deste regulamento. Se aprovado no citado curso de formação será admitido 

como guarda civil em estágio probatório. O não aproveitamento no curso de formação 

de guardas civis implicará em desligamento do candidato. 

 

§4º - Ao aluno que, por motivo de instrução ou serviço, venha a sofrer 

acidente que o invalide para as funções de guarda civil, poderá ser readaptado, na forma 

da lei, para cargo compatível com sua nova situação, em outro órgão da administração 

municipal. 

 

§5º - Ao aluno que, por motivo de instrução ou serviço, venha a 

sofrer acidente que o invalide permanentemente, deverá ser amparado pelo 

Município como se guarda civil já fosse. 

 

§6º - Aos dependentes de aluno que porventura vier a falecer, em 

decorrência de instrução ou do serviço, será oferecido o amparo que a lei determina aos 

dependentes do guarda civil. 

 

 

Art. 6º - Para o efetivo total autorizado pelos órgãos federais e estaduais 

competentes e referendado pelo Prefeito Municipal, a proporção quantitativa entre 

postos, graduações e classes deverá ser a seguinte: 
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POSTO, GRADUAÇÃO OU 

CLASSE 

VAGAS 

COMANDANTE 01 (uma) 

INSPETOR 01 (uma) 

ROMU 07 (sete) 

CLASSE DISTINTA 25 (vinte e cinco) 

 

§1º - Para aplicação do previsto neste artigo, considerar-se-á, um efetivo 

nunca inferior ao atualmente autorizado, que é de 56 (cinquenta e seis) integrantes. 

§2º - O segmento feminino da GCMI não poderá ultrapassar, em seu 

efetivo, 10% do efetivo total da Corporação. 

 

§3º - O provimento das vagas decorrentes de aumento de efetivo dar-se-á 

mediante concurso interno a ser realizado na primeira oportunidade possibilitada pelo 

calendário determinado por decreto. 

 

§4º - Outras vagas serão consideradas abertas: 

 

I – na data de assinatura do ato que promover, aposentar, exonerar, 

demitir, excluir ou agregar o guarda civil; 

 

II – na data do óbito do guarda civil. 

 

§5º - A data para o encerramento das alterações a serem consideradas 

para lançamento na ficha de promoção do candidato será a do dia 31 de outubro de cada 

ano, fixando-se a data de promoção para o dia 1º de fevereiro do ano subsequente. 

 

Art. 7º - A antiguidade em cada posto ou classe é contada a partir da data 

da assinatura do ato da respectiva promoção. 

 

Parágrafo Único - No caso de empate, a antiguidade será estabelecida: 

 

I – pela antiguidade no(s) posto(s) ou graduação(ões) anterior(es); 

 

II – persistindo igualdade, pela data de ingresso na Corporação; 

 

III – se a igualdade ainda se mantiver, o mais idoso será considerado o 

mais antigo. 

 

 

TITULO III 

DOS DEVERES 
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CAPITULO I 

DA CONCEITUAÇÃO 

 

Art. 8º - São deveres do guarda civil, além daqueles que lhe cabem em 

virtude do cargo ou emprego em que está investido, os que estão previsto em Leis, 

Regulamentos e Normas: 

 

I – a obrigação de tratar o cidadão dignamente e com urbanidade; 

 

II – o rigoroso cumprimento das obrigações inerentes ao seu cargo ou 

emprego, bem como, das ordens recebidas; 

 

III – o respeito à disciplina e à hierarquia, bem como, às autoridades 

constituídas; 

 

IV – o respeito às tradições e o culto aos Símbolos Nacionais; e 

 

V – dedicação e fidelidade à Pátria, ao Estado e ao Município. 

 

Art. 9º - Todo aluno, ao ser nomeado guarda civil, prestará compromisso 

de honra, onde afirmará a sua aceitação consciente das obrigações e dos deveres de 

guarda civil, bem como o seu firme propósito em cumpri-los integralmente. 

 

Parágrafo Único - Esse compromisso terá caráter solene e será prestado 

sob forma de juramento perante a Bandeira e na presença da guarnição formada. 

 

CAPÍTULO II 

DO VALOR PROFISSIONAL 

 

Art. 10 - São manifestações de valor profissional: 

 

I – a perseverança, o denodo e o entusiasmo, traduzidos pela férrea 

vontade em bem cumprir o seu dever; 

 

II – o civismo e o respeito às tradições históricas; 

 

III – o orgulho por servir à GCMI; 

 

IV – amor à profissão escolhida; 

 

V – a constante busca de aprimoramento profissional; e 

 

VI – o respeito à dignidade humana. 
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Art. 11 - O sentimento do dever, a honra e o decoro impõem, ao 

integrante da Corporação, conduta moral e profissional irrepreensíveis, com fiel 

observância aos princípios gerais da disciplina e da hierarquia. 

 

Art. 12 - O amor à verdade, o senso de responsabilidade, o respeito à 

dignidade humana, bem como o fiel acatamento às leis, devem ser os sustentáculos 

básicos da conduta e da dignidade pessoal do guarda civil. 

 

CAPÍTULO III 

DO COMANDO E SUBORDINAÇÃO 

 

Art. 13 - O Comando da Guarda Civil é constituído por: 

 

 I – O Coordenador da Guarda Civil Municipal, 

 

 II – O Comandante da Guarda Civil Municipal; 

 

 III – Demais pessoas com delegação, todos sob a supervisão do 

Comandante. 

 

Art. 14 - Comando é a soma de autoridade, deveres e responsabilidades 

de que o guarda civil é investido legalmente quando conduz homens, dirige uma 

guarnição ou uma fração da GCMI. O Comando vincula-se ao grau hierárquico e é 

absolutamente impessoal; em seu exercício, o responsável se caracteriza e se apresenta 

como chefe. 

 

Art. 15 - A subordinação não deve afetar, de modo algum, a honra ou a 

dignidade pessoal; decorre, tão somente, da hierarquia. 

 

CAPITULO IV 

DA VIOLAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES E DOS DEVERES 

 

Art. 16 - A violação das suas obrigações e dos seus deveres, conforme a 

gravidade, poderá constituir-se em crime, contravenção ou transgressão disciplinar, 

conforme dispõe a legislação ou os regulamentos específicos. Será considerado tão mais 

grave quanto mais elevado for grau hierárquico de quem o cometer. 

 

§1º - Os crimes e contravenções cometidos por guardas civis e porventura 

apurados pela Corporação, serão comunicados imediatamente à autoridade policial 

competente, para a instauração do devido inquérito e providências decorrentes. 
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§2º - Transgressões disciplinares geradores de crimes ou de contravenção 

ou destes, consequentes, serão apreciados e, se for o caso, punidos à luz do que dispõe o 

Regulamento Disciplinar da GCMI. 

 

CAPITULO V 

DA DISCIPLINA 

SEÇÃO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 17 - Disciplina é o fiel cumprimento dos deveres de cada um, em 

todos os graus da hierarquia e em todos os escalões de competência. Na Guarda Civil 

confere autoridade progressiva ao de maior classe, graduação ou posto. 

 

Art. 18 - São manifestação de disciplina: 

 

I - a pronta obediência às ordens e às recomendações exaradas; 

 

II - a respeito às Leis e Regulamentos; 

 

III - o emprego de toda a sua atenção e energia em benefício do serviço; 

 

IV - a correção de atitudes; 

 

V - o interesse pela manutenção de eficiência e da ordem na Corporação. 

 

Art. 19 - As manifestações de cortesia e de consideração devem fazer 

parte do convívio entre as guardas civis; no relacionamento destes com o cidadão, 

tornam-se obrigatórias. 

 

Art. 20 - O princípio de subordinação a ser observado por guarda civil 

está formalizado no presente Regulamento. 

 

Art. 21 - Mesmo fora do âmbito do serviço fica o guarda civil sujeito às 

formalidades deste Regulamento. 

 

Art. 22 - Todo superior que encontre um subordinado na prática de ato 

irregular ou mesmo que venha a saber de haver o subordinado praticado tal ato, é 

obrigado a chamar-lhe a atenção. 

 

Parágrafo Único – Em se tratando de transgressão, além de advertência, 

o superior deve comunicar o fato à autoridade competente, para a aplicação de outros 

dispositivos deste Regulamento, se for o caso. 
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Art. 23 - São superiores hierárquicos, ainda que não pertencentes a 

nenhum posto da carreira: 

 

I - O Prefeito Municipal; 

 

II - O Coordenador da Guarda Civil Municipal. 

 

SEÇÃO II 

DA ESFERA DA AÇÃO DISCIPLINAR 

 

Art. 24 - Estão sujeitos a este Regulamento todos os componentes da 

carreira da Guarda Civil do Município de Iracemápolis (GCMI) ainda que fora de 

serviço. 

 

Art. 25 - Os componentes da Guarda Civil quando exercerem suas 

atividades junto a órgãos cujos serviços sejam regulados por normas próprias, a elas 

procurarão se amoldar, desde que as mesmas não conflitam com os regulamentos que 

sejam a atuação do Guarda Civil. 

 

 

SEÇÃO III 

DA DEFINIÇÃO E DA ESPECIFICAÇÃO DAS TRANSGRESSÕES 

DISCIPLINARES 

 

Art. 26 - Transgressão disciplinar, especificamente, é toda violação do 

dever funcional e, genericamente, dos preceitos de civilidade, de probidade e das 

normas de conduta moral. 

 

Art. 27 - São transgressões disciplinares: 

 

I - todas as ações e omissões especificadas neste capítulo. 

 

II - todas as ações e omissões especificadas neste capítulo, mas que 

atentem contra as normas estabelecidas em lei, regras de serviço e ordens prescritas por 

superiores hierárquicos e autoridades competentes ainda atentem contra o decoro da 

classe, preceitos sociais e normas de moral e dos preceitos de subordinação. 

 

Art. 28 - As transgressões a que se refere o item I do Artigo anterior são: 

 

I - Faltar a verdade; 

 

II - Sendo de sua competência, deixar de punir a transgressor da 

disciplina; 
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III - Não comunicar sobre falta ou irregularidade que presenciar ou 

conhecer e que não lhe couber reprimir, ao conhecimento da autoridade competente e no 

mais curto prazo de tempo possível; 

 

IV - Deixar de comunicar a sua chefia imediata faltas graves e crimes 

que tenha conhecimento; 

 

V - Deixar de saudar o superior hierárquico, prestando-lhe os devidos 

sinais de consideração e respeito; 

 

VI - Deixar de verificar, com antecedência necessária, a escala de serviço 

para o dia imediato após o término do serviço, férias, licenças e outros afastamentos a 

que tenha usufruído; 

 

VII - Apresentar-se para o serviço escalado com atraso; 

 

VIII - Atrasar ou deixar de comparecer, sem motivo justo, a qualquer ato 

ou tarefa em que deva tomar parte ou assistir; 

 

IX - Sentar-se, estando de serviço, salvo quando pela sua natureza e 

circunstância, isso seja admissível; 

 

X - Dormir durante as horas de serviço negligenciando seu posto de 

serviço; 

 

XI - Faltar ao serviço escalado sem motivo justo; 

 

XII - Permutar serviço sem permissão do superior hierárquico 

responsável por esse serviço; 

 

XIII - Abandonar o posto sob sua vigilância mesmo que por mínimo 

espaço de tempo; 

 

XIV - Deixar de assumir posto ou serviço para o qual for designado; 

 

XV - Afastar-se do seu posto de vigilância ou de qualquer lugar que se 

deva achar por força de ordem, sem permissão do superior hierárquico, responsável pelo 

serviço; 

 

XVI - Ingerir bebidas alcoólicas estando uniformizado; 
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XVII - Induzir ou permitir a introdução de bebidas alcoólicas nas 

dependências da Corporação ou em seu posto de serviço; 

 

XVIII - Apresentar-se publicamente em estado de embriaguez, estando 

fardado ou trajando civilmente; 

 

XIX - Introduzir ou distribuir nas dependências da Guarda Civil ou em 

lugar público, estampas, publicações, que atentem contra a disciplina ou a moral; 

 

XX - Perambular ou permanecer em logradouros públicos de zona 

suspeita ou de má frequência estando uniformizado ou não; 

 

XXI - Trabalhar mal, intencionalmente; 

 

XXII - Sobrepor os interesses particulares aos da Corporação; 

 

XXIII - Exercer atividades incompatíveis com a moral e os bons 

costumes na função de Guarda Civil; 

 

XXIV - Deixar de apresentar-se: 

 

a) ao adentrar na sede do Comando 

 

1 - ao Coordenador da Guarda Civil; 

 

2 – ao Comandante da Guarda Civil; 

 

3 – ao inspetor; 

 

XXV - Deixar de apresentar-se em tempo hábil: 

 

a) às autoridades competentes, no caso de requisição para depor ou 

prestar declarações; 

 

b) ao posto de saúde para submeter-se a exame médico, quando para isso 

designado. 

 

XXVI - Omitir ou retardar a comunicação de mudança de residência ou 

endereço provisório; 

 

XXVII - Deixar de registrar: 

 

a) os recados telefônicos que receber; 
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b) as faltas de comparecimento ao serviço; 

 

c) as partes de transgressões disciplinares; 

 

d) as ocorrências atendidas; 

 

e) as ordens e recomendações do Comando; 

 

f) as preleções ministradas; 

 

g) as cargas e descargas de material. 

 

XXVIII - Deixar de transmitir as ordens de modo claro e preciso, 

 

XXIX - Deixar de atender à ponderação justa de subordinado ou impedi-

lo de recorrer à autoridade superior, sempre que a intervenção desta se torne necessária; 

 

XXX - Deixar, como componente da Guarda Civil, de prestar as 

informações que lhe competirem; 

 

XXXI - Deixar de prestar o auxílio que estiver ao seu alcance para a 

manutenção ou o restabelecimento da ordem pública; 

 

XXXII - Apresentar-se uniformizado em público com: 

 

a) costeletas ou cavanhaque, barba ou cabelos crescidos, bigodes ou 

unhas desproporcionais; 

 

b) apresentar-se em público com o uniforme em desalinho ou desasseado 

ou portando nos bolsos ou cintas volumes que prejudiquem a estética e postura; 

 

c) trazer consigo cestas, sacolas, crianças no colo ou volumes 

avantajados; 

 

XXXIII - Apresentar-se com cabelos não aparados ou, se compridos, 

com eles soltos; 

 

XXXIV - Entrar ou permanecer, sem necessidade, quando em serviço, 

em estabelecimentos comerciais, bancários, industriais, clubes, associação e repartições 

entre outros. 
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XXXV - Perambular ou permanecer uniformizado, ainda que de folga, 

em logradouros públicos; 

 

XXXVI - Usar uniforme incompleto ou de forma contrária à 

regulamentar; 

 

XXXVII - Permanecer com as mãos no bolso quando uniformizado; 

 

XXVIII - Usar equipamento ou uniforme que não seja o regulamentar; 

 

XXXIX - Deixar de ter o devido zelo para com o armamento, o uniforme 

ou o equipamento sob sua responsabilidade; 

 

XL - Deixar que se extravie, deteriore ou estrague material sob sua 

guarda ou responsabilidade direta; 

 

XLI - Emprestar a quem quer que seja distintivo, peça de uniforme, 

equipamento ou qualquer material pertencente à Corporação; 

 

XLII - Viajar sentado, quando uniformizado em veículo de transporte 

coletivo, onde passageiros estejam em pé por falta de acomodação conveniente; 

 

XLIII - Revelar falta de compostura por atitudes ou gestos, estando 

uniformizado, de serviço ou não; 

 

XLIV - Utilizar-se de veículo particular, após apresentar-se a sede da 

Corporação para assumir posto de serviço; 

 

XLV - Dirigir veículos de maneira imprudente; 

 

XLVI - Acionar indevidamente o sistema de alarme luminoso e sirene do 

veículo; 

 

XLVII - Usar equipamento ou armamento sem observar as prescrições 

regulamentares e as regras de segurança exigidos; 

 

XLVIII - Utilizar-se de veículo da Corporação sem autorização de quem 

de direito ou fazê-lo para fins particulares; 

 

XLIX - Contrariar regras de trânsito, salvo nas urgências impostas pelo 

serviço e desde que com os sistemas de alarme devidamente ligados; 

 

L - Guiar veículos sem que para isso esteja habilitado; 
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LI - Tratar de assuntos particulares durante as horas em que estiver em 

serviço; 

 

LII - Portar arma própria quando a serviço da Corporação; 

 

LIII - Fazer uso indevido de sua arma; 

 

LIV - Disparar a arma por descuido ou sem necessidade; 

 

LV - Portar ostensivamente arma ou instrumento intimidativo em 

público, em reuniões sociais ou recreativas, quando não em serviço; 

 

LVI - Retirar, sem permissão, documentos, livros ou objetos existente 

em repartição da guarda civil, sem estar autorizado por quem de direito; 

 

LVII - Fazer entrega de bens (prédios e/ou material permanente que 

estiverem sob a sua guarda), sem ordem expressa da autoridade competente; 

 

LVIII - Discutir, ou provocar discussão, estando uniformizado; 

 

LIX - Conversar ou fazer ruído em lugares ou ocasiões impróprias; 

 

LX - Concorrer ou promover a discórdia ou desavença entre os 

componentes da Corporação; 

 

LXI - Usar de termos descorteses para com superior, subordinado, igual 

ou particular; 

 

LXII - Empregar tratamento íntimo ou pejorativo, ao tratar com 

subordinado e vice-versa; 

 

LXIII - Concorrer para que o subordinado o trate de maneira inadequada 

ou desrespeitosa; 

 

LXIV - Censurar, por qualquer meio de comunicação, autoridade 

superior hierárquico ou ato da administração pública; 

 

LXV - Induzir alguém a erro ou engano, mediante informações inexatas; 

 

LXVI - Provocar, tomar parte ou aceitar discussão acerca de política 

partidária, religião ou esporte, estando uniformizado; EMENDA SUPREVIVA Nº. 01, 
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DE 27 DE JUNHO DE 2016 AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº. 07, 

DE 20 DE JUNHO DE 2016 

 

LXVII - Entrar ou permanecer em comitê político ou participar de 

comícios, estando uniformizado; 

 

LXVIII - Fornecer notícia a imprensa sobre serviço a atender ou de que 

tenha conhecimento, sem prévia autorização de superior responsável; 

 

LXIX - Espalhar notícias falsas em prejuízo da ordem e da disciplina ou 

do bom nome da Corporação; 

 

LXX - Autorizar, promover ou assinar petição coletiva, sem a expressa 

autorização do Comando; 

 

LXXI - Representar a Guarda Civil sem que para isso esteja devidamente 

autorizado; 

 

LXXII - Divulgar decisão, despacho, ordem ou informação, antes de sua 

publicação oficial; 

 

LXXIII - Procurar resolver assunto referente ao serviço ou à disciplina 

que não seja de sua alçada; 

 

LXXIV - Deixar de manter em dia os seus assuntos na Corporação; 

 

LXXV - Esquivar-se de satisfazer compromissos financeiros ou de 

ordem moral, sob o pretexto de ser Guarda Civil; 

 

LXXVI - Deixar de assumir a responsabilidade de seus atos ou dos 

subordinados que agirem em cumprimento de ordem ou instruções suas; 

 

LXXVII - Praticar, na vida privada, qualquer ato que provoque 

escândalo público; 

 

LXXVIII - Promover rifa entre os componentes da Corporação ou nela 

tomar parte, a não ser que haja autorização expressa do Comando; 

 

LXXIX - Apresentar comunicação, representação ou queixa destituída de 

fundamento; 

 

LXXX - Fazer uso do aparelho telefônico da Corporação para tratar de 

assuntos particulares ou conversas fúteis; 
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LXXXI - Deixar com pessoa estranha à Corporação, a carteira funcional; 

 

LXXXII - Deixar de atender a pedido de socorro, estando ou não de 

serviço; 

 

LXXXIII - Recusar-se a auxiliar autoridade pública ou seu agente que 

esteja no exercício de suas funções e que, em virtude destas, necessite do auxílio 

imediato do guarda civil; 

 

LXXXIV - Desconsiderar autoridade civil ou militar; 

 

LXXXV - Retardar encaminhamento de ordem policial, judiciária ou 

administrativa ou embaraçar lhe a execução; 

 

LXXXVI - Faltar com o devido respeito à população; 

 

LXXXVII - Manter relações de amizade com pessoa notoriamente 

suspeita ou de baixa reputação; 

 

LXXXVIII - Recusar-se obstinadamente a cumprir ordem dada por 

superior hierárquico; 

LXXXIX - Simular moléstia para obter dispensa do serviço, licença ou 

qualquer outra vantagem; 

 

XC - Cuidar de negócios públicos seus e de terceiros, quando estiver 

dispensado ou ter faltado ao serviço por problemas de saúde; 

 

XCI - Aconselhar ou concorrer para que não seja cumprida ordem legal 

ou seja retardada a sua execução; 

 

XCII - Solicitar a interferência de pessoa estranha à Corporação, a fim de 

obter para si ou para outrem, qualquer vantagem ou benefício; 

 

XCIII - Valer-se de sua qualidade de guarda civil para perseguir 

desafeto; 

 

XCIV - Atrasar, ou deixar de apresentar, sem motivo justificável, a 

entrega de objeto achado ou apreendido; 

 

XCV - Deixar de fazer entrega a autoridade competente, dentro do prazo 

de doze horas, objeto achado ou que venha às mãos em razão de suas funções; 
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XCVI - Procurar a parte interessada em caso de furto ou de objetos 

achados e manter com a mesma entendimentos passíveis de por em dúvida a 

honestidade funcional da Guarda Civil; 

 

XCVII - Deixar de preservar local do crime que esteja sob sua 

responsabilidade direta; 

 

XCVIII - Permitir a permanência de pessoas estranhas ao serviço, em 

local em que isso seja vedado; 

 

XCIX - Praticar violência desnecessária no exercício da função; 

C - Deixar de providenciar para que seja garantido a integridade física 

das pessoas que estiverem sob sua custódia; 

 

CI - Maltratar ou permitir que seja maltratado o detido ou o preso sob 

sua guarda; 

 

CII - Interceder ou facilitar a liberdade de detido; 

 

CIII - Corromper, ignorar ou facilitar atos de corrupção ou deixar-se 

corromper; 

 

 

SEÇÃO IV 

DA CLASSIFICAÇÃO DAS TRANSGRESSÕES 

 

Art. 29 - As transgressões classificam-se em: 

 

I - simples; 

 

II - médias; e 

 

III - graves. 

 

Art. 30 - A classificação a que se refere o artigo anterior será feita pelo 

comandante, levando-se em conta a figura do transgressor, o fato e as circunstâncias a 

ele inerentes; 

 

Art. 31 - Será considerada grave a transgressão onde o fato, não 

chegando a constituir-se crime, passa atingir: 

 

I - a honra, a segurança, o sigilo ou a dignidade de pessoa do cargo, ou 

das instituições; 
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II - a integridade física, moral ou psíquica do indivíduo; 

 

III - os Poderes Constituídos. 

 

Parágrafo Único - Será considerada transgressão grave permitir a 

entrada ou a permanência de pessoas estranhas à Guarda Civil Municipal, nas 

dependências da Base da Guarda Civil Municipal, sem autorização expressa do Prefeito 

Municipal, do Coordenador da Guarda Civil ou do Comandante. 

 

SEÇÃO V 

DAS JUSTIFICAÇÕES, ATENUAÇÕES E AGRAVAMENTOS NA 

AVALIAÇÃO DAS TRANSGRESSÕES 

 

Art. 32 - Consideram-se causas da justificação: 

 

I – motivo de força maior; 

 

II – legítima defesa própria ou de outrem; 

 

III – interesse do serviço, manutenção da ordem ou do sossego público; 

 

Art. 33 - Considera-se fatos atenuantes: 

 

I – falta de prática no serviço; 

 

II – procura de evitar-se um mal maior; 

 

III – bom comportamento. 

 

Art. 34 - Consideram-se circunstâncias agravantes a transgressão 

praticada: 

 

I – em serviço; 

 

II – em conjunto ou conexão com outros; 

 

III – na presença de subordinado; 

 

IV – em conjunto com outra(s) pessoa(s); 

 

V – com premeditação; 
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VI – em público; 

 

VII – reincidentemente, ainda que seja em mau comportamento. 

 

 

SEÇÃO VI 

DAS PENAS DISCIPLINARES 

 

Art. 35 - São penas disciplinares: 

 

I – Advertência 

 

II – Repreensão 

 

III – Suspensão até 10 dias; 

 

IV – Demissão. 

 

Art. 36 - A pena de advertência escrita terá seu assentamento em ficha 

disciplinar, e os documentos encaminhados ao órgão de pessoal, para o devido registro; 

 

Parágrafo Único - Em caráter excepcional, levando-se em conta as 

circunstâncias atenuantes e por iniciativa expressa do Comando, a advertência poderá 

ser apenas publicada para conhecimento do pessoal - em Boletim da Corporação, sem 

constar nos assentamentos do advertido e não acarretando outras consequências além da 

publicação; 

 

Art. 37 - A pena de repreensão será sempre aplicada por escrito; 

 

Art. 38 - A pena de demissão será aplicada nos casos de: 

 

I – Improbidade administrativa; 

 

II – Crime contra administração pública; 

 

III – Incontinência de conduta ou mau procedimento; 

 

IV – Desídia no desempenho das respectivas funções; 

 

V – Abandono de cargo ou do emprego ou falta de assiduidade; 

 

VI – Insubordinação grave em serviço; 
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VII – Condenação criminal, transitada em julgado, caso não tenha havido 

a suspensão da pena; 

 

VIII – Ato lesivo da honra e dignidade ou ofensa física praticada contra 

superiores hierárquicos, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem; 

 

IX – Uso de tóxico; 

 

X – Tráfico de substâncias entorpecentes ou de coisas ilegais; 

 

XI – Recebimento de favores ou propinas em troca de facilitações 

decorrentes do serviço; 

 

XII – Violação e/ou revelação de segredo da Corporação; 

 

XIII – Ser agente da corrupção ativa ou objeto da corrupção passiva; 

 

XIV – Prática constante de jogos de azar; 

 

XV – Mau comportamento; 

 

Art. 39 - A pena de demissão poderá também ser aplicada quando de 

ocorrência de qualquer fato capitulados no Artigo 31 deste Regulamento, máxime o 

constante do Inciso III. 

 

Art. 40 - Para efeitos de demissão aos detentores de emprego serão 

aplicados os dispositivos da Consolidação das Leis do Trabalho. 

 

SEÇÃO VII 

DA COMPETÊNCIA E DOS OBJETIVOS DA APLICAÇÃO 

 

Art. 41 - A competência para aplicar pena disciplinar é atribuído ao: 

 

I – Prefeito Municipal; 

 

II – Coordenador da Guarda Civil Municipal e; 

 

III – Comandante da GCMI. 

  

Art. 42 - Os inspetores poderão propor ao Comandante da GCMI a 

aplicação de pena disciplinar que objetive alcançar um seu subordinado direto; 
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Art. 43 - Na aplicação da pena devem ser ponderadas a gravidade da 

transgressão, as circunstâncias atenuantes e agravantes do fato e a figura do 

transgressor; 

 

Art. 44 - A punição deve ser aplicada com justiça e imparcialidade e a 

autoridade que a aplicar deve ter em mente que seu ato: 

 

I - inspira-se tão somente no cumprimento do dever; 

 

II - deve resultar em benefício ao punido, as virtudes da reeducação e 

reforma pretendidas; e 

 

III - serve para fortalecer a disciplina e a justiça na Corporação. 

 

SEÇÃO VIII 

DA CLASSIFICAÇÃO DO COMPORTAMENTO 

 

Art. 45 - Para fins de controle disciplinar, contagem de pontos para 

promoção e outros efeitos o comportamento é classificado em: 

 

I - Excepcional - se num período de 08 anos não tenha sofrido qualquer 

punição; 

 

II - Ótimo - se num período de 05 anos não tenha sofrido qualquer 

punição. 

 

III - Satisfatório - se no período de 02 anos tenha sofrido até o limite de 

01 repreensão; 

 

IV - Regular - se no período de 01 ano tenha sofrido até o limite de 01 

suspensão; 

 

V - Mau - se no período de 01 ano tenha sofrido mais que 01 repreensão. 

 

Art. 46 - Para efeito de classificação de comportamento uma suspensão 

equipara-se a duas repreensões, uma repreensão equipara-se a duas advertências. 

Bastará uma advertência além dos limites estabelecidos para que haja mudança na 

categoria de comportamento; 

 

Art. 47 - O guarda civil que ingressar no mau comportamento ficará 

sujeito à pena de demissão conforme o estabelecido no Artigo 38 deste Regulamento; 
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Art. 48 - O guarda civil, no comportamento regular poderá mediante 

requerimento ascender ao satisfatório se, após sofrer a última punição, passar o período 

de 02 (dois) anos sem sofrer qualquer outra pena; 

 

Parágrafo Único - Se a última pena foi a de suspensão, a contagem do 

prazo para a melhoria da classificação será contada a partir do dia subsequente ao do 

seu término. 

 

SEÇÃO IX 

DAS RECOMPENSAS 

 

Art. 49 - Além de outras específicas e previstas em Leis e Regulamentos 

são previstos: 

 

I – o elogio em Boletim Interno; 

 

II – a dispensa total do serviço, sem prejuízo dos vencimentos. 

 

III – o cancelamento de punições, mediante requerimento do interessado; 

 

§1º - Só serão registrados elogios decorrentes do desempenho das 

funções próprias da Corporação; 

 

§2º - A dispensa do serviço será outorgada por ato do Comandante, no 

limite máximo de 03 dias, a serem usufruídas em até doze meses da data de sua outorga. 

 

TITULO IV 

DOS DIREITOS 

CAPÍTULO I 

DO ENQUADRAMENTO 

 

Art. 50 - Os direitos trabalhistas relativos à contagem de tempo, 

estabilidade, férias, afastamentos temporários e licenças do guarda civil que já detém ou 

àqueles que vierem a assumir cargo na administração da municipalidade são regulados 

pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Iracemápolis e pela 

Consolidação das Leis Trabalhistas. 

 

CAPÍTULO II 

DAS FALTAS 

 

Art. 51 - Pela natureza singular de seu serviço e em virtude das 

disposições regulamentares que regem a Corporação, nenhum guarda civil poderá faltar 

ao serviço sem causa justificada. 
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Parágrafo Único - Considera-se causa justificada a ocorrência de fato 

relevante, que pela sua natureza, imprevisão e gravidade, razoavelmente impediria o 

comparecimento de qualquer servidor ao trabalho. 

 

Art. 52 - O guarda civil que faltar ao serviço, nãos sendo as hipóteses 

previstas na CLT, ficará obrigado a requerer, por escrito, a justificação da falta ao 

Comando da Corporação - que poderá aceitá-la ou não - sob pena de sujeitar-se às 

consequências disciplinares decorrente da ausência injustificada. 

 

§1º - Para a justificação da falta poderá ser exigida prova do motivo 

alegado pelo guarda civil. 

 

§2º - Acatado o pedido de justificação, será comunicado ao órgão do 

pessoal para as devidas anotações. 

 

§3º - As faltas ao serviço, até o máximo de 03 (três) por ano, que não 

excedam a 01 (uma) por mês, poderão ser abonadas, em caso de motivo justo e 

inadiável, sempre a critério da autoridade competente ouvido o chefe imediato do 

servidor e o Diretor do Departamento Municipal a que esteja subordinado, quando 

preenchidos os seguintes requisitos: 

  

I – O servidor deverá encaminhar em conjunto com o requerimento, 

provas materiais comprovando a ocorrência dos motivos justos e inadiáveis a que se 

refere o §3º. 

  

II – O pedido de abono nos termos deste artigo deverá ser feito pelo 

servidor no primeiro dia em que comparecer ao serviço através de requerimento por 

escrito à autoridade competente.  

  

 §4º – Não será concedida falta abonada: 

§4º – Não será concedida falta abonada, exceto nos casos de 

urgência/emergência e de notável relevância: EMENDA MODIFICATIVA Nº. 01, 

DE 27 DE JUNHO DE 2016 AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº. 07, 

DE 20 DE JUNHO DE 2016 

 

I – em antevéspera, véspera e feriados; 

 

II – nos dois dias seguintes ao feriado; 

 

III – as sexta, sábado, domingo e segunda. 

 

CAPÍTULO III 
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DAS SITUAÇÕES ESPECIAIS 

SEÇÃO I 

DA AGREGAÇÃO 

 

Art. 53 - A agregação é a situação na qual o guarda civil em serviço 

ativo deixa de ocupar vaga na escala hierárquica da Corporação, nela permanecendo 

sem número. 

 

Art. 54 - O guarda civil será agregado e considerado para todos os 

efeitos legais, como em serviço ativo, quando: 

 

I - for posto a disposição exclusiva de outra Secretaria, Autarquia ou 

Órgão da Administração Pública; 

 

II - em licença para tratamento de doença profissional ou para 

recuperação de acidente de trabalho; 

 

III - entrar em gozo de licença, sem vencimentos, nos termos da Lei 

Municipal 1.962/2012. 

 

IV - assumir desempenho de mandato eletivo; 

 

V - ultrapassar mais de 06 (seis) meses contínuos: 

 

a) estiver convocado para o Serviço Militar ou para prestar serviços junto 

à órgãos ligados à Segurança Nacional. 

 

Parágrafo Único - A agregação do guarda civil é contada a partir da data 

em que for publicado o ato de efetivar o evento (itens I, III, IV) ou a partir do primeiro 

dia após os respectivos prazos, no caso do item II. 

 

Art. 55 - O guarda civil agregado ficará adido à Corporação para efeito 

de alterações, remuneração e disciplina. 

 

Art. 56 - A agregação se dá por ato do Prefeito Municipal ou de 

autoridade qual tenha sido delegada competência para tal. 

 

SEÇÃO II 

DA REVERSÃO 

 

Art. 57 - Reversão é o ato pelo qual o guarda civil agregado retorna à 

escala hierárquica, voltando a ocupar o lugar que lhe competir, conforme sua 

antiguidade no posto, graduação ou classe. 
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Art. 58 - A reversão se dá por ato do Prefeito Municipal ou de autoridade 

a qual tenha sido delegada autoridade para tal; 

 

Parágrafo Único - No caso de reversão de guarda civil enquadrado no 

item II do Artigo 54, é necessário que o médico do trabalho da administração municipal 

ateste a recuperação da capacidade do mesmo, para o desempenho de suas funções 

específicas, ligadas à segurança. 

SEÇÃO III 

DO EXCEDENTE 

 

Art. 59 - Excedente é a situação temporária pela qual o guarda civil 

passa, quando: 

 

I - tendo revertido ao quadro hierárquico, por cessação de um dos 

motivos previstos no Artigo 58 deste regulamento, não houver a vaga correspondente. 

 

II - tendo sito promovido por ato de bravura, não houver vaga em seu 

novo posto, graduação ou classe; 

 

III - é promovido indevidamente; 

 

IV - cede sua vaga para elemento reintegrado à GCMI por decisão 

judicial. 

 

§1º - O guarda civil excedente conforme casos previstos dos itens I e II 

ocupa na escala hierárquica, a mesma posição em antiguidade, que lhe competir. A 

primeira vaga que ocorrer, ser-lhe-á destinado. 

 

§2º - O guarda civil excedente conforme itens III e VI, só contará 

antiguidade em seu novo posto, graduação ou classe quando efetivamente ocupar a 

vaga. 

 

SEÇÃO IV 

DA READAPTAÇÃO 

 

Art. 60 - Readaptação é a investidura do guarda civil em novo cargo ou 

emprego, dentro da administração municipal. 

 

Art. 61 - Quando o guarda civil for acometido de qualquer fator 

limitador de sua capacidade para o desempenho de sua função singular e específica, 

poderá ser readaptado, mediante laudo do médico do trabalho, para novo cargo ou 

função, este compatível com as limitações adquiridas ou emergentes. 
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Parágrafo Único - A readaptação prevista neste capítulo só poderá ser 

efetuada com observância do que dispuserem, sobre o assunto, a Consolidação das Leis 

Trabalhistas. 

 

Art. 62 - A readaptação não poderá acarretar diminuição da Referência 

em que estiver lotado o Guarda Civil. 

 

Art. 63 - O processo de readaptação será instaurado pelo Comandante da 

GCMI e encaminhado ao chefe do executivo, justificando circunstanciadamente a 

ocorrência de: 

 

I - incapacidade física e/ou mental; 

 

II - ineficiência funcional; 

 

III - incompatibilidade para o desempenho de suas funções singulares e 

específicas; ou 

 

IV - desídia reiterada. 

 

CAPÍTULO IV 

DA PETIÇÃO E DA REPRESENTAÇÃO 

 

Art. 64 - O guarda civil, seja qual for a sua classe, graduação ou posto, 

tem o direito de, no âmbito da Corporação, requerer ou representar. 

 

Art. 65 - Toda solicitação deverá chegar à autoridade competente, 

através dos devidos canais hierárquico. 

 

§1º - Caberá recurso à autoridade superior, caso o interessado julgue que 

o despacho dado à sua petição ou à sua representação não for satisfatório. 

 

§2º - A solução dada ao recurso será definitiva, não cabendo ao 

interessado recorrer novamente. 

 

Art. 66 - As solicitações devem ser despachadas (se a solução for de 

âmbito interno) ou encaminhadas a órgãos externos à GCMI, se a estas couber decidir, 

emitir parecer ou aduzir informações, no prazo de 20 (vinte) dias úteis.  

 

§1º - a contagem do prazo fixado neste Artigo começa a partir da data do 

recebimento da solicitação no protocolo do Comando da GCMI ou no órgão externo. 
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§2º - Dada a decisão, a mesma será publicada em Boletim Interno da 

Corporação. 

 

Art. 67 - As representações devem ser redigidas em termos respeitosos e 

tratar tão somente do fato ou dos fatos em evidência, podendo ser fundamentada com 

documentos comprobatórios, ou a eles referir-se, quando se tratarem de documentos 

oficiais. 

 

§1º - A representação deve ser objetiva, sem insinuações, comentários 

capciosos ou matéria impertinente. 

 

§2º - Se os fatos apresentados na representação versarem sobre questões 

disciplinares, será obrigatório a notificação à Corregedoria da Guarda Civil Municipal. 

 

Art. 68 - Os pleitos administrativos a serem instaurados junto aos demais 

órgãos municipais, tem seu ritual regulado nas Leis correspondentes. 

 

CAPÍTULO V 

DAS PRERROGATIVAS 

 

Art. 69 - Constituem prerrogativas do guarda civil as honras e distinções 

devidas aos graus hierárquicos ou aos cargos, como: 

 

I - O uso de títulos, uniformes, distintivos, emblemas e insígnias 

adotadas por meio de Leis ou Regulamentos e que correspondam ao cargo ou emprego, 

posto, graduação, classe, Corpo, Quadro, Cursos ou Especialidades; 

 

II - O recebimento, no âmbito da Corporação, das honras, tratamento e 

sinais de respeito que lhes cabem. 

 

CAPÍTULO VI 

DO USO DOS UNIFORMES 

 

Art. 70 - Os uniformes simbolizam a autoridade do guarda civil com as 

demais prerrogativas que lhes são próprias. 

 

§1º - A composição dos uniformes adotados na GCMI, bem como as 

disposições para o seu uso constam do Regulamento de Uniformes da GCMI. 

 

§2º - É transgressão disciplinar grave o desrespeito aos uniformes, 

distintivos, insígnias e emblemas adotados. 

 

Art. 71 - É proibido ao guarda civil o uso dos uniformes: 
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I - para participar, como integrante, de reuniões ou manifestações de 

caráter político partidária. 

 

II - na aposentadoria, salvo se para participar de solenidade ou cerimônia 

cívica ou social solene, desde que autorizado pelo Comandante. 

 

CAPÍTULO VII 

DO REGIME ESPECIAL DE TRABALHO 

 

Art. 72 - Pela natureza dos serviços que a Corporação presta 

diuturnamente e sem qualquer lapso de tempo inclusive, com maior concentração de 

esforços nas horas em que os serviços ligados à segurança dos bens, instalações e 

serviços e ao auxílio ao público escasseiam, ela exige de seus integrantes a observância 

de horários especiais de dedicação e trabalho e que não podem ser descuidados ou 

recusados pelo guarda civil. 

 

§1º A GCMI possui 03 (três) regimes de horários: 

 

I – 08 (oito) horas diárias, de segunda a sexta feira. 

II – Escala 12x36; 

III – Escala 24x48; 

§2º As escalas elencada nos itens II e III, do Parágrafo anterior, 

consideram-se Regime Especial de Trabalho. 

 

CAPÍTULO VIII 

DA GRATIFICAÇÃO DO RET 

 

Art. 73 - Ao guarda civil, será pago uma gratificação única, mensal, de 

natureza indenizatória, relativa ao regime especial de trabalho a que está sujeito, nos 

termos do §2º do Artigo 72. 

 

§1º - O valor desta gratificação será 20% da referência inicial do guarda 

civil. 

 

§2º - A gratificação prevista neste Artigo só será paga ao guarda civil em 

efetivo exercício de suas funções, com exceção àqueles afastados devido a Acidente de 

Trabalho. 
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§3º - O Guarda Civil que faltar ao serviço, seja falta justificada, 

injustificada ou abonada, perderá, no mês que faltou, o valor recebido a título de RET. 

EMENDA SUPREVIVA Nº. 01, DE 27 DE JUNHO DE 2016 AO PROJETO DE 

LEI COMPLEMENTAR Nº. 07, DE 20 DE JUNHO DE 2016 

 

CAPÍTULO IX 

DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 

 

Art. 74 - Fica concedido aos Guardas Civis de Iracemápolis o adicional 

de Periculosidade, no importe de 30%, nos termos do Inciso II, do Artigo 193 da 

Consolidação das Leis do Trabalho. 

 

CAPÍTULO X 

DO COMPARECIMENTO PERANTE AS AUTORIDADES POLICIAIS OU 

JUDICIÁRIAS 

 

Art. 75 - O tempo em que o integrante da guarda civil comparecer, 

mediante requisição oficial perante às autoridades policiais ou judiciárias, em objeto de 

serviço decorrente de suas funções e cujo tempo exceder ou estiver fora de seu horário 

normal de trabalho, será considerado como hora extraordinária, nos termos da 

Consolidação das Leis Trabalhistas. 

 

CAPÍTULO XI 

DO REGIME 12/36 HORAS 

 

Art. 76 - O regime de trabalho de 12 (doze) horas corridas de serviço por 

36 (trinta e seis) horas de recesso, impõe-se em certos casos, como de interesse e 

necessidades do serviço e do próprio guarda civil. Pode, portanto, ser adotado quando 

for o caso de atender às conveniências do serviço. 

 

§1º - Para efeitos da modalidade 12/36 horas, sábados e domingos serão 

considerados dias normais de serviço. 

 

§2º - Somente perceberá a folga trabalhada o guarda civil que estiver 

escalado em dias feriados ou de ponto facultativo desde que 50% (cinquenta por cento) 

ou mais de horas de sua jornada de trabalho estejam inseridas nesses dias especiais. 

 

Art. 77 - Para a efetivação da escala especial de 12/36 horas, deverá ser 

formalizado acordo coletivo, por escrito, entre a Prefeitura Municipal de Iracemápolis e 

o Sindicato da Categoria. 
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§1º- A assinatura desse acordo não será garantia de que o guarda civil só 

concorrerá à escala em questão, uma vez que ele deve sujeitar-se a qualquer modalidade 

de designação, em atenção expressa aos interesses do serviço. 

 

§2º O Prefeito Municipal terá prazo de 90 dias, a partir da vigência desta 

Lei, para formular o Acordo Coletivo, sendo impedido de conceder qualquer outra 

vantagem, além das previstas nesta Lei. 

 

Art. 78 - Todo o efetivo da GCMI estará automaticamente convocado 

quando ocorrer ou estiver na iminência de ocorrer calamidade pública ou qualquer outro 

evento especial que justifique essa medida. 

 

CAPÍTULO XII 

DO REGIME 24/48 HORAS 

 

Art. 79 - O regime de trabalho de 24 (vinte e quatro) horas corridas de 

serviço por 48 (quarenta e oito) horas de recesso, impõe-se em certos casos, como de 

interesse e necessidades do serviço e do próprio guarda civil.  

 

§1º – Esta escala será implementada para os Guardas Civil que atuem 

juntamente com o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, podendo ser adotado, 

quando for o caso, para atender às demais conveniências do serviço. 

 

§2º - Para efeitos da modalidade 24/48 horas, sábados e domingos serão 

considerados dias normais de serviço. 

 

§3º - Somente perceberá a folga trabalhada o guarda civil que estiver 

escalado em dias feriados ou de ponto facultativo desde que 50% (cinquenta por cento) 

ou mais de horas de sua jornada de trabalho estejam inseridas nesses dias especiais. 

 

Art. 80 - Para a efetivação da escala especial de 24/48 horas, deverá ser 

formalizado acordo coletivo, por escrito, entre a Prefeitura Municipal de Iracemápolis e 

o Sindicato da Categoria. 

 

§1º- A assinatura desse acordo não será garantia de que o guarda civil só 

concorrerá à escala em questão, uma vez que ele deve sujeitar-se a qualquer modalidade 

de designação, em atenção expressa aos interesses do serviço. 

 

§2º O Prefeito Municipal terá prazo de 90 dias, a partir da vigência desta 

Lei, para formular o Acordo Coletivo, sendo impedido de conceder qualquer outra 

vantagem, além das previstas nesta Lei. 
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Art. 81 - Todo o efetivo da GCMI estará automaticamente convocado 

quando ocorrer ou estiver na iminência de ocorrer calamidade pública ou qualquer outro 

evento especial que justifique essa medida. 

 

CAPÍTULO XIII 

DO PROVIMENTO 

 

Art. 82 - Os postos, graduações ou classes vagos na GCMI só poderão 

ser providos com pessoal que satisfaça aos requisitos de grau hierárquico e de 

qualificação exigidos para o desempenho da função singular e específica de guarda 

civil. As vagas serão providas por ato de nomeação e far-se-ão mediante: 

 

I - Concurso público, para as vagas de classe inicial; 

 

II - Promoção, mediante concurso interno de provas, títulos e mérito, 

para as demais vagas e obedecendo aos seguintes critérios: 

 

 

PARA O CARGO DE: CONCORREM: 

COMANDANTE INSPETORES, GC/CD, GC/RO 

INSPETORES GC/CD, GC/RO 

GC/RO GC/CD 

GC/CD GC/1 

GC/1                       GC/2 

 

 

§1º - Os concursos de que trata este artigo serão realizadas por Comissão 

especialmente designada pelo Sr. Prefeito Municipal, por indicação do Sr. Comandante 

da Guarda Civil. 

 

§2º - Para concurso de provimento da classe inicial, a comissão elaborará 

um edital, onde serão estabelecidos todas as informações, prazos, locais, programas, 

entre os itens necessários a realização de um concurso. o qual será aprovado pelo Sr. 

Comandante da Guarda Civil do Município de Iracemápolis. EMENDA SUPREVIVA 

Nº. 01, DE 27 DE JUNHO DE 2016 AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 

Nº. 07, DE 20 DE JUNHO DE 2016 

 

§3º - Para o Cargo de GC/ RO, além de ser aprovado no concurso 

interno, o candidato será submetido a avaliação pelos atuais ocupantes de cargo de GC/ 

RO que, em voto secreto, decidiram se aprovam ou não o candidato. EMENDA 

SUPREVIVA Nº. 01, DE 27 DE JUNHO DE 2016 AO PROJETO DE LEI 

COMPLEMENTAR Nº. 07, DE 20 DE JUNHO DE 2016 
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SEÇÃO ÚNICA 

DO PROVIMENTO INICIAL 

 

Art. 83 - O concurso público destinado ao preenchimento de cargos 

oferecidos na carreira inicial, após o acolhimento da inscrição regular do candidato, 

obedecerá às seguintes fases: 

 

FASE DESCRIÇÃO 

01ª prova de capacitação intelectual; 

02ª inspeção de saúde , com a realização de exames complementares; 

03ª teste de capacitação física; 

04ª exame psicotécnico, incluindo aptidão para portar arma de fogo. 

05ª pesquisa social sobre o candidato; 

06ª chamadas e matrículas dos classificados para matrícula no curso de formação 

de GCM 

07ª avaliação final do curso de formação de GCM 

 

§1º - Todas as fases são eliminatórias. 

 

§2º - A classificação dos inscritos para a matrícula no Curso de 

Formação será apurada conforme a média ponderada das notas obtidas pelo candidato 

no teste de Capacitação Física (peso 2) e prova de Capacitação Intelectual (peso 1). 

 

Art. 84 - Com no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência, deverá ser 

publicado Edital onde conste, além dos dados já mencionados neste Regulamento, 

aqueles necessários à consecução da inscrição do candidato, tais como: 

 

a) ter idade mínima de 21 (vinte e um) anos e no máximo 35 (trinta e 

cinco) anos, no momento da convocação; 

 

b) escolaridade exigida; 

 

c) o valor da respectiva taxa e a forma do seu recolhimento; 

 

d) as condições para a realização das provas de seleção; 

 

e) os programas adotados para as provas; 

 

f) a bibliografia recomendada aos candidatos; 

 

g) os critérios a serem utilizados para a correção da prova; 

 

h) da interposição de recursos, quando for o caso 
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i) a convocação para o Curso de Formação, além de outras informações 

julgadas pertinentes. 

 

Art. 85 - A validade dos concursos de que trata a presente Lei é 

exclusiva para o certame ao qual o concurso se destina. 

 

Art. 86 - Aos candidatos ao curso de formação de guarda civil deve ser 

exigida, à época da inscrição, prova de conclusão de 2º grau. 

 

Art. 87 - As provas de escolaridade devem ser fornecidas por escolas 

oficiais ou reconhecidas por órgão governamental apropriado. 

 

Art. 88 - Para cada concurso instaurar-se-á uma Comissão que será 

responsável por todas as etapas de sua realização.  

 

Art. 89 - Os índices mínimos a serem atingidos pelos candidatos no 

Teste de Capacitação Física são constantes do anexo I, ao presente Regulamento. 

 

Parágrafo Único - Para obtenção da média necessária à classificação, 

prevista no §2º do Art. 83 deste Regulamento, os conceitos: Insuficiente”, “Regular”, 

“Bom” e “Muito Bom” transformam-se nas notas: 0 (zero), 5 (cinco), 7,5 (sete e meio) e 

10 (dez), respectivamente. 

 

Art. 90 – No exame psicotécnico, incluindo aptidão para portar arma de 

fogo, feito por profissional habilitado e credenciado, o candidato será considerado apto 

ou inapto.  

 

Art. 91 – A partir da data de matrícula no Curso de Formação até a data 

de seu desligamento (por ter sido aprovado ou não), o aluno faz jus a uma bolsa de 

estudos a ser paga pelos cofres municipais, no valor mensal correspondente a referência 

imediatamente inferior àquela devida ao guarda civil nomeado para a carreira inicial. 

 

Art. 92 - O aluno matriculado e frequentando o Curso de Formação de 

Guarda Civil já fica sujeito às Leis e Regulamentos que regem a Instituição, 

ressalvando-se que o mesmo se encontra num período de adaptação. 

 

Art. 93 - Vencidas todas as etapas, inclusive com a obtenção da média 

suficiente à aprovação quando da avaliação final do curso, o candidato habilitado será 

admitido ao cargo inicial da carreira de guarda civil, em estágio probatório. 

 

Art. 94 - Ao ser nomeado para o cargo de guarda civil o novo integrante 

ingressa no comportamento Bom; 
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Parágrafo Único - Ocorrendo desligamento por falta de aproveitamento 

ou por indisciplina, o aluno recebera vencimentos até à data de seu desligamento. 

 

Art. 95 - Candidatos ao ingresso ou ao acesso na carreira que possa 

sentir-se prejudicados em qualquer etapa do processo a que se submeteram, poderão 

interpor recursos, sempre vazado em termos regulamentares, objetivando correção de 

possível irregularidade à Comissão a qual caberá decidir oficialmente. 

 

CAPÍTULO XIV 

SEÇAO I 

DO ACESSO 

 

Art. 96 - Os concursos internos, destinados ao preenchimento de classes 

existentes no Quadro Efetivo da Corporação, obedecerão aos seguintes critérios; 

 

PARA O CARGO DE: CONCORREM: 

COMANDANTE INSPETORES, GC/CD E GC/RO 

INSPETORES GC/CD e GC/RO 

CG/RO GC/CD 

GC/CD GC/1 

GC/1 GC/2 

 

§ 1º - Só concorrerá a promoção os guardas civis que cumpram os 

seguintes requisitos: 

I - não tiverem sido readaptados,  

 

II - não possuam atestado médico restritivo de atividade, 

 

III – ter sido aprovado no Curso de Formação de Guardas Civis, para os 

Guardas Civis ingressantes após 2006; 

 

IV – estar aprovado nos exames de tiro e psicotécnicos; 

V – ter, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) de acerto na prova escrita, 

exceto para promoção ao cargo de CG/01; 

 

VI – para concorrer ao cargo de GC/ 01 ter, no mínimo, 05 (cinco) anos 

efetivos como Guarda Civil GC/2, sendo dispensado o Concurso Interno, bastando ter o 

tempo de serviço. 
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VII – para concorrer ao cargo de GC/ CD ter, no mínimo, 05 (cinco) 

anos efetivos como Guarda Civil GC/1; 

 

VIII – para concorrer ao cargo CG/RO ter no mínimo, 01 (um) ano 

efetivo como Guarda Civil GC/CD; 

 

IX – para concorrer ao cargo Inspetor ter, no mínimo, 05 (anos) anos 

efetivos como Guarda Civil CG/CD ou CG/RO, podendo ser somado o tempo nos dois 

cargos. 

 

X – para concorrer ao cargo de Comandante ter no mínimo, 10 (dez) anos 

efetivos como Guarda Civil CG/CD ou CG/RO ou Inspetor, podendo ser somado o 

tempo nos três cargos. 

 

§2º Para concorrer ao cargo de Inspetor, CG/ CD e CG/RO, além dos 

requisitos do parágrafo anterior, deve ainda o guarda civil: 

 

I – não ter sido punido disciplinarmente nos últimos 02 (dois) anos; 

 

II – não ter condenação judicial, ainda que em grau de recurso; 

 

III – ter, no mínimo, concluído o 2º grau escolar; 

 

IV – houver vaga disponível. 

 

§3º - Para concorrer ao cargo de Comandante, além dos requisitos dos 

§1º, deve ainda o guarda civil: 

 I – ter concluído o Ensino Superior. 

 

II – não ter condenação judicial, ainda que em grau de recurso; 

 

III – não ter sido punido disciplinarmente nos últimos 05 (cinco) anos; 

 

§4º - Excepcionalmente para concorrer ao Cargo de Comandante, não 

havendo candidatos com ensino superior, mas preenchidos os demais requisitos, poderá 

ser aceito nível médio. 

 

§5º - Para o cargo de Comandante não haverá realização de Concurso 

Interno, mas eleições secretas, onde todos os GCMI irão votar, sendo o Comandante 

aquele que obtiver mais votos. 

 

§6º - Havendo candidato único para o cargo de Comandante e este será 

eleito Comandante. 
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§7º - A eleição para Comandante dar-se-á sempre no mês de dezembro 

do ano em que houver eleição para Presidente da República. 

 

§8º - Os critérios de tempo a serem observados para a habilitação à 

promoção e as condições de interrupção do interstício no Art. 102. 

 

Art. 97 - As provas, títulos e méritos relativos ao concurso regulado por 

este Capítulo serão a mensurados da seguinte forma e os resultados lançados na “Ficha 

de Avaliação Pessoal para Promoção” (Anexo II do presente Regulamento). 

 

§ 1º Tempo como Guarda Civil GC/02 

I - Número de meses multiplicado pelo coeficiente 0,1 

 

§2º - Tempo como Guarda Civil GC/01 

I - Número de meses multiplicado pelo coeficiente 0,2 

 

§3º - Tempo como Guarda Civil GC/CD 

I - Número de meses multiplicado pelo coeficiente 0,4 

 

§4º - Tempo como inspetor 

I - Número de meses multiplicado pelo coeficiente 0,5 

 

§5º - Ações Meritórias Registradas 

 

I - Ações Meritórias registradas nos assentamentos da GC e que tenham 

suscitado perigo ou risco da própria vida: 10 pontos por cada registro. 

 

§6º - Escolaridade 

 

I - 2º grau: 

 

a - multiplicar pelo coeficiente 2 

 

II - Semestres complementados no Curso Superior, admitindo-se até uma 

dependência no semestre. 

 

a - multiplicar pelo coeficiente 3 

 

§7º Comportamento 

 

I - Conforme registro nos assentamento do candidato 
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a - Se Excepcional      acrescentar       20 pontos 

 

b - Se Ótimo         acrescentar       15 pontos 

 

c - Se Bom         acrescentar       10 pontos 

 

d - Se Regular        acrescentar       05 pontos 

 

Art. 98 - A totalização dos pontos obtidos pelo candidato à promoção 

será a média aritmética dos graus alcançados nos parágrafos de 1º a 5º e constantes da 

Ficha de Avaliação. 

 

Art. 99 - Para fins de cálculo das médias necessárias, os índices relativos 

a Mérito Profissional, Mérito Moral e de Aptidão para Chefia, expressos em “Muito 

Bom”, “Bom”, “Regular” e “Insuficiente”, transformam-se nas notas: 10,0 (dez), 7,5 

(sete e meio), 5,0 (cinco) e o (zero), respectivamente. 

 

Art. 100 - Deverão ser levados em consideração as punições porventura 

sofridas pelo candidato nos últimos 15 meses contados retroativamente a partir do dia 

anterior (31 Jan.) ao da promoção (1º Fev.). Para tanto, abater do total de pontos obtidos 

na Ficha de Avaliação: 

 

a) 02 pontos para cada advertência 

 

b) 04 pontos para cada repreensão e 

 

c) 08 pontos para cada dia de suspensão 

 

Paragrafo Único - As datas de encerramento das alterações com vistas à 

apuração de pontos para a promoção e da promoção propriamente dita estão reguladas 

no §5º do Art. 6º. 

 

SEÇÃO II 

DA PROMOÇÃO 

 

Art. 101 - A promoção é a mudança de cargo acompanhada de 

vencimento para um nível superior, na mesma carreira, pelo critério de merecimento, 

desde que o servidor comprove, através de concurso interno, avaliação de títulos e de 

desempenho, sua capacidade para exercício das atribuições do cargo. 

 

Art. 102 – Ocorrendo a vaga no cargo o processo interno de promoção 

deve iniciar em até 01 (um) ano.  
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Art. 103 - Interrompe a contagem de tempo dos Incisos VI, VII, VIII e 

IX do §1º do Art. 96. 

 

I – a pena de suspensão 

 

II – a falta injustificada; 

 

Parágrafo Único - Inicia-se nova contagem a partir da data subsequente 

à do término do cumprimento da penalidade ou da volta ao trabalho. 

 

SEÇÃO III 

DA REINTEGRAÇÃO 

 

Art. 104 - A reintegração, decorrente de decisão judicial transitada em 

julgado, é o reingresso do interessado, no quadro de efetivo da GCMI. 

 

Art. 105 - A reintegração será efetivada no cargo anteriormente ocupado 

pelo interessado; se houver sido transformado, no cargo resultante da transformação; e 

se extinto, em cargo de remuneração e funções equivalentes. 

 

Art. 106 - O guarda civil que estiver ocupando o cargo objeto da 

reintegração, passará à situação de excedente, até a abertura da primeira vaga, a qual lhe 

será destina (item IV do Artigo 59). 

 

Art. 107 - A antiguidade do reintegrado será contada, para todos os fins, 

a partir da data de seu anterior ingresso na Corporação. 

 

SEÇÃO IV 

DA READMISSÃO 

 

Art. 108 - Readmissão é o reingresso nos quadros da GCMI do cidadão 

exonerado a seu próprio pedido. 

 

Art. 109 - A readmissão só poderá acontecer desde que o candidato 

satisfaça as exigências do Edital de Concurso Público destinado ao provimento das 

vagas existentes. 

 

Art. 110 - Se aprovado no concurso, o interessado será readmitido e terá 

que cursar novamente a Escola de Formação de Guarda Civil e passando ao cargo de 

aluno. 

 

Parágrafo Único - O readmitido terá perdido, seu posto anterior, a 

contagem do tempo de serviço prestado anteriormente, reiniciando sua contagem, tanto 
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para efeito de promoção, quanto para as demais vantagens quando um dos requisitos for 

tempo de serviço. 

 

TÍTULO V 

DAS ATRIBUIÇÕES 

CAPÍTULO I 

DO COMANDO E DA ADMINISTRAÇÃO 

SEÇÃO I 

 DO COMANDANTE 

 

Art. 111 - O Comandante, com status e referência de Diretor, eleito pelos 

demais guardas civil, pelo período de 4 (quarto) anos, sendo permitida reconduções, é 

responsável por tudo que ocorrer em todos os setores da Guarda Municipal. Além de 

encargos relativos á instrução, à disciplina e às relações com autoridades diversas, 

competem-lhes as seguintes atribuições e deveres: 

 

I – superintender todas as atividades e serviços da Guarda Civil, 

facilitando, no entanto, o livre exercício das funções de seus subordinados, a fim de que 

desenvolvam o espírito de iniciativa e sintam a responsabilidade decorrente; 

 

II – ter a iniciativa necessária ao exercício do Comando e usá-la sob sua 

inteira responsabilidade; 

 

III – esforçar-se para que seus subordinados façam do cumprimento do 

dever um verdadeiro modo de viver e exigir que pautem sua conduta (quer dentro, quer 

fora da instituição) pelas normas da mais severa moral: 

 

IV – imprimir a todos os seus atos, como exemplo, a máxima correção, 

pontualidade e justiça; 

 

V – cuidar para que os inspetores sob seu Comando sirvam, em tudo e 

por tudo, de exemplo para seus subordinados; 

 

VI – conhecer bem seus comandados; 

 

VII – providenciar para que a instituição esteja sempre em condição de 

ser prontamente empregada; 

 

VIII – atender às ponderações justas de todos os seus subordinados, 

quando feitas em termos apropriados e desde que sejam de sua competência; 

 

IX – nomear ou designar comissões que se tornem necessárias ao bom 

andamento do serviço; 
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X – realizar as movimentações de pessoas, objetivando a melhor 

conveniência do serviço; 

 

Parágrafo único – Após o termino do mandato de Comandante e não 

havendo recondução, o guarda civil retornará ao posto de origem, sendo contado o 

tempo de Comandante para todos os fins. 

 

SEÇÃO II 

DA SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO 

 

Art. 112 - O Guarda Civil, lotado na função administrativa (CGAD), 

responsável pelos encargos relativos à coordenação e ao controle das atividades 

relacionadas com o pessoal, boletim, e expediente sobre justiça e disciplina, sendo de 

livre escolha do Comandante. 

 

§1º - Compete ao GCAD: 

 

I – fazer as escalas de serviço de sua competência e submeter à 

aprovação do Comandante não só as escalas de sua responsabilidade como também as 

escalas elaboradas pelas inspetorias; 

 

II – organizar fichários, mapas, relações e outros documentos referentes 

ao efetivo da Guarda Civil; 

 

III – organizar e manter em dia uma relação nominal do efetivo da 

Guarda, com respectivas residências e telefones para efeitos de eventuais chamadas; 

 

IV – organizar, editar e distribuir o Boletim Interno da Guarda Civil; 

 

V – estar em condições de informar ao Comandante sobre o estado moral 

e disciplinar dos componentes da Guarda Civil; 

 

VI – controlar a apresentação de GCs quando solicitados e comparecer 

perante autoridades requisitantes; 

 

VII – coordenar e fiscalizar os serviços efetuados pelas seções ou 

departamento da Guarda Civil e necessários ao funcionamento desta. 

 

VIII – coordenar e responsabilizar-se pelo setor de Recepção; 

 

IX – coordenar e responsabilizar-se pelo fluxo de telecomunicação 

interna; 
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X – redigir toda correspondência, cuja natureza assim o exigir; 

 

XI – subscrever certidões e documentos afins; 

 

XII – manter em ordem e em dia o arquivo de documentação sob sua 

responsabilidade, incluindo aí os documentos sob custódia do Comandante; 

 

XIII – fiscalizar pessoalmente a expedição da correspondência, fazendo 

registrá-la em protocolo onde será passado o competente recibo. 

 

XIV – exercer um controle efetivo sobre uso e condições do (a) 

Armamento, Munição, Material de Telecomunicação, Viaturas e consumo de 

combustíveis e lubrificantes; 

 

XV – outros atos administrativos correlatos a pedido do Comandante. 

 

§2º em caso de situação de urgência ou emergência e havendo 

necessidade de pessoal, o GCAD poderá ser convocado para atender a ocorrência. 

 

§3º Devido a natureza e complexidade do trabalho, o GCAD fará jus a 

uma gratificação de natureza indenizatória, de 20% do valor da referência em que 

estiver lotado. 

 

CAPÍTULO II 

DAS INSPETORIAS  

SEÇÃO I 

DO INSPETOR 

 

Art. 113 - Ao Inspetor, além dos encargos que lhe são atribuídas pelos 

regulamentos, compete: 

 

I – exercer constante orientação os seus comandados, despertando-lhes o 

sentido do cumprimento do dever; 

 

II – ter sempre presente o exato senso de justiça tanto ao propor qualquer 

punição quanto recompensa; 

 

III – procurar conhecer a personalidade e o preparo profissional de cada 

um dos elementos de sua inspetoria, orientando-os quanto ao melhor cumprimento da 

sua missão. Educador, instrutor e disciplinado e deve servir de exemplo a seus 

comandados. 
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IV – exigir de seus graduados a compenetração da responsabilidade 

correspondente à autoridade inerente a cada um deles, os quais, além de se constituírem 

em auxiliares diretos do chefe, devem, igualmente servirem de exemplo aos 

subordinados; 

 

V – considerar a Inspetoria como uma unidade, em cuja administração 

deve prevalecer a energia e justiça e interessar-se para que, todos os seus membros, 

hajam como os mesmos princípios; 

 

VI – administrar a Inspetoria; 

 

VII – interessar-se pelos seus comandados; 

 

VIII – organizar e manter em dia uma relação nominal de todo o efetivo 

de sua unidade; 

 

IX – ouvir com atenção os seus subordinados da inspetoria e 

providenciar, de acordo com os princípios de justiça, para que sejam assegurados seus 

direitos e satisfeitos os seus interesses pessoais, sem prejuízo da disciplina, do serviço e 

da instrução. 

 

X – submeter, mediante comunicação interna, à decisão do Comando, 

casos que, a seu juízo, mereça recompensa ou punição superior às suas atribuições; 

 

XI – acompanhar os processos em que estejam envolvidos os seus 

comandados; 

 

XII – zelar pelo material distribuído à inspetoria; 

 

XIII – providenciar para que sua inspetoria seja dotada do material 

necessário ao seu trabalho; 

 

XIV – zelar pela boa apresentação de seu pessoal, reprimindo qualquer 

transgressão nessa matéria; 

 

XV – responsabilizar-se pelo cumprimento da escala de serviço de sua 

área, atendendo as determinações do Comando quanto a efetivação dos postos fixos ou 

de patrulhamento; 

XVII – permitir, em caráter excepcional e com autorização do 

Comandante, troca de serviço sem que isso resulte em prejuízo do próprio serviço da 

escala; 
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XVII – participar ao Comando todas as ocorrências havidas no âmbito de 

sua área de atuação e, em particular, no âmbito da inspetoria; 

 

XVIII – responsabilizar-se pela exatidão dos documentos exarados pela 

inspetoria; 

XIX – providenciar para que todo o seu efetivo tome conhecimento dos 

assuntos publicados no Boletim Interno; 

 

XX – fiscalizar o cumprimento de suas ordens, bem como daquelas que 

são exaradas pelo comando da Guarda Civil. 

 

XXI – representar o Comando da Guarda Civil junto à comunidades da 

área de sua competência. 

 

§1º - Sendo o Inspetor eleito para o cargo de Comandante, será elaborado 

concurso interno para Inspetor interino que permanecerá no cargo durante o mandado 

do Inspetor eleito. 

 

§2º - Após o termino do mandato de Comandante, o Inspetor retornará ao 

cargo e o Inspetor interino retornará ao cargo de origem, sendo contado o tempo de 

serviço para todo os fins. 

 

SEÇÃO II 

DO GUARDA CIVIL (DE QUALQUER CLASSE) 

 

Art. 114 - O Guarda Civil é o elemento essencial de execução, cabendo-

lhe observar o fiel cumprimento das ordens de serviço e das disposições regulamentares, 

obediência e respeito a seus Chefes e exercer uma fraternal camaradagem para seus 

companheiros. 

 

Parágrafo Único - Ao GC compete: 

 

I – ser pontual na instrução e no serviço; 

 

II – apresentar-se em público sempre rigorosamente uniformizado, 

asseado, com a máxima compostura; 

 

III – abster-se da prática de vícios que prejudiquem a saúde e aviltam a 

moral; 

 

IV – zelar pelo bom nome da instituição; 
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V – compenetrar-se da responsabilidade que lhe cabe sobre o material de 

que é detentor; 

 

VI – comunicar, imediatamente a seu Chefe direto o extravio ou dano 

causado a material sob sua responsabilidade; 

 

VII – no cumprimento de sua missão, pautar-se pela cortesia e boa 

educação; 

 

VIII – conhecer e observar os princípios gerais da disciplina e da 

hierarquia; 

 

IX – conhecer e observar os regulamentos principais da instituição 

 

X – exercer sua autoridade de modo pleno, porém, sem prepotência ou 

abuso; 

 

XI – não confundir energia (que deve ser usada quando necessária) com 

violência desnecessária (que jamais deve ser praticada). 

 

XII – O Guarda Civil de classe mais elevada deverá exercer natural 

liderança sobre seu subordinado e servir-lhe de exemplo, exigindo dele, quando for o 

caso, a devida correção de atitudes. 

 

TÍTULO VI 

CAPÍTULO I 

DOS SERVIÇOS 

 

Art. 115 - Os serviços abrangem todos os trabalhos atinentes às 

características da Corporação: 

 

§1º Os serviços compreendem: 

 

I – Rádio controle; 

 

II – Patrulhamento 

 

III – Guarda; 

 

IV – Equipe Tática; 

 

V – Pelotão ambiental/ Rural; 
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VI – Ronda Escolar 

 

§2º As jornadas de serviço têm duração variável, conforme a sua 

natureza. 

 

§3º A fiscalização dos serviços compete: 

 

I – Ao Comandante; 

 

II – As demais autoridades, incluindo Corregedoria. 

 

CAPÍTULO II 

DO CONTROLADOR DE RÁDIO/TELEFONISTA 

 

Art. 116 - O controlador do sistema de rádio/telefonista é o responsável 

pelas comunicações havidas em objeto do serviço. 

 

Parágrafo Único - A ele compete: 

 

I – atender aos pedidos pessoais ou oficiais, elaborados via telefone ou 

por outros meios, dando andamento normal aos casos de rotina; 

 

II – dar conhecimento ao plantão adjunto geral e ao oficial-de-dia, das 

ocorrências que fujam à normalidade, tomando iniciativa própria quanto o caso assim o 

exigir; 

 

III – executar demais determinações impostas pelo Comandante. 

 

CAPÍTULO III 

DO PESSOAL DE PATRULHAMENTO 

 

Art. 117 - A eles, incumbe: 

 

I – Executar as tarefas relativas ao patrulhamento preventivo e ostensivo 

(a pé ou em viatura), de auxílio ao público, de auxílio à autoridade, atender ocorrências 

e demais atos abrangidos pelo poder de polícia. 

 

CAPÍTULO IV 

DO PESSOAL DE GUARDA 

 

Art. 118 - Incumbe: 
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I – Executar as tarefas relativas à segurança de bens, instalações e 

serviços públicos para os quais forem designados e dar proteção, tomando iniciativas 

dentro da esfera de suas atribuições ou solicitando auxílio, quando necessário. 

 

CAPÍTULO V 

DA RONDA EXTENSIVA MUNICIPAL 

 

Art. 119 – A ROMU, composta por Guardas Civis do Cargo GC/RO 

incube: 

 

I – Executar as tarefas relativas ao patrulhamento preventivo e ostensivo 

viatura, de auxílio ao público, de auxílio à autoridade, atender ocorrências, 

preferencialmente as de alta complexidade e periculosidade, principalmente as que 

envolvem reféns e demais atos abrangidos pelo poder de polícia. 

 

§1º A ROMU, além do armamento padrão da Guarda Civil está 

autorizado, mediante capacitação a utilizar espingardas calibre 12 (doze) e demais 

armamentos de grosso calibre. 

 

§2º Será pago, a título indenizatório, um adicional de 10% do valor da 

referencia em que estiver lotado o Guarda Civil, por sua atuação na Equipe Tática. 

 

§3º Excepcionalmente em até 60 (sessenta) dias após a promulgação 

deste Estatuto, a primeira equipe a compor a Equipe Tática será nomeada pelo 

Coordenador de Segurança do Município, ainda que não sejam do Cargo GC/CD. 

§3º Excepcionalmente em até 60 (sessenta) dias após a promulgação 

deste Estatuto será publicado edital de concurso interno para provimento das vagas. 

EMENDA MODIFICATIVA Nº. 01, DE 27 DE JUNHO DE 2016 AO PROJETO 

DE LEI COMPLEMENTAR Nº. 07, DE 20 DE JUNHO DE 2016 

 

CAPÍTULO VI 

DO PELOTÃO AMBIENTAL/ RURAL 

 

Art. 120 - A eles, incumbe: 

 

I – Executar as tarefas relativas ao patrulhamento preventivo e ostensivo 

na área rural, de auxílio ao público, de auxílio à autoridade, atender ocorrências e 

demais atos abrangidos pelo poder de polícia. 

 

II – Auxiliar na fiscalização e atuação de infrações ao Código de 

Posturas do Município; 
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III – Auxiliar nas campanhas da Coordenadoria de saúde, em especial 

nas campanhas de prevenção e combate ao mosquito Aedes Egypti, bem como nos 

mutirões. 

 

IV – Fiscalizar e atuar o descarte irregular de materiais em área urbana e 

rural. 

 

V – Fiscalizar e atuar o descarte irregular de produtos nos rios e lagos do 

Município; 

 

VI – Fiscalizar e atuar a criação irregular de equinos, bovinos, suínos e 

demais animais; 

 

VII – Fiscalizar as áreas de proteção permanente, proteção ambiental e 

áreas verdes, atuando em caso de uso irregular. 

 

VIII – Demais tarefas correlatas designadas pelo Comandante da Guarda 

Civil. 

 

CAPÍTULO VII 

DO PELOTÃO ESCOLAR 

 

Art. 121 - A eles, incumbe: 

 

I – Executar as tarefas relativas ao patrulhamento preventivo e ostensivo, 

de auxílio ao público, de auxílio à autoridade, atender ocorrências e demais atos 

abrangidos pelo poder de polícia. 

 

II – Nos horários de entrada e saída de período escolar, priorizar o 

patrulhamento em áreas no entorno das escolas. 

 

III – Ministrar palestras educativas, mediante projeto elaborado em 

conjunto com a Coordenadoria de Educação e Coordenadoria da Guarda Civil. 

 

TÍTULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 122 – Os guardas civis poderão portar arma de fogo, de propriedade 

do Município, desde que habilitados, durante a jornada de trabalho. 
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Art. 123 – Os guardas civis deverão passar por curso de reciclagem 

anualmente, com carga mínima de 80 (oitenta) horas. 

 

Art. 124 – A cada 2 (dois) anos, todo o efetivo da Guarda Civil deverá 

passar por exame psicológico e de avaliação de técnica de manuseio e tiro de arma de 

foto, feito por profissional habilitado, registrado, credenciado e contratado pelo 

Município para tal finalidade. 

 

§1º No caso da Primeira reprovação, o Guarda Civil será encaminhado 

para reavaliação após 30 (trinta dias). 

 

§2º Sendo reprovado na reavaliação, o guarda civil será encaminhado a 

nova avaliação após 1 (um) ano. 

 

§3º Não serão aceitos laudos emitidos por profissionais, ainda que 

habilitados e credenciados, quando a avaliação for solicitada diretamente pelo guarda 

civil, de maneira particular. 

 

Art. 125 – O GC que, por qualquer motivo, estiver impedido de portar 

armar de fogo, somente poderá concorrer a escala para o serviço de Guarda, no período 

diurno, sendo impedido de concorrer a promoção, bem como a paralisação da contagem 

de tempo de serviço no cargo. 

 

Parágrafo Único – Novamente habilitado para portar arma de fogo, o 

GC passa a poder a concorrer a promoção, bem como a concorrer a escalas nos dois 

períodos e para os serviços cujo cargo seja habilitado e inicia-se a contagem de tempo 

de serviço no cargo, perdendo o tempo anteriormente cumprido. 

 

Art. 126 – Os guardas civis poderão organizar uma associação de classe 

oficial, regida por estatutos próprios, que representa a categoria e que tenha caráter 

beneficente, destinada à promoção social e assistencial dos associados e seus 

dependentes. 

 

Art. 127 - A aplicação dos dispositivos contidos neste Regulamento 

estendem-se, igualmente, ao funcionário civil lotado nos quadros da Corporação ou se 

de outra área da administração municipal, nela preste serviço de caráter permanente. 

 

Art. 128 - As prescrições não impedem, naquilo que convier, a aplicação 

dos dispositivos no Plano de Carreira do demais Servidores do Município de 

Iracemápolis. 
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Art. 129 - Fica instituído o uniforme do Comandante da GCMI, com as 

insígnias correspondentes ao cargo e na cor e nos padrões dos uniformes dos demais 

componentes da Corporação. 

 

Parágrafo Único - Nos atos de serviço ou de representação que assim o 

exigirem, o Comandante deverá comparecer uniformizado. 

 

Art. 130 – As denúncias contras GCMI serão apuradas pela Corregedoria 

do Município, bem como a instauração e julgamento de processos administrativos. 

 

Parágrafo Único – O Corregedor, uma vez nomeado pelo Prefeito 

Municipal fará jus aos seguintes vencimentos: 

 

I - sendo servidor, fará jus a um adicional de 30% (trinta por cento) da 

referência em que estiver lotado; 

 

II – não sendo servidor, referência 43 (quarenta e três). 

 

Art. 131 – O Comandante, o Inspetor e o Corregedor somente poderão 

ser exonerados ou demitidos do cargo em caso de falta grave, mediante processo 

administrativo, com direito a ampla defesa, sendo a demissão ou exoneração aprovada 

por maioria absoluta dos membros da Câmara dos Vereadores. 

 

Parágrafo Único – uma vez aprovado a exoneração, os servidores 

retornam aos cargos de origem, exceto na hipótese do Corregedor não for servidor, 

sendo neste caso, demitido. 

 

CAPÍTULO II 

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

 

Art. 132 - Objetivando dotar, se possível o efetivo da GCMI com 

integrantes em todos os níveis da hierarquia, o suprimento inicial dos claros recém 

criados nos quadros de efetivo deverá, desde que haja pessoal habilitado, ocorrer da 

seguinte forma: 

 

§1º Excepcionalmente em até 60 (sessenta) dias após a promulgação 

deste Estatuto, caberá ao Comandante da Guarda Civil preencher os cargos criados por 

esta Lei. 

 

§2º Após a nomeação, havendo vacância nos cargos, será obedecido o 

procedimento estipulado por este Estatuto, inclusive com relação a escolaridade, tempo 

de serviços e demais critérios. 
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Art. 133 - As classes, a graduação e o posto previstos nesta Lei passam a 

vencer pelas seguintes referências constantes da Tabela de Vencimentos, observada a 

proporcionalidade de tempo de serviço do servidor: 

 

 

CARGO REFERENCIA 

Aluno 13 

GC/2 14 

GC/1 16 

GC/CD e GC/ RO 17 

Inspetor 19 

Comandante 40 

  

 

Parágrafo Único - O efetivo de guardas civis que vier a exceder as vagas 

previstas para 1ª classe ou Classe Diferenciada passam a ocupar, sem prejuízo de seus 

vencimentos, vaga na 2ª classe, até acomodação do quadro em razão das futuras 

promoções. 

 

 

CAPÍTULO III 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

 

Art. 134 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, exceto o 

§1º do Art. 73, §3º do Art. 112, §2º do Art. 119, parágrafo único do Art. 130 e Art. 133 

que vigorarão a partir de 01º de janeiro de 2017. 

 

Art. 135 – O Cargo de “Guarda Municipal” do Anexo II da Lei 

Municipal 1.962 de 10 de abril de 2012, passa a ser denominado “Guarda Civil 

Municipal”. 

 

Art. 136 – As gratificações do §1º do Art. 73, §3º do Art. 112, §2º do 

Art. 119 se dará de acordo com a previsão orçamentária de cada ano, se houver recursos 

suficientes. 

 

Art. 137 – Esta Lei Complementar será revista a partir de 01º de julho de 

2017. EMENDA ADITIVA Nº. 01, DE 27 DE JUNHO DE 2016 AO PROJETO DE 

LEI COMPLEMENTAR Nº. 07, DE 20 DE JUNHO DE 2016 
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Iracemápolis, aos trinta dias do mês de junho do ano de dois mil e dezesseis. 

 

 

 

 

VALMIR GONÇALVES DE ALMEIDA 

- Prefeito Municipal – 
 

 

Esta Lei Complementar nº 016/2016 foi registrada na Secretaria da Prefeitura Municipal 

de Iracemápolis, afixada no quadro geral de avisos do Paço Municipal no local de 

costume em 30/06/2016 e no Diário Oficial Eletrônico. 

 

 

Maria Luciana Romualdo 

  - Secretária Executiva – 
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DO REGULAMENTO DA GUARDA CIVIL DO MUNICÍPIO DE 

IRACEMAPOLIS 

 

ANEXO I 

 

INDICES CLASSIFICATÓRIOS PARA TESTES DE CAPACITAÇÃO FÍSICA 

DO CANDIDATO AO INGRESSO NA CLASSE INICIAL DO GUARDA CIVIL 

 

L E G E N D A 

 

MUITO BOM - MB     BOM      - B 

REGULAR - R       INSUFICIENTE - I 

 

I – HOMENS II – MULHERES 

  

a) Flexão de Braço (em 1 minuto) a) Flexão de Braço (em 1 minuto) 

  

até 20..........................................I até 18..........................................I 

de 21 a 24...................................R de 19 a 22...................................R 

de 25 a 29...................................B de 23 a 27...................................B 

30 ou mais..................................MB 28 ou mais..................................MB 

  

b) Flexão Abdominal (em 1 

minuto) 

b) Flexão Abdominal (em 1 minuto) 

  

até 22..........................................I até 20..........................................I 

de 23 a 30...................................R de 21 a 28...................................R 

 de 31 a 36...................................B  de 29 a 34...................................B 

de 37 ou mais..............................MB de 35 ou mais..............................MB 

  

c) Corrida (em 12 minutos) c) Corrida (em 12 minutos) 

  

até 1999 m....................................I até 1799 m....................................I 

de 2000m à 2399m......................R de 1800m à 1999m......................R 

de 2200m a 2399m.......................B de 2000m a 2199m.......................B 

2400m ou 

mais..............................MB 

2200m ou 

mais..............................MB 
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DO REGULAMENTO DA GUARDA CIVIL DO MUNICÍPIO DE 

IRACEMAPOLIS 

 

ANEXO II 

 

FICHA DE AVALIAÇÃO PESSOAL PARA PROMOÇÃO DE CONCURSO 

INTERNO DE PROVAS, TÍTULOS E MÉRITO 

 

 

DADOS PESSOAIS 

NOME: MATRÍCULA 

FUNÇÃO:  Nº FUNC. PMP 

 

A. TEMPO DE GUARDA CIVIL 

FUNÇÃO PERÍODO EM MESES PONTOS 

GUARDA CIVIL /02  x 0,1 = 

GUARDA CIVIL /01  x 0,2 

GUARDA CIVIL /CD  x 0,4 

INSPETOR  x 0,5 = 

  T O T A L “A “_________________ 

 

B. AÇÕES MERITÓRIAS REGISTRADAS 

LOCAL/HISTÓRICO DATA PONTOS 

   

   

   

   

  T O T A L “B”__________________ 

 

C. ESCOLARIDADE 

CURSO ANO 

/SEMESTRE 

No DE ANOS OU SEMESTRES 

COMPLETADOS 

PONT

OS 

1º GRAU   ANO  x 2 

2º GRAU ANO  x 4 

SUPERI

OR 

SEMESTRE  x 3 

  T O T A L “C “________________ 
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D.  

TESTE DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA (DE 0 DE 50)  

A serem fixados pelo Comandante, ouvidos os integrantes, de Comissão de 

promoção. A totalização abaixo serão os resultados das médias obtidas. 

 

E. MÉRITO PROFISSIONAL F. MÉRITO MORAL 

1. ENTUSIASMO 1. LEALDADE 

2. PONTUALIDADE 2. CORAGEM 

3. ASSIDUIDADE 3. CAMARADAGEM 

4. CORREÇÃO DE ATITUDES   T O T A L “F“__________________ 

5. USO DO UNIFORME G. APTIDÃO/CHEFIA 

6. INICIATIVA 1. CONTROLE E DIREÇÃO 

7. ZELO PELO MATERIAL 2. SENSO DE JULGAMENTO 

8. TRATO COM O PÚBLICO 3. ESTABILIDADE EMOÇÃO 

9. PRECISÃO DE TIRO 4. PODER DE DECISÃO 

  T O T A L 

“E“_____________________ 

5. LIDERANÇA  

  T O T A L “G” 

___________________ 

 

- continuação da ficha de avaliação pessoal para promoção concurso interno de 

provas,  

títulos e mérito - ANEXO II 

 

H. 

CAPACITAÇÃO FÍSICA 

OBS.: CONFORME TABELA POR LIMITE 

DE IDADE 

CONCEITOS 

MB  10,0 PONTOS CORRIDA 

 B   7,5 PONTOS ABDOMIN

AL 

 R  5,0 PONTOS BRAÇO 

  I   0,0 PONTOS  

  

T O T A L “H “_________________ 
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I. 

COMPORTAMENTO 

(*) 

  

EXCEPCIONAL 20 PONTOS  

ÓTIMO 15 PONTOS * registrado no dia do 

encerramento 

BOM  10 PONTOS  das alterações 

REGULAR 05 PONTOS  

   

T O T A L “I”__________________ 

ITEM “A “  _____________________________  

ITEM “B “  _____________________________ 

ITEM “C “  _____________________________ 

ITEM “D”  _____________________________ 

ITEM “E “  _____________________________ 

ITEM “F “  _____________________________ 

ITEM “G “  _____________________________ 

ITEM “H “  _____________________________ 

ITEM “I “  _____________________________ 

T O T A L  D E   P O N T O S

 _____________________________ 

 

 

 

CLASSIFICAÇÃO 

:_____________________________________________________L U G A R 

 

APROVADO EM INSPEÇÃO DE SAÚDE EM _____/_____/_______ 

 

 EM__________DE________________DE 19_____ 
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DO REGULAMENTO DA GUARDA CIVIL DO MUNICÍPIO DE 

IRACEMAPOLIS 

 

ANEXO III 

 

REGULAMENTO PARA PROVIMENTO E ACESSO AOS: POSTO, 

GRADUAÇÃO E CLASSES EXISTENTES NO QUADRO DO EFETIVO DA 

GCMI 

 

ÍNDICES MÍNIMOS CLASSIFICATÓRIOS PARA TESTES DE 

CAPACITAÇÃO FÍSICA DO GUARDA CIVIL CANDIDATO Á PROMOÇÃO 

 

 

MENÇÃO BRAÇO (FLEXÕES) EM 1 MINUTO 

FAIXA 

ETÁRIA 

I ATÉ R DE    A B  DE   A MB 

20 – 30 20 21 - 24 25 - 29  30 

31 – 35 16 17 - 19 20 - 22 23 

36 – 40 13 14 - 16 17 - 19 20 

41 - 45  11 12 - 14 15 - 17  18 

46 – 49 09  10 - 11 14 - 13 14 

50 - 53  08 09 - 10 11 - 12 13 

54 – 57 07 08 - 09 10 - 11 12 

MENÇÃO ABDOMINAL FLEXÕES (EM 1 MINUTO) 

FAIXA 

ETÁRIA 

I ATÉ R DE    A B DE    A MB 

20 - 30  22 23 - 30 31 - 36 37 

31 – 35 19 20 - 26  27 - 33 34 

36 – 40 16 17 - 22 23 - 28 29 

41 – 45 14 15 - 19 20 - 24 25 

46 – 49 12 13 - 16 17 - 20  21 

50 – 53 10 11 - 14 15 - 18 19 

54 – 57 09 10 - 13 14 - 17 18 

MENÇÃO CORRIDA (DISTÂNCIA) 12 MINUTOS 

FAIXA 

ETÁRIA 

I ATÉ R DE    A B DE   A MB 

22 – 30 1999 2000 - 2199 2200 - 2399 2400 

31 – 35 1799 1800 - 1999  2000 - 2199 2200 

36 – 40 1599 1600 - 1799 1800 - 1999 2000 

41 – 45 1499 1500 - 1699 1700 - 1899 1900 

46 – 49 1399 1400 - 1599 1600 - 1799 1800 
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50 – 53 1299 1300 - 1499 1500 - 1699 1700 

54 – 57 1099 1100 - 1399 1400 - 1599 1600 

 

OBS.: 

 

1 - Para o estamento feminino, os índices mínimos previstos para flexões de braço e 

abdominais deverão ser diminuídos em 2 pontos em cada ítem da tabela. Para a 

corrida, diminuir 200 metros. 

 

2 - Os exercícios de flexão (braço e abdominal) poderão ser realizados no mesmo 

dia. A corrida, num outro dia só para ela designado. 
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DO REGULAMENTO DA GUARDA CIVIL DO MUNICÍPIO DE 

IRACEMAPOLIS 

 

ANEXO III 

 

ORGANIZAÇÃO DA CORPORAÇÃO 

 

O R G A N O G R A M A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

COMANDO 

INSPETORIA 

CAD

/ 

Radi

o 

Patrulhamen

to 

Guarda

/ 

Setores 

Pelotão 

Ambienta

l/ Rural 

ROM

U 

Rond

a 

Escol

ar 
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