J9Jt~lura ~nz'(}ljJarrIi ~aZ
ESTADO DE

rIi ~{}On{}eG6

sao PAULO

LEI COMPLEMENTAR N° 347, de 9 de dezembro de 2019.
"Dispoe sobre a lnstltulcao do Estatuto da Guarda Civil
Municipal da Cidade de Ferraz de Vasconcelos, crta cargos
em comissao e da outras provldenctas."

o

PREFEITO DA CIDADE DE FERRAZ DE VASCONCELOS, no
usa de suas atrtbulcoes que Ihe sao conferidas por Lei;
FA<;O SABER,
PROMI..lLGO a seguinte Lei:

que a

Camara

Municipal

DECRETA

e

eu

DA GUARDACIVIL MUNICIPAL
DAS DISPOSI~QESPRELIMINAR£S

Art. 1°. Esta Lei institui 0 Estatuto da Guarda Civil Municipal do
t'lunidpio de Ferraz de Vasconcelos, em conformidade com 0 §8 0 , do artigo
144 da Constltulcao Federal, a Lei Federal nO. 13;022/2014 e artigo 185, da lei
OrgzmicaMunicipal - LOM e demais legisla~oes vigentes.
§ 1°. - Este Estatuto aplica-se a todos os servidorespertencentes ao
quadro da Guarda Civil Municipal de Ferraz de Vasconcelos.
§ 2°. - Os servidores pertencentes ao quadro da Guarda Civil Municipal
que prestam servtcosem outros 6rgaosestao sujeitos as dlsposlcoes deste

estatuto.

e

Art. 2°. A Guarda Civil MuniCipal
uma institui~ao de carater civil,
uniforrnizada e armada conforme prevlsto em lei vigente, com base na
hierarquiae disciplina, organizada em forma de Departamento, cornposta
exclustvamente por GlIardas Civis MunicipaisdeFerraz. de Vasconcelos, que
protecao municipal preventiva, resguardada as
tern por incumbencia
ccmpetenctas da Uniao, dos Estados e do Distrito Federal.

a

§ 1°. As diretrizes dos Departamentos da Guarda Civil Municipal e suas
Divisoes administrativas e operacionais que a cornpoern serao definldas per
norrnanva do comando;

§ 2°, As Dlvlsoes administrativas e operacionais da Guarda Civil
iVl unicipal que tratam 0 paraqrafo anterior serao identificados por simbolos.,
viaturas e uniformes padronlzados a serem definidos por norma do comando;
§ 3°. A uuuzacso de nomenclaturas, uniformes, insignias, dlstlntivos,
condecoracoes, serao regul
entadas por porta ria do comando, nao p den 0
utillzar padroes ou denomi ac es ldenticas das forcas militares;

,
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§ 4°, A estrutura hlerarqulca da Guarda Civil Municipal de Ferraz de
Vasconcelos nao pode utilizar denomrnacao identica das forces militares,
quanta aos postos e graduac;:oes, titulos, unlformes, distintivos e

condecoracoes .

. Art, 3°, No desempenho das cornpetenclas leqals a Guarda Civil
Municipal, observando a hierarquia funcional,
Executivo Municipal.

e subordinada ao Chefe do Poder
e

. Art, 4°, A carreira da Guarda Civil Municipal de Ferraz de Vasconcelos
cornposta de acordo com a Lei Complementar nO 267, de 12 de abril de 2012
'que "dtspoe sobre a organizac;:ao do quadro da Guarda Civil Municipal da
Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos e institui 0 plano de carreira e da outras
providen etas correlatas".

Panlgrafo Unico - Os cargos em comrsssoe gratificac;:ao serao providos
exclusivamente por servtdores de cargos efettvos na carretra da Guarda Civil
Municipal de Ferraz de Vasconcelos.
Art, S°, A Guardi;l Civil Municipal de Ferraz de Vasconcelos tera codlqo
de conduta proprio,diverso dos regulamentos disciplinares de natureza Militar,
para disciplinar acoes e apurar infrac;:oes cometidas por seus integrantes nos
termos deste Estatuto.
Art. 6°. 0 funcionamento da Guarda CMIMunicipalsera acompanhado
par orgaos proprtos,'. permanentes eautonomos, com. atrlbulcoes de
fiscalizac;:ao,investigac;:aoe auditoria:
I - Controle interno, exercido por corregedoria,para apurar as tntracoes
dlsclplinares atribuidas aos integrantes de seu quadro; e
II - Controle Externo sera exercido por ouvtdorta, Independente em relacao ao
Comando da Guarda Civil Municipai de Ferraz deVascoricelosj para receber,
examinar e encaminhar rectamacoes, suqestoes, elogios e denuncias acerca da
conouta de seus dirigentes e integrantes e das atividades do orgao, propor
solucoes, oferecer recornendacoes e informar os resultados aos interessados,
garantindo-Ihes orientacao, Informacao e resposta.

Art. 70. E reconhecida a representatividade da Guarda Civil Municipal de
Ferraz de Vasconcelos no Conselho Nacional de Seguranc;:a Publica, no
Conselho Nacional das Guardas Municipais e, no interesse do Municipio, no
Conselho Nacional de Secretarlos e Gestores Municipais de Seguranc;:a Publica.

Paragrafo unico - fica assegurado a representatividade da Guarda Civil
lvlunlcipal nos Conselhos Municip is de Seguranc;:a e dernats conselhos q
tratam da securance publica na ci.
e, ou conselho equivalente.
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Art. 80. Os Municipios Iimftrofes podem mediante consorclo publico ou
acordo de cooperacao, utilizar reciprocamente os servtcos da Guarda Civil
Municipal de maneira compartilhada.

DOS PRINCipIOS
Art. go. Sao principles minimos de etuacao da Guarda Civil Municipal de
Ferraz de Vasconcelos:
I - protecao dos direitos humanos fundarnentats, do exercicio da cidadania e
das liberdades publicas:
II - preservacao da vida, reduc;ao do sofrimento e dimirnuiC;ao das perdas;
III - patrulhamento preventivo;
IV - cornpromisso com a evolw;;aosocialdacornunidade;e
V - usa preqressivo da forca.

DASCOMPETENCIAS
Art. 10. A Guarda Civil Municipal de Ferraz de Vasconcelos, tem como
cornpetencta gerala pr-otec;ao de.bens, servic;os, logradouros publlcos e
.
lnstalacoes do Municipio.
Paragrafo unico•. Os bens menctonados no caput abrangem os de usa
comum, os de uso especial e os domlnlcals,
tl .

~

Art. 11. Sao competenclas espedfioasda Guarda Civil Municipal de
Ferraz de Vasconcelos, respeitadas ascompetencias dos6rgaos federais e
estaduais:
.
1- zelar pelos bens, equipamentose predlos publicos do Municipio;
II - prevenir e inibir, pela presence e vigilancia, bem comoCoibir, infrac;oes
penals ou administrativas e atos lnfractonals que atenterncontra os bens,
servtcos e instalac;5es municipals;
.
III - atuar, preventiva e permanentemente, no terrltorlo do Municipio, para a
protecao sisternlca da populacao que utiliza os bens, services e Instalacoes
municlpals:
IV - coiaborar, de forma integrada com os orgaos de sequranca publica, em
acoes conjuntas que contribuam com a paz social;
V - colaborar com a pacificaC;ao de conflitos que seus integrantes
presencia rem, atentando para 0 respeito aos direitos fundamentals das
pessoas;
VI - exercer as cornpetenctas de fiscalizaC;ao de translto, nas vias e
logradouros do municipio,garantindoa seguranc;a vi,§ria, exercida para a
preservacao da ordem publica e da incolumidade das pessoas e ,dO seu
patrlmonto nas vias publlcas:
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VII - proteger 0 patrlrnonlo ecoloqlco, hlstorico, cultural, arqultetonlco e
ambiental do Municipio, inclusive adotando medldas ftscaltzatortas, educativas
e preventivas, atraves do pleno exercicio do poder de pcllcla administrativa;
VIU - cooperar com os demais orga.os de defesa civil em suas atlvldades:
IX - interagir com a sociedade civil para dlscussao de solucoes de problemas e
melhoria das condtcoes de sequranca das
projetos locals voltados
comunidades;
X - estabelecer parcerlas com os orgaos Estadu13is, da Uniao ou de Munlclplos
vlzinhos, por melo dacelebracao de acordo de cooperacao, convenlos ou
consorctos, com vistas 130 desenvolvimento de a<;5es preventlvas integradas;
Xl - articular-se com os orgaos municipais de politicas socials, vlsando a
adocao de acoes interdisciplinares desegurpnc;a no Municipio;
XII - integrar-se com os dema!\s orgaosd~ poder de potlcta administrativa,
vlsando contribuir para, a nortn13tiz13<;aoe13>fiscaliza<;ao das posturas e
ordenamento urbano municipal;
XIII - garantir 0 atend,imentod~ocorrenCiaS,E:'lm,ergenciais, OU presta-la direta
e imediatamente quando deparar-se Com elas;
XIV - encamlnhar aodelegado de policla, di13l'ltede flagrante delito, 0 autor da
infra<;ao, preservando ,0 local do Crime, quando .possivet e sempre que
necessarto:
:
'
XV - contribuir noestudo de limpacto na sE:'lgul"13n<;a local, contorrne plano
diretor municipal, porocasiao de construc;aodE:'lempreendimentos de grande
Porte ,'
XVI - desenvolver 13<;oes de pr~venc;ao prtmarta violencia,' isoladamente ou
em conjunto, com os: dema,is ,prgaos dapropria municip13lidade, de outros
Muntclpios ou das esferasEstad~aJeFederal;
XVII -auxiliar na seguran<;ad~ grandeseventos e na protE:'l<;a\e de autoridades
e dignitaries;
XVIII - atuar mediante a<;5espreventivas n13 sequranca escolar, zelando pelo
entorno eparticipando dea<;5~seducativas com 0 corpodiscente e docente
das unidades de ensino municipal, de forma a coIaborar com a implantacao da
cultura de paz na comunidade IIDcal. '

a
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Pa~agrafo

unico. No exerclcto de suas cornpetenclas, a Guarda Civil
Municipal de Ferraz de vasconcelos podera colaborar ou atuar conjuntamente
com orgaos de sequranca publica d13 Uniao, dos Estados e do Distrito Federal
ou de conqeneres de Municipio!; vizinhos e, nas hlpoteses previstas nos incisos
XIII e XIV deste artigo, dian~e do comparecimento de orgao descrito nos
incisosdo caput do art. 1414 da Constltulcao Federal, devera a guarda
municipal prestar todo 0 apolo ~ continuidade do atendimento.
,

I
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DA ESTRUTUM DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
!

,

DISPOSI(:OES GERAIS
!
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Art. 12. A Guarda Civil Municipal de Ferraz de Vasconcelos, obedece ao
regime estatutario instituido pela Lei Complementar nO 167/2005 e sua
estrutura definida por meio da lei complementar n° 267/2012 "dispoe sobre
a organizac;ao do quadro da Guarda Civil Municipal da Prefeitura de Ferraz de
Vasconcelos e institui 0 plano de carreira e da outras provldenclas correlatas".

e

Art. 13. Sao requisitos baslcos para investidura no cargo de provimento
efetivo de Guarda Civil Municipal 3 a Classe, mediante a aprovacao em
concurso publico de provas e au deprovas e titulos que enseja ingresso na
carreira da Guarda Civil Municipal cornosegue:

I - ser aprovado em todas as eta pas do concurso publico para Guarda Civil
Municipal naforma estabelecidahesteEstatutoeEditaJ especiftco;
II - ser brasileiro nato ou naturaJizado .ou cidadao portugues que tenha
adquirido a igualdade de direitos eobrigali;oescivis;
III - estar em pleno gazo dos direitos politicos;
IV - estar em dta comas obrigac;oesmilitareseeleitorais;
V - possuir 0 nivel medto completo no ate de nomeac;aa;
VI - ter idade minima de 18 (dezoito) anosquahdo da nomeacao:
VII - possulr as exigencias de aptidaofisica, mental e psicCilogica necessarias
para pleno desempenhodas atribuic;oes do cargode Guarda Civil Municipal;
VIII - tel' no rnintrno descalco e descoberto 1,65 m (urn metro e sessenta e
cinco centimetros) de altura se homem e 1,60 m (um metro e sessenta
centfrnetros) de atturase mulher:
IX - ser habilitado para conduc;aodevelculos motorizados na categoria de
habilitaC;ao "A" e "B";
X - idoneidade moral comprovada por investigac;aasocial e certldoes
expedidas perante 0 Poder Judlctarlo Estadual, FederaleDistrital;
XI - aprovacao emavanecao pSicologica,apresentando perfil pslcoloqtco de
acordo com as exiqenclas e peculiaridades inerentesa func;ao, incluindo
condtcoes necessaries para a porte de arma de. fogo, conforme legislac;ao
espedfica;
XII - nao ter sido condenado em sentence penal com transite em julgado;
XIII - nao ter sido demitido da admlntstracao publica;
XIV - aprovacao em exames medicos e toxlcoloqlcos espedficos para 0
desempenho do cargo;
XV - nao registrar antecedentes criminais;.
XVI - nao indicar a presence de substancta entorpecente i1fcita, causadora de
dependencia qulmlca ou psiquica de qualquer natureza, no organismo,
comprovado atraves de exame toxtcotoqtco:
XVII - tel' conduta irrepreensivel na vida publica e prlvada e idoneidade moral
comprovada POI'
io de Investtqacao social, garantido 0 sigilo da fonte;
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XVIII - Nao possuir tatuagens que expressem contrariedade as instltulcoes
oemocratlcas, que tacam alusao a tdeoloqta terrorista e/ou extremista,
vlolencta,
criminalidade,
ldela ou ato Iibidinoso,
dtscrlrnlnacao ou
preconceito de raca, credo, sexo, origem ou qualquer outra forma de
mtolerancta:
.
XIX - ser aprovado no curso de formacao ofertado pela Guarda Civil Municipal;
XX - apresentar os originais dos seguintes documentos:

a

a

a

a

a} atestado de antecedents criminal;
b) Certidao Negativa Criminal da Justi<;aEstadual, incluindo Julzados Especiais
Criminais (dlstrlbulcao e execucao):
c) Certldao negativa criminal da Justice Eleitoral;
d) Certidao negativacrirninal di3 Justil;a Federal;
e) cerucao NegativaCriminal daJUsti<;aMilitar (da UniaoeEstados);
f) Atestado de execu<;aofiscal (,\ederal);
9) Demais documentos exigidos no edital.

Paragrafo unico: Somente serao aceitascertidoes e atestados
expedidasno prazo maximo de 90 (noyenta)diasanteriores a data de entrega
fixada em Edital e dentro.do prazo de validadeespecifico dodocumento.
. ,

Art. 14. 0 provimento do cargo efetiyo de ingressona carreira da
Guarda Civil Municipal se dara por ato do Prefeito Municipal.

Art. 15. A investidura no cargo.deGuardaCivilMunidpal ocorrera com a
posse.

DO CONCURSO PUBLICO
Art. 16. 0 concurso publico para investiduraelTlcargo de provimento
efetivo de ingressona carrelra da Guarda Civil MUl1i<:ipal sera reallzado por
meio de provas escrttas, te6ricas e pratlcas, podendo ser exigidos outros
requlsitos e tltulos, conforme dispuser em edital.

Art. 17. 0 concurso publico tera a validade de 02 (dots) anos, 0 qual
podera ser prorrogado por igual periodo uma uruca vez, a enteric e
convenlencla da Adrnlnlstracao.
§1°. 0 prazo de validade do concurso e as condtcoes de sua reallzacao
serao fixados em Edital, que sera publicado no 6rgao orlclat do Municipio.

• '

§ 2°. Nao se abrlra novo concurso publico enquanto a ocupacao do cargo
puder ser feita por ser or em disponibilidade ou por candidato aprovado em
' concurso publico anteri r om prazo de validade ainda nao expirado.

(
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Art. 18. 0 Concurso Publico sera precedido de publlcacao de edital que
requlamentara 0 certame, de acordo com a legislac;;ao em vigor e
especificidades da carreira, previstas no Art. 13 e seus lnclsos, deste estatuto.
§1°. Em decorrencla das especificidades das etrlbuicoes dos cargos da
carreira da Guarda Civil Municipal, serao reservadas 5% (cinco por cento) das
vagas para pessoas portadoras de deficiencia, desde que nao comprometa 0
pleno exercicto das func;;5es, devendo a aptldao dos candidatos ser comprovada
por junta medica, avaliac;;ao ffslca e pslcoloqtca que devera certificar aptldao
para as demats eta pas do certame.
§2°. Serao garantidas no mtnlmo.de 15% (qulnze por cento) das vagas
do certame para mulheres em edital de concurso publico.

Art. 19. No editaldoconcursodeverao cohstarentreoutros requisitos,
os crltertos estabelecidos nesteEstatuto.

Art. 20. Ao candidato seraasseguradoodIreito de recurso nas fases de
homologac;;ao das inscric;;5es, publicac;;ao de resultados parciais ou qlobats,
homotoqacao de concurso e nomeac;;ao.
.

Paragrafo unico - 0 nac atendimentode qualsquer das exlqenctas .
constantes no edital Implicara na exclusao dotandidato do concurso publico.
DOS CRITERIOs DEDIiSEMPATE
Art.21. Para fins de desernpateparaingresso na carrelrada Guarda Civil
Municipal sera minimamente considerada a ordern dos incises deste artigo:
I - melhor poslcaona c1assificac;;ao final do certame;
II - maior nurnero de pontos na prove de conhecimento especffico;
III - maior numero de pontos na prove de conheclmentes gerais;
IV - maioridade, contada em dias, mes e ano.

DO INGRESSO NA CARREIRA
Art. 22. 0 ingresso na Carreira da Guarda Civil Municipal far-se-a
mediante a aprovacao em concurso publico de provas e ou proves e tltulos, no
cargo publico de Guarda Civil MuniCipal 3a Classe, iniciando-se no Curso de
Formac;;ao na condtcao de aluno,
§1°. 0 curso de formacao prevlsto neste Estatuto tera duracao minima
de 04 (quatro) meses com carga horarta no mlnlrno em 800 (oitocentas)
horas, sendo 0 periodo de formacao considerado tempo de servico paratodos
os efeitos legais.
i,I·
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§2°. 0 aluno durante

0

curso de formacao, devera sob pena de

desligamento:
I - cumprir as diretrizes e as norm as de sequranca do curso de formacao:
II - ser pontual, asslduo e disciplinado; .
III - agir com urbanidade, honestidade e sociabilidade;
IV - executar, sob supervtsao, as atividades indicadas para sua torrnacao:
V - demais regras deflnldas em leis, decretos, portarlas e normas do comando
sobre a formacao,

Art. 23. Sao requisitosde carater eltrnlnatorlo, indlspensavels para
ingresso no curso de formacao, os constantesno Artigo 13 e seus lncisos.

Art. 24. 0 aluno que n130 obter a. aprova<;13o no Curso de Forma<;ao sera
exonerado do service publicoem.car<~ter irrevogavel.

Art. 25. A avalia<;ao anualde desempenho para fins de estaqio
probat6rio sera realizada por umaComissao. de Avalia<;13o de Desempenho
composts por 03 (tres) superiores hierarquicosdo avaliado, tendo como
Presidente ocupante de cargo efetivode. Guarda Civil Municipal superior aos
dernals membros.

§ 1°. Nao podera participar da Comissao de Avalia<;ao Especial de
Desempenho: conjuge, convivente ou parente,consangufneo ou afim, em Iinha
reta ou colateral, ate 0 segundo grau, em rela.<;aoao.GuardaCivil Municipal em
estaqio probat6rio ou entre seusmell'lbroscomponentes.
§ 2°. Para compor a Comissao Especial de Avalia<;aode Desempenho a
Secreta ria Municipal de Adrninistra<;ao tndrcara urn servidor efetivo do
departamento de Recursos Humanos para fins de assentamento funcional do
Guarda Civil Municipal avaliado.

§ 3°. 0 conceito de avalia<;13o anual sera motivado com base na aferi<;ao
dos fatores estabelecidos no § 4° do artigo 25, sendo necessaria a indica<;ao
dos fatos, das clrcunstanctas e dos demais elementos de conviccao no termo
de avauacao, inclusive, 0 relat6rio relative ao colhimento de provas
testemunhais e documentais, quando for 0 caso.
§ 4°. 0 Guarda Civil Municipal para adqulrtr estabilidade no servlco
publico, subrneter-se-a a avalia<;ao anual de desempenho durante 0 periodo de
03 (tres) anos, a titulo de estaqlo probatorlo no cargo de ingresso da carreira
da Guarda Civil Municipal, observado os prtnclplos da legalidade,
impessoalidade, m alldade, eflclencia, do contradttorto e da ampla defesa.

<
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a) Ao Guarda Civil Municipal sera dado, previamente, conhecimento das
normas utilizadas para a avalia<;ao de desempenho que sera baseada nos
seguintes fatores de desempenho que devereo constar do fcrmularto de

avauacao:
I -Qualidade do trabalho;
II - responsabilidade com 0 trabalho;
III - zelo por equipamentos e materiais;
IV - aproveitamento em programas de cepacttecao:
V - pontualidade;
VI - assiduidade e;
VII - dlscipllna.
§ 5°. E assegurado ao Guarda Civil Municipal avaliado 0 dlrelto de
acompanhar. todos os atos de instru<;aodo processo que tenha por objeto a
avalia<;aodeseu desempehho.
§ 6°. 0 GuardaCivil Municipalavaliadosera notificado do conceito anual
que Ihe foi atribuido, podendo, no prazo de lO{dez)dias, apresentar pedido
de reconsideracao dirigido ao Presidente daC:omissao que 0 avaliou, 0 qual
devera ser decidido em 10 (dez)dias.

Art. 26. Contra dectsao celattva ao pedido de reconstderacao cabera
recurso ao Comandante da GUqrda Civil Municipal de oficlo ou voluntarlo no
prazo de 10 (dez) dias, na hipotese de confirrna<;ao au nao do conceito de
desempenho atribufdo ao Guard~ Civil Mun1cipalavaliado.
,

Paragrafo unico. Em ca~ode indeferimento do recurso adminlstratlvo

pelo Comandante da Guarda !Civil Municipal, cabera recurso ao Prefeito
Municipal em decisao irrev09aV~1 no rnesrno prazo do caput deste artigo.
,

Art. 27. O,Guarda Civil Municipal avaliado em estagioprobat6rio podera
consultar a qualquer tempo, 0 procedimento registrad(vern pasta ou banco de
dados individual.
1

Art. 28. Sera conslderado exonerado 0 Guarda Civil Municipal em
estaqio probatorto que receber]
I - um conceito de desernpenho insatisfat6rio ou,
II - dois conceitos de desempenho regular.
,

,

Art. 29. Para efeitos do: artigo anterior. sao considerados os seguintes
conceitos na avauacao de desernpenho:
I - insatisfat6rio,
II - regular, qua
III - bom, quan

uando ton avaliado ate 40%;
for avatlado entre mats de 40% e 59 %;
avalladb entre 60% e 89%;
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IV - excelente, quando avaltado entre 90%
e 100%.
•
Art. 30. 0 Comandante da Guarda Civil Municipal, em ate 60 (sessenta)
dias antes do termtno do estaqto. com base no relatorlo da Comissao Especial
de Avalia<;ao de Desenvolvimento ernitlra parecer ao Prefeito Municipal
opinando a favor ou contra a conflrmacao do estaqlo..
§10. Apos parecer do Cornandante, 0 Prefeito Municipal, ouvido 0
Corregedor da Guarda Civil Municipal, decldtra no prazo de 30 (trinta) dlas a
favor ou contra a conttrmacao do estaqlarlo.

§2°. Se 0 despacho do Prefeito Municipal for favoravel

a permanencla do

servidor, fica autornatlcamente ratificado 0 ate de nomeacao, se contrarto,
trnportara na lavraturadeatode exonera<;~o.

§3°. A apuracaodes requisites dequetrata 0 § 4° doartigo 25, devera
processar-se de modo que a exoneracao dofuncionario possa ser feita antes
de findo 0 perlodo doestagio orobatorlo.
.

Art. 31. 0 ate dedesligamentoct0Guarda Civil Municipal em estaqlo
probatorto sera publicado de forma reduzida no6rgao oficialdo Municfpio.

Art. 32. Os prazos prevlstosnesta segaoc:omegam acorrer a partir da
data de cientifica<;ao oupublica<;ao no 6rgao oficial, prorroaado ao primeiro dia
util seguinte seo vencimento recatr em dla quenao houverexpediente.
DA ESTABILIDADE
Art. 33. Sao estaveis apes 03 (tres) anos de efetivo exerdcio os
GuardasCivisMunicipais nomeados em virtudedeapro"a<;ao em concurso
publico e avaliados nos termos desta lel, bem comedo Estatuto Geral dos
Servidores Publicos Municipais.

a

Paragrafo (mico. A aquisi<;ao da estabilidade esta condlclonada
aprovacao em estaqlo probat6rio, mediante avauacao especial e desempenho,
na forma prevista no Capitulo anterior.
Art. 34. 0 Guarda Civil Municipal estavel so perdera

0

cargo:

I - em virtude de sentence judicial transitada em julgado;
II - mediante processo administrativo disciplinar, assegurada ampla defesa;
III - quando houver a necessidade de reducao de pessoal, em cumprimento
ao limite de despesa estabelecida em legislagao Federal pertinente.

a

,.

rY
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Paragrafo unico. A perda do cargo nos termos do lnclso III dar-se-a na
lndenlzacao
forma da legisla<;ao federal apllcavel ao caso e fara jus
correspondente a um rnes de rernuneracao por ana de servtco,

a

DO TEMPO DE SERVI<;O

Art. 35. A apuracao do tempo de service sera fetta em dias, que serao
convertidos em anos, considerando 0 ana de 365 (trezentos e sessenta e
cinco) dias, ao ocupante de cargo de Guarda Civil Municipal levara em conta 0
tempo efetivo no cargo.
~

Art. 36. Sao considerados como de efetivo exercfcio, os afastsmentos
em virtude de:
1- ferias;

II - exercfcio de cargo OU fun<;;aoemcomissaoern 6rgao ou entidade Federal,
. Estadual, Distrital ou.Municipal;
.
III - participa<;aoautorizada em programas detreinamentoou capacttacao:
IV - desempenho de mandate eletivo;
V - jurle outras obrigac;oes legais;
VI - rntssao ou estndo, quando 0 afastamento houver sido autorlzado pelo
Comando da Guarda Civil Municipal;
. . . ' ,.'.
VII - participa<;aoem provas de. competi<;;ao desportiva, quando 0
afastamento houver side autorizadopelo Comando da Guarda Civil Municipal e: .
VIII - llcencas:
'
a) para tratamentode saude;
b) gestante;
c) adotante e paternidade;
d) por acidente em servtco:
e) por motivo de doenca em pessoa da familia, ate 30 dias;
f) para 0 service militar;
g) para concorrer a cargo eletivo;
h) para exercfcio de mandato dassista e;
i) prernto.

a
a

a

tI

§ 1 - Nas hip6teses prevlstas nos lncisos II, IV e VIII alineas "e" e "h"
deste artigo, 0 tempo de servlco nao sera computado para efeito de promocao
quando a llcenca for igual ou superior a 03 (tres) anos.
0

2 0 • - as servidores efetivos designados para exercer func;ao
gratificada ou cargo em comissao de coordenacao dentro do quadro da Guarda
Civil Municipal de Ferraz de Vasconcelos, ou que prestarem services em outros
6rgaos para atendimento a acordo de interesse da Administrac;ao Publica ou
convenlo, terao 0 e po computado como efetivo exerclclo no cargo da fun<;ao
. de Guarda Civil
nlc ai, sem qualquer prejuizo na carreira.
§

, -
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Art. 37. E vedada a contagem cumulativa de tempo de servtco prestado
concomitantemente em mats de um cargo ou func;;ao de orgaos ou entldades
dos Poderes da Uniao, do Estado, do Distrito Federal e dos Municfpios.
Art. 38. Alem das ausenclas ao servtco previstas nesta Lei, serao
considerados como de efetivo exercfcio os afastamentos previstos no Estatuto
dos Servidores Publicos de Ferraz de Vasconcelos (Lei Complementar nO
167/2005).
DA CAPACITACAo
Art.
39. 0 exerdcio das·· atribuic;;oes dos cargos da Guarda Civil
Municipal de Ferraz de Vasconcelos requer capacitac;;ao especffica, com matriz
curricular compatfvelcom suas atividades e func;;oes.

paragrafo unico. Pare fins doqi!iposto no caput, podera ser adaptada a
matriz curricular national para formac;;ao em segllranc;;a publlca, elaborada pela
Secretaria Nacional de Seguranc;;aPublica 'Senasp).
Art. 40. E facultpdo .ao Munic;ipio acriac;;ao de orgao de formacao,
treinamento e aperfeic;;oamento, observados a protec;;ao dosdireitos humanos,
do exerdcio da cidadania edas Iiberdadespublicas, preservac;;ao da vida,
reducao do sofrimentoe diminuic;;ao das perdas, patrulhamento preventlvo,
compromisso com aevoluc;;ao social cia comuniqade e uso moderado da forc;;a.

paragrafo unico.Esse6r9ao.pode~erobjetoqe acordo de cooperacao,
convento ou consorcio entre MLlnidpios,sendofacultado at) proprio Estado

mente-to, mediante convento com os Munidpios, assegurando a partlclpacao
deles no conselhodo orgao, desde que nao seja 0 mesmo destinado a
formacao; ao treinamento ou aperfelcoamento de.torcas militares.
Art. 41. O. Prefeito Municipal de Ferraz de Vasconcelospodera criar por
decreta a Divisao de Ensino da Guarda Civil MuniCipal, com a finalidade de
formacao, treinamento e aperfeic;;oamento continuo de seus integrantes.
DA AVALIACAO DE DESEMPENHO fUNCIONAL

e

Art. 42. Avaliac;;ao de Desempenho Funcional
0 monitoramento
sistematico e continuo de vartos aspeccos da atuac;;ao funcional dos servidores
do Quadro da Guarda Civil Municipal de Ferraz de Vasconcelos.
Art. 43. A avatlacao de desempenho se dara por cornpetencla funcional
do guarda civil
unicipal e sera apurada anualmente em tormutano de
evauacao de
mpenho tunclonat a ser anatlsado pela Comissao de
Desenvolvimen F nclonal.
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•
Art. 44. 0 torrnularto de avalia~ao
de desempenho funcional devera
conter os seguintes fatores de desempenho e empenho funcional dos
servidores do Quadro da Guarda Civil Municipal:
I - pontualidade;
II - assiduidade;
III - disciplina
IV - aproveitamento em cursos e programas de capacnacao:
Art. 45. Os fatores da avalia~ao de desempenho funcional sao de
natureza classlflcatorta, tendo nota de 0 (zero) a 10 (dez) e para efeito do
fator previsto no lnclso I, do artlqo : anterior, sera computado como ponto
negativo de 0,5 cada atraso au saida injustificada.
Art. 46. 0 formulario de avalia~aodedesempenhq funcional devera ser
preenchido pelo servidor e sua. cheJia imediata eenviado
Comissao de
Desenvolvimento Funcional paraapura<,;ao,objetivandoa aplica<,;ao dos
institutos da prornocaoe proqressao functonaldefmldos neste .Estatuto.

a

a

Paragrafounico. Cabera chefia lrnedlata dar. clencla do resultado da
avauacao ao servldor eao superior hierarquicO.
Art. 47. Os resultados da Avalia~ao dedesempenho servlrao de subsldlo
para:
1- programas, cursosde capacitacao e requalifica<,;ao profissional;
II - programas de trelnarnento e desenvolyimento proflsslonal:
III - Promo~ao e progressao funclonal na carretra:
IV - premia~oes a serem instituidasporPqrtaria no ambito da Guarda Civil
Municipal de Ferraz de Vasconcelos. .

Art. 48. A avalia<,;ao de desempenho funcloaal levaraem constderacao
os fatoresdo artigo 44 deste Estatuto e tftulos:
§ 1°. serao considerados como titulos:
I - 0 tempo de efetivo exerdcio na carreira de Guarda Civil Municipal, como
0,5 pontos por ana;
II - os cursos realizados no ambito da Guarda Civil Municipal nao exlqldo
como requlslto para 0 ingresso;
III - os cursos promovidos por outras mstttutcoes, desde que referendados
pelo Comandante e dispuser a legisla~ao;
IV - escolartdade superior da exigida para ingresso no cargo efetivo.

§2°. Os titulos que trata os inctsos n~ III, e IV, do paraqrafo anterior,
valerao de 03 (tres) 05 (cinco) pontos por titulo, limitados a 10 (dez) pontos,
a serem regulamen ad s pelo Comandante da Guarda Civil Municipal mediante
norma interna. .
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Art. 49. Para efeitos da apuracao dos resultados serao considerados os
eventos ocorrido ate 0 encerramento do cicio da avaltacao de desempenho, e
sera aprovado 0 guarda civil municipal que atingira nota minima de 70%
(setenta por cento) em sua avallacao.
DA COMISSAO DE DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL
Art. 50. A Comissao de Desenvolvimento Funcional sera constitulda por
05 (cinco) servidores efetivos aserem designados pelo comandante e
ratificadas as nomeacces pelo Pretelto Municipal mediante a pubucacao de
Portaria, com atribui<;ao de proceder a avalia<;ao de desempenho por
cornpetenclas na Guarda Civil Municipal; conforme prevlsto neste Estatuto e
regulamento espedfico.
I

§1°. A Comissao.de.DesenvoIVlmentp.Ftlncionalser~cornposta:

1- 04 (quatro) servidores da carreirae hierarqula superior doavaliado;
II - 01 (urn) representante do> departamento de Recursos Humanos da
PrefeituraMunicipal paraassentamento funcioOCiI dos 'avaHados.

§20 . 0 Presidente da ComissaodeDes~nvolvimento Funcional sera
Guarda Civil Municipal de precedencla hierarquica.

0

§3°. Havendo igualdade nasclasses, sem a possibilidade de avalia<;ao
por servidor da carreira de hierarquia superior, bem como, os servidores que
exercarn fun<;oes gratificCidas serao avaliados pelo cornendante da Guarda Civil.
Municipal de Ferraz de Vasconcelos.
§4°. 0 Comandante e
avaliados pelo Prefeito.

0

Correqedor da Guarda CiVil Municipal serao

§ 5°. Nao poderao cornpor a Comissao depesenvolvimento Funcional
servidoresa que se referem 0 inciso I, §1° desteartigo,que tenham sofrido
sancao disciplinar nos ultlrnos tres (3) anos.

Art. 51. A atternancta dos rnembros constituintes da Comissao de
Desenvolvimento Funcional verlflcar-se-a a cada 03 (tres) anos de particlpacao
e no caso de impedimento, proceder-se-a a substltutcao do membro.

Art. 52. A Comissao de Desempenho Funcional da Guarda Civil Municipal

tera cornpetsncta:

.

I - Coordenar 0 Sistema de Avalia<;ao de Desempenho dos servidores efetivos
do Quadro da Guarda Civil Municipal, com base nos fatores constantes dos
formularlos de avauacao de desempenho, objetivando a aplicaGZIo da avauacao
de desempenho anu e dos institutes da promocao e proqressao:

~o

e~

a Comissao de Desenvolvimento Funcion

N
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1 - verificar 0 cumprimento dos intersticios minlrnos indicados para a
prornocao e proqressao, respectivamente;
11 - apurar a pontuacao do desernpenho dos servidores, atraves da analise
dos dados constantes dos tormutartos de avattacao de desempenho;
111 - dlvulgar 0 quantitativo de cargos que serao preenchidos por prornocao e
proqressao:
IV - convocar os guardas clvls rnunictpals candidatos a prornocao que
partlclparao dos cursos especificos de formacao e ou cepadtacao das
atribui~5es dos cargos pretendidos.

§1°. A convocacao que trata

lnclso IV, deste artigo, sera realizada de
oficio pela Comissao de Avalia~ao de Desempenho e sera publicada de forma
reduzida e restnta na Guarda Civil Municipal, mediante ate expedldo pelo
Comando da Guarda Civil Municipal.
0

§2°. 0 Guarda Civil Municipal quenao constar da lista de inscritos
previsto no paragrafo anterior, podera interpor recurso ao Cornandante da
Guarda Civil Municipal., dentro de 05 (cincp}dias utels, contado do dia
subsequentea pUblica~ao.

§3°. Os recursos.serao exarnlnados e de/:ididosem 05 (cinco) dias utels,
sendo a dectsac publicada nos termos do § 10,deste artigo.
Art. 54. 0 resultado dos trabalhos da Comissao de Desenvolvimento
Funcional sera ratificado peIo Com(lndanteda Guarda Civil Municipal e
publicado na imprensa pficiaI do Munidp.io.
Art. 55. Os servidores que se julgarem prejudtcados pelos resultados
apresentados pela Comissao, terao 0 prazo de 10 (dez) dias utets, a partir da
data da respectiva publica<;ao, para recorrer, .

Paragrafo(mico - A dectsao sobre
publicada no Boletim Oficial do Municipio.

0

reeurse: sera imediatamente
.

DO REENQUADRAMENTO DOS ATUAIS TITULARES DE CARGO DE
GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Art. 56. Os atuais titulares de cargo efetivo da Guarda Civil Municipal,
serao reenquadrados em conformidade com a Lei Complementar nO 267/2012
no prazo de 120 dias da publlcacao desta lei.
DA JORNADA DE TRABALHO

Art. 57. 0 s rvldores do Quadro da Guarda Civil Muni
sujeitos aos sequl tes eriodos de trabalho:

al ficam
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1- Horarios administrativos (2 a a 6 a ) : nao sera superior a 08 (oito) horas
dtartas e perfodo normal da semana nao excedera a 40 (querente) horas
sernanals e 200 horas mensais;
II - Regime de Escala 12x36 (12 horas trabalhadas com 36 horas de
descanso): periodo mensal de trabalho, n50 excedera a 200 horas mensais.
Art. 58. 0 perfodo extraordtnarro somente sera considerado quando
requlsltado justificadamente pela chefia imediata e autorizado pelo
comandante, para atender a realiza<;ao de services lnadlavels, ou cuja
inexecucao possa acarretar prejufzo manifesto para admlnlstracao.
DA ASCENSAO POR PRETERI(:AO

Art. 59. A ascensao por preteri<;aoeaquela concedida ao Guarda Civil
Municipal que teve odireito reconhecidoaprory'lQ<;ao que Ihe caberla, mas que
nao Ihe foi concedida.
Paragrafo uni(:o - 0 Guarda Civil Municipal sera promovido por
ascensao nas seguintesCircunstancias:
1- tiver declsao ou recur-so admlnlstratlvo.deterldo:
II - cessar situa<;ao de desapareddo, desde que tal situa<;ao nao tenha sido
provocada por sua culpa ou dolo;
III - for absolvldo au lrnpronunclado em processo judicial.
DO PORTE 'DE AR.MA DE FOGO
Art. 60. Aos Guardas<:ivisMunicipaiseautorizadoa porte de arma de
fogo, conforme prevlsto em lei vigente.

Paragrafo (mico., Suspende-se odireito aoporte dearma de fogo em
razao de restri<;ao medica, dectsao judicial ou justificativa da adocao da
.,
medida pelo respecttvo dirigente.
DO ADICIO.....AL DE RISCO
Art. 61. 0 adicional de risco e devido a todos os Guardas Civis
Municipais nos termos da Lei Cornplementar nO 311, de 7 de marco de 2016.
DO COMANDO E CONTROLE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
DO COMANDANTE, CORREGEDORIA E OUVIDORIA

.. "

DO COMANDANTE
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Art. 62. 0 cargo em comissao de Comandante da Guarda Civil Municipal
com nfvel salarial 5, sera ocupado exclusivamente por Guarda Civil Municipal
de Ferraz de Vasconcelos de carreira efetiva indicado pelo Prefeito Municipal,
observado os seguintes requisitos:
I - possulr diploma de curso superior devidamente reconhecido e curso
espedfico em Comando de Guarda Civil Municipal ou equivalente, ratificado por
ate do Chefe do Poder Executivo Municipal.
II - demonstrar conduta ilibada no exerdcio das atrlbulcoes do cargo efetivo
da carreira da Guarda Civil M.unicipal;
III - estar no exercicio do cargo efetivo da func;;ao de Guarda Civil Municipal
no minimo 07 (sete) anos iriinterruptos,precedendo a nomeacso:
IV - nao ter side condenadoem sentenee penal transitada em julgado.
V - nao ter sido condenado por improbidade adminitrativa.
§ le>. 0 comandante sera noroeado peloPtefeitoMunicipal.
§ 2°. 0 titular de cargo efetivo, quandoocupar 0 cargo em comissao de
Comandante da Guarda Civil Municipal podera optar pela remuneracao deste
ou pela de seu cargoefetivo, acrescida degratifica<;ao defunc;;ao de 100%
(cern por cento) sobre ovencimentodpcargoefetivo.

Art. 63. 0 Guarda Civil Municipal ocupante do cargo em comissao de
Comandante rara jus ab adicional de risco constante naleicomplementar n°
311 de 07 de marco de 2016.
DA$ATRIBUICOE$DQCOMANDANTE
Art. 64. Competeao Comandanteda Guarda Civil Municipal:
I - Promover, coordenar, propor, orientar e implementar as normas
disciplinares da Guarda Civil Municipal;
II - Promover, definir e coordenar as dlretrtzes paraelaborac;;ao da escala de
servic;;os;
III - Conceder dispensa do service, nas condlcoes estabelecidas na legislac;;ao
vigente;
IV - Promover, coordenar, supervisionar e acompanhar 0 trelnamento dos
servidores da Guarda Civil Municipal,
.
!V Elaborar os requerimentos e adotar as provldenclas cablveis, visando
manter os vefculos e equipamentos necessaries para as atividades
operacionais em perfeitas condlcoes de uso;
VI - Controlar mensalmente a frequencta dos servidores lotados na Guarda
Civil Municipal, encaminhar suas informac;;5es ao 6rgao de recursos humanos
para etaboracao da folha de pagamento e de boletms estatfsticos;
VII - Levant
as necessidades de compras e servlcos da Guarda Civil
Municipal e e ti\requisiC;;5es com vistas aos procedimentos de aqutstcao:
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VIII - Acompanhar junto a Ouvidoria as lntorrnacoes que dizem respeito a
Guarda Civil Municipal etomar as devidas provldenctas:
IX - Acompanhar junto a Corregedoria e prestar lnforrnacoes aos processos de
slndlcancta disciplinares que dizem respetto a Guarda Civil Municipal;
X - Superintender e fiscalizar todas as atividades e servlcos da Guarda Civil
Municipal;
XI - Nomear e designar corntssoes que se tornem necessartas ao bom
andamento do service, exceto a Comissao de stndtcancta e Inquerlto de
cornpetencla do Chefe do Poder Executivo;
..
XII - Realizar rnovtmentacoes internas de pessoal, objetivando a melhor
eflclencla do servic;o;
XIII - Estabelecer normas geraisde atuac;aoda Guarda Civil Municipal;
XIV - Elaborar escala e conceder a seus subordlnados, ferias anuais, ucenca
prernlo, Iicenc;a semremunerac;aoe<afast,amentos deacordo com as norrnas
.
.
vigentes;
XV - Manter e mandarregistrat nosassentalTlentos dos seus comandados as
alteracoes pertinentes arealizac;a-o doservlco daGu arda Civi,lMunlclpaI;
XVI - Cumprir e fazer cumprir as determinac;oes e orientac;oes do Chefe do
Poder Executivo;
XVII -Expedir atosadministrativos norlTlativos, disciplinares e operacionais
de sua comoetencla;
.
XVIII - Desempenharoutras atividades correletas a.suasetnbutcoes, ao seu
cargo de origem e aquetas solicitadas pelo superior hlerarquico:
XIX - Apllcar sancoesde acordo com as normasvigentes;
XX - Propor eoequacoes necessaries visanc\ogarantir a efetiva prestacao de
servlcos da Guarda Civil Municipal;
XXI - Executar outrasatividadesafins•. '
DOS 6RGAO~,DE CONTROLE

Art. 65.0 funcionamento. da Guarda CivHMunidpal de Ferraz de
Vasconcelos sera acompanhado por orgaos proprtos; permanentes, autonornos
e com atrlbulcoes de fiscalizac;ao, investigac;ao e audltoria:
,

I - Controle Interno para apuracao de infrac;oes disciplinares, exercldo por

Corregedoria propria, com atrlbulcbes definidas nesta lei;
II - Controle Externo sera exercido por Ouvidoria, independente em relac;ao
ao Comando da Guarda Civil Municipal de Ferraz de Vasconcelos, para
receber, examinar e encamlnhar reclarnacdes, suqestoes, elogios e denunclas
acerca da conduta de seus dirigentes e integrantes e das atividades do 6rgao,
proper solucoes, oterecer recornendacoes e Informer os resultados aos
interessad
garantindo!-Ihes ortentacao, informac;ao e resposta.
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DA CORREGEDORIA
"

Art. 66. A Corregedoria da Guarda Civil Municipal

e

6rgao propno,
autonorno e com mdependencta funcional, subordinada diretamente ao Prefeito
Municipal.

Art. 67. A Corregedoria da Guarda Civil Municipal tera seu quadro
formado exclusivamente por Guardas Civis Municipals, para possibilitar 0 pleno
exerdcio de suas atividades e tuncionare. em predlo distinto das tnstalacoes da
Guarda Civil Municipal.
§ 1°. - 0 Guarda Civil Municipal integrante do quadro da corregedoria,
desernpenhara todas as func;5es administrativas e operacionais necessarlas
para efetiva<;ao das atividadesqocorregedor, onservados os prlnclpios
constltuclenals.que regem a Administra<;ao Publica e demaispreceitos legais.

§ 2°. - Serao designados doisservidoresefetivosno cargo de Guarda
Civil Municipal, para auxiliar os trabalhos do cQrregedor.
§ 3°. ~ A indicac;ao dosdoisservidorescitados no § 2° deste estatuto
sera felta pelo Corregedor da Guarda Civil Municipal.

DO CARGO

I')E-

CORREGEDOR

Art. 68. Fica cnedoo car@Q ern.comrssaode Corr~edor dr Guarda Civil
Municipal com nfvel salarial"S", ·c::~nstantedo Anexo Unico. (parte integrante
desta Lej), que seraocupadoexclusivamente por Guards Civil! Municipal de
Ferraz de Vasconcelos indicado pelo Prefeito Municipal, observado os seguintes
requisitos:
'

I - Ser preferencialmente Bacharel em Diretto outer conclufdol rorrnacao em
nlvel superior devidamente reconhecido e possulr .curso especiflco em
Corregedoria de Guarda Civil Municipal ou equivalente, ratltlcado por ate do
.
!
Chefe do Poder Executivo Municipal;
II - demonstrar conduta lllbada no exerdcio das atrlbulcdes do cargo efetivo
da carreira da Guarda Civil Municipal;
I
III - estar no exerciclo do cargo efe.tiv. 0 da fun<;ao de Guarda C~'Vil Municipal e
ter concluldo 0 estaqlo probat6rio; .',
IV - nao ter side condenado em sentE!n<;a penal transitada em 'ulgado, asslrn
como observancia ao dispostona Lei Municipal 3.186/2013.
:

.

I

§ 1°. 0 Corregedor da Guarda Civil Municipal sera nomeado pelo Prefeito
Municipal por p Iodo de 2 (dots) anos, sendo permitida uma unica reconducao
por igual perio o.
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§ 2°. 0 titular de cargo efettvo, quando ocupar 0 cargo em comissao de
Corregedor da Guarda Civil Municipal podera optar pela remuneracao deste o~;
pela de seu cargo efetivo, acrescida de gratificac;ao de func;ao de 100% (cem
por cento) sobre 0 vencimento do cargo efetivo.

Art. 69. 0 Guarda Civil Municipal ocupante do cargo em comissao de
Corregedor da Guarda Civil Municipal fara jus ao adicional de risco, constante
na lei complementar nO 311 de 7 de marco de 2016.

Art. 70. 0 Corregedor da Guarda Civil Municipal tera mandatoicuja
perda sera decidida pela malorla absolute da Camara Municipal fundada em
razoes relevantes prevista nesta l e i . '
DASATRlBUIC;QESDACORttJ:GED()RI~

Art. 71. Compete a CorregedoriadaGuardaCivil Municipal:
I - apurar as infrac;5es disciplinares conferiqas<Jos integrantes da Guarda Civil

Municipal;
II - realizar inspec;5ese correlcoes em quaIquer unidadeda Guarda Civil
Municipal;
.
III - apreclar e investigar as representac;5esque Ihef()remdirigidas relativas
atuac;ao irregular .des servidores pertencti)ntes ao quadro Guarda Civil
Municipal;
IV - manter irrestrito sigilo sobre assuntosdosorgaos e os servlcos e
apuracao.em geral;
.
.
V - averiguar todas as representiilC;qese denunctes de que' tenha
conhecimento, ou venha a receber,escrit,ls.ol.l. verbais, envolvendo servldores
pertencentesao quadro.Guarda Civil Municipal;
VI - apreciar as representacoes que lhe forem. dirigidas e responder as
consultas formuiadas pelos orgaos da.administrac;ao;
VII - promover investigac;ao sabre comportamento etico, social, morale
funcionaldoscandidatos ao cargo de.Guarda Civil Mllnicipal,. bem como, dos
ocupantes desses cargos em estaqlo probatorlo e dos lndlcados para 0
exerdcio de chefias e de func;oes de conftanca, e observadas as normas legais
e regulamento apllcavel:
VIII - encaminhar para autoridade competente as conctusoes des
procedimentos que instaurar para epuracao das infrac;oes disciplinares dos
servldores pertencentes ao quadro Guarda Civil Municipal, sugerindo a
aplicac;ao das sancoes pertinentes;
IX - responder as consultas formuladas pelos 6rgaos da adrnlnlstracao sabre
assuntos de sua competencla:
X - sugerir reallzacoes de correlcoes extraordmartas nas unidades da Guarda
Civil Municipal;
XI - cumprir 0 razos legais;

a

'.

.
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XII - remeter, quando entender necessarlo, relatorlo circunstanciado ao
Comandante sobre a eutuacao pessoal e funcional dos servidores pertencentes
ao quadro Guarda Civil Municipal e, tratando-se de servidor em estaqlo
probatorto proper, se for 0 caso, a lnstauracao de procedimento administrativo
para exoneracao:
XIII - organizar e manter atualizado arquivo de documentacao relativa as
apuracoes disciplinares, bem como, acompanhar os procedimentos apuratorios
.instaurados por outros orgaos, visando definir responsabilidade civil,
administrativa e cnrnmalao Guarda Civil· Municipal por atos praticados em
service ou fora dele.
.
DA OUVIDORIA

I

Art. 72. A Ouvidoria da Guarda. Civil Municipal e um orgao proprio,
independente de controle externo, permanentee autonorno-que se destina a
receber, examinar eencaminhar redama<;oeS,Sl.Igestoes, eloqtos e denunclas
acerca da conduta de seus dirigentes e integrantes, bem como das atividades
do 6rgao, propor solu<;oeS, oferecer recomend~<;i5ese tnformar 0 resultado aos
interessados, garantindo-Ihes orientat;ao, inforrna<;ao e resposta. Podera atuar
de offclo ou por soHcitat;ao de qualquer interessado, preservando sempre a
integridade doservidor e 0 sigilo dos fatos>inicialmente levados ao seu
conhecimento ate a propositurade· sindicancia, pelo orgao administrativo
competente.
,
.
Art. 73. Fica criadoo cargo<erncprnissao deOuvidorda Guarda Civil
Municipal corn nivelsalaria{"S';,.Cl:~IJ$tantedoAnexoUnico(parte integrante
desta LeO, que sera ocupado porservidorefetivo do Municipio de Ferraz de
Vasconcelos lndtcado . pelo .. Prefeito Municipal, . observado os seguintes
requisitos:
I - Serpreferencialmente Bacharel em Direito outercondi.Jido torrnacso em
nivel superior devidamente reconhecido e possuir curso espedfico em
Ouvidoria ou equivalente, ratificado por ate do Chefe do Poder Executivo
.
Municipal;
II - demonstrar conduta i1ibada no exercicio das atribuit;oeS do cargo efetivo;
III - estar no exerdcio do cargo efetivo e ter concluldo 0 estaqlo probatorio:
IV - nao ter side condenado em sentence penal transitada em julgado, assim
como observancia ao disposto na Lei nO 3.186, de 8 de outubro de 2013 .

..
§ 10. 0 Ouvidor da Guarda Civil Municipal sera nomeado pelo Prefeito
Municipal por p Iodo de 2 (dols) anos, sendo permitida uma (mica reconducao
/
por igual peri o,
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§ 2°. a titular de cargo efetivo, quando ocupar 0 cargo em comissao de
auvidor da Guarda Civil Municipal podera optar pela remuneracao deste ou
pela de seu cargo efetivo, acrescida de gratifica<;ao de fun<;ao de 100% (cem
por cento) sobre 0 vencimento do cargo efetivo.

Art. 74. a Ouvldor da Guarda Civil Municipal tera mandato cuja perda
sera decidida pela maioria absoluta da Camara Municipal fundada em razces
relevances prevista nesta lei.
DASATRIBUI~OESDO OUVIDOR

Art. 75. a
atrlbutcoes:

Ouvldor da Guarda Civil Municipal tem

as seguintes

I

1- gerenciaras atlvldades da auvidoriadaGuarda Civil Municipal;
II - receber, examinare encaminhar sugestQese elegios acerca da conduta
de seus dirigentes e integrantes,bem comodas atividadesda Guarda Civil
Municipal aos 6rgaos cornpetentes;
1 ...
III - receber, examin;ar e encaminhar rec1iilma<;5es edeolmcias acerca da
conduta.de.seus dirigen~es e lnteqrantes, bemcomo das atiVidades da Guarda
Civil Municipal aos 6rgaes competentes;
IV - organizar e manter atuanzado 0 arquivoe a documentacao relativa as
denuncias, reciama<;oes,representa<;oes e sugestoesrecebidas;
V - propor solu<;5ese oferecer recomendiil<;oesdos encaminhamentos que the
. .'
". .:
. ..
forem dirigidos;
VI - informar 0 resultadoa9s interessados, garantindo-Ihes orlentacao,
informa<;ao e resposta;
VII - elaborar, ao final de cada ano, relatcriogeral de saas atividades;
VIII - desempenhar outras atlvldades pertinentes a seucarqo, compatfveis
com suas atribui<;oes determinadas por leis..

DO REGIME DISCIPLINAR INTERNO
DA DISCIPLIN,\ E HIERARQUIA
Art. 76. Disciplina sao normas pre-estabelecldas em tegisla<;ao municipal
a serem observadas e cumpridas por todos os Guardas Clvls Municipals.
Paragrafo Unico - Entende-se por dlsctpltna 0 cumprimento do dever
lmposto a cada um, cujas rnanltestacoes essenciais sao:
I - a pronta obedlencla as ordens superlores;
II - a pronta
dlencla as prescri<;5es contidas nos regulamentos, normas e
eis'
,
..
l
III - correca de titudes;
.h
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IV - a colaboracao espontanea, a disciplina coletiva e a effclencla da
tnstttutcao.
Art. 77. Entende-se por hierarquia 0 vinculo que une os integrantes das
diversas classes na carreira da Guarda Civil Municipal, subordinando umas as
outras e estabelecendo uma escala; pela qual, sob esse aspecto, sao uns em
retacao aos outros, superlores e subordlnados,
Art. 78. A hlerarqula na carrelra da Guarda Civil Municipal
meio da Lei Complementar nO 267, de 12de abril de 2012.

e definida por

§ 1°. A hierarquia confere ao supertor hlerarqutco 0 poder de dar ordens,
de fiscalizar e de reverdecisoes em rela~ao ao inferior, a quem ela impoe 0
dever de obedlencla;
§2<:l. No tocante a hierarCluia naCarreira definida por meio da Lei

Complementar nO 267, de 12 de abril deZ012, a condi<;ao de superiores
nlerarqutccs .precede ~os servidores efetiv9sipertencentes ao quadro da
GuardaCivilMunicipalde Ferraz de Vasconcelos, que forerndesignados para
exercer fun~ao gratificadaou cargo em.cOmissaodecoordenac;ao.

§3°. Os servidores que forem designados para exercer func;;ao
gratificada ou cargo em comissao de coordenac;a:o:, nao terao qualquer prejuizo
na carreirafuncional.

Art. 79. Havendo . igl.J<lldadede clas$e ou .fun~aotera precedencla

hierarquica 0 Guarda Civil Munlcip~: .
'.
I - 0 maisantigo no cargo efetivo.· ,
11- 0 que tiver maior nota no curso de forma~a.o;
III - 0 mats antigo na fun~ao de Guarda Civil Municipal efetivoe;
IV - 0 de rnaioridade.
CODIGO DE CONDUTA

e

Art. 80. 0 c6digo de conduta da Guarda Civil Municipal
0 Regime
Disciplinar Interno - RDI que compreende regras e normas pre-estabelecldas
neste Capitulo e legislaC;;ao abrangente, as quais dirige 0 comportamento de
seus servidores e ao infringi-las ficam .sujettos as penas previstas neste
Estatuto.

Art. 81.

egime Disciplinar Interno - RDI aplica-se a todos os
servidores da G ar
Civil Municipal,independente do regime e/ou ingresso no
cargo e/ou n fun ao, observado, as normas deste Estatuto e legislac;;ao
espe ., a.
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DOS DEVERES

Art. 82. Sao deveres do Guarda Civil Municipal:
I - observar a hierarquia e disciplina da Guarda Civil Municipal;
II - exercer com zelo e dedica<;ao as. atrlbulcoes do cargo;
III - ser leal a instituic;;ao a que servir;
IV - proceder de forma i1ibada em SUa vida publica e particular;
V - observar as normas legais e regulamentares;
VI - cumprir as ordens superlores, exceto quando manifestadas i1egais;
VII - atender com presteza:
a) ao publico em geral, prestando as informac;;oes requeridas, ressalvadas as
protegidas por sigilo;
b) a expedlcao de certtdoes requeridas para defesa de dire ito ou
esclarecimento de situac;;ao de interesse pessoal;
c) as requisic;;oes para a defesa da Fazenda Publica;
d) as ordens supertcres;
VIII - levar ao conhecimento da .autoridadesuperior as irregularidades de que
tiver clencla em razee do cargo que exerce;
.
IX - zelar pela economla do material e pelaconservac;;aodos equipamentos e
do patrtmoruo publico;
X - manter condutacompativel com a moralidade adrntnrstranva:
XI - ser assiduo e pontual no service:
XII - tratar com urbanidadeas pessoas;
XIII - usar adequadamente equipamento, uniforme ou insignias;
XIV
apresentar-seao . service ern. boas condic;;5es de asseio e
convenientemente trajadocom ouniforrne.quefor determinado;
XV - segulr as normasdesaudeihigleneeseguranc;;a do trabalho;
XVI - frequentar programas de treinamento, forma<;ao ou de capacttacao
instituidos ou flnanctados pela Administrac;;ao;
XVII - colaborar para oaperfeic;;oamento des servtcos:
XVIII - prOvidenciar para que esteja sempre atualizadooseu assentamento
individual fornecendo as informac;;5es de interesse dacorporac;;ao, bem como,
sua declaracao de familia;
.
XIX - subrneter-se a inspec;;ao medica ou pstcolcqlca determinada por
autoridade cornpetentej
XX - representar contra i1egalidade ou abuse de poder;

..

Paragrafo Unico. Sera considerado como coautor 0 superior hlerarquico
que, recebendo denuncla ou representacao verbal OU escrlta a respetto de
irregularidade ou de falta cometida por seu subordinado, deixar de tomar as
provldenctas necessanas para sua apuracao.
DA ACUMULAC;AO

Art.

Evedada a ecurnutacao remunerada de cargos publlcos,

exceto:
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I - a de dots cargos de professor;
II - a de um cargo de professor com outro tecntco ou cientifico;
III - a de dols cargos ou empregos privativos de prottsstonats de saude, com
profiss5es regulamentadas.
§ 1°. A proibi<,;ao de acumular estende-se aernpreqos e tuncoes em
autarquias, fundacoes, empresas publlcas, socledades controladas direta ou
indiretamente pela Uniao, pelo Distrito Federal, pelos Estados e pelos
Municipios.
§ 20. A acumulacao de cargos, aindaque llclta, fica condicionada a
cornprovacao da compatlbllldadede.borartos, conforme escalas e prontldoes de

servlcos estabelecidas pela Guarda Civil Municipal.
Art. 84. Verificada emproces~o administr.Cltivoa acurnula<,;ao proibida e
nao havendo prova de. ma~fe,o serJidor optarapela remuneracao de um dos
..
cargos ou fun<,;oes.

Paragrafo unico. Provada a ma-fe,perderao cargo ou fun <,;21 0 que
exercla ha mais tempo e seraobrigado arestitiJir 0 que tiver percebido
indevidamente, semprejuizo do procedlmentepenel cabivel.

Art. 85. As autoridades e es tsuperlores hterarqulcos que tiverem
conhecimento de quequalquer deseus subordlnadosacurnula indevidamente,
cargos ou fun<,;oes publicas, comunicar~o()JClt()aO 6rgao de pessoel, para fins
indicados no artigo anterior, sobpen.Cl.decOrre~ponsabiHdade,
DAS RESPONSABILIDADES

Art.86.0guarda civil muniCipal responde civil/criminal e administrativo
pelo exercicioirregular de suas atribui<,;oes.
Paragrafo unico - As responsabilidades civil e criminal serao apuradas
e punidas na forma deste Estatuto.

Art. 87. A tndenlzacao de prejuizo dolosa ou culposarnente causado ao
Erario sera reparada na forma prevista no Estatuto dos Servidores Publlcos de
Ferraz de Vasconcelos.

Art. 88. A responsabilidade edrnmtstrattve
resulta de ate omlsslvo ou
.
,

comlsslvo
razao de

aticado no desempenho das atr!bui<,;oes do cargo ou fun<,;ao ou em
.

.

...

"
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Art. 89. As sanc;5es civis, penais e administrativas poderao ser aplicadas
cumulativamente, sendo independentes entre si.
Art. 90. A responsabilidade administrativa dos Guardas Civis Municipais
sera afastada no caso de absolvlcao criminal que negue a exlstencia do fato ou
a sua autoria.
DASPENALIDADES
Art. 91. Sao penalidades disciplinaresa' serem aplicadas aos Guardas
Civis Municipais:
II, - advertencla:
II - suspensao:
III - demtssao:
IV - cassecao de aposentadoria oudTsponibilidade;
V - destituic;ao de cargo em comissao,
.
Paragrafo unieo- As penas apllcadas serao cumpridas a partir da data
em que delas 0 punidotomarconhecimentq,por atooficial da autoridade
competente.
.
.
Art-. 92. Na aplicac;ao daspenalidadessera considerada a natureza, a
gravidadeda infrac;ao cometida, os dartos qUEi!dela provirem para 0 service
publico, as circunstancias, aqravantes... eiatenuantesj bern como os
antecedentes funclonats:
§ 10. As penas impostas aos Guardas Civis Municipais serao registradas
em prontuarlo.
§ 20. 0 ate deimposic;ao dapenaiidademencionara sempre
fundamento legatda sancao disciplinar.

0

§ 30. Para todas as penalldades sera assegurado ao servidor
contradttorlo e a ampia defesa.
.

0

Art. 93. As transgress5es disciplinares, segundo sua intensidade, sao
c1assificadas em leve, media e grave. Nesse sentido, consideram-se:
I - leve, as transgress5es dlsclpllnares que corntnarn penalidade de
advertencla:
II - media, as transgress5es disciplinares que cominam penalidade de
suspensao;
III - grave,
transgress5es disciplinares que cominam penalidade de
dernl -0.
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Art. 94. Poderao influir no julgamento da transqressso as sequlntes
causas:
1

§ 1°. Sao circunstanclas atenuantes:
1- bom comportamento;
II - assiduo e pontual no servlco:
III - ter cometido a transqressao para evitar mal rnator:
IV - ter cometido a transqressao em defesa propria de seus direitos, ou de
terceiros.
§ 2°. Sao ctrcunstandes.aqravantes:
I - mau comportamento;
II - pratlca strnuttanea de duas transqressoes:
III - em coautoria comduas ou maispessoas;
IV - pratlca da transqressao duranteexecu~ao deservi~o;
V - ter praticado a tral[lsgressaoem .abuso de sua autoridade hlerarqulca ou
funcional;
VI - ter sidopraticadaa transgressao premedi~adamente.

Art. 95. AadvertencIa seraapUcadaporescrito, nos casos de dever
tunclonet, pon tnobservancla da viola~ao dasproibi~oes edas transqressoes
discipUnares constantes no artigo99 e seus incisos, demais leis, regulamentos
au normasinternas, desoe que nao justifiqueimposi~ao de penaUdade mais
grave.
Art. 96. A suspensaoseraapHc(idaem caso de relncldencta das faltas
punidas com a advertenciaedevJola~ao das demaisproibi~5es e das
transgress5es constantes nos artigo 100,2 seus lnclsos, que nao tipificarem
infra~ao sujeita a penalidade de demtssao, nao podendc exceder 90 (noventa)
dlas.
§ 10. 0 guatda civil municipal suspenso perdenid:urante 0 periodo de
suspensao, todas as vantagens e os direitos do exercicio do cargo.
§ 20. Quando houver convenlencle para 0 service publico, a penaUdade
de suspensao podera ser convertida em multa, equivalente 50% (clnquenta
por cento) por dia da remuneracao, ficando 0 guarda civil municipal obrigado a
permanecer em service.

DAS PRESCRICOES DAS PENALIDADES

Art. 97.

"'.

penalidades de advertencla e de suspensao terse seus
reqistros cancel
s:
.
I - as transgre s5 s puniveis com advertencla, em 02 (dots) anos;
II ransg ss5 s punlvels com suspensao, em 05 (cinco) anos;

.

tV'
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Paragrafo unico: 0 Guarda Civil Municipal demtttdo do servic;o publico,
apos regular processo adrnlnlstratlvo, nao mais podera retornar a corporacao,

DAS TRANSGRESSOES DISCIPLINARES

Art. 98. Transqressao disciplinar

e

toda violac;ao do dever na sua
manifestacao elementar e simples, tipificadas e punlvels nas formas de
advertencla, suspensao e demtssao como segue:
.
DA ADVERTENCIA

Art. 99. Serao aplicadas as penalidades de advertenda escrita ao
Guarda CiviL Municipal que incorrernas st:!guihte$ transgress5es disciplinares,
sendo as mesmasanotadasem <documento proprio, .encamlnhado aos
departamentos competentes para 0 devidoregi~tro nas forrnas da lei:
"\

I - nao apresentar-seao superior hienlrquico,estandoem servic;o;
II - apresentar-se para 0 servic;ocom atrasonaojustificado;
III - comparecer aoservic;o . sem.unifonneou com uniforme diferente do
designado;
.
.
.
IV - quando acionado, demorar sem justificativana epresentacao ao superior
hierarqulcc, durante 0 norartode trabalho;
V - utilizar indevidamente veiculo otlclel.. de uso da corporacao para
transportar pessoas; .
.
VI - procurarresolverassuntosr¢ferentesadisciplina eu ao service que
escapem de sua alc;ada;
VII - alegar desconhecimentodeordem publlcada em boieum, quadro para
pubucacao de atos.oftclas, ou registrada em uvro:
VIII - cantar, assoblar ou voclferer; ern Jugal" ouocasrao em que seja exigido
stlenclo:
.
IX - viajar sentado, estando unlformlzado, em ve[culodetransporte coletivo,
colocando em risco a sua seguranc;a ou a de outrem;
X - retlrar-se da presence de superior hlerarqulco de forma descortes:
XI - nos locais em que seja vedado permltlr a permanencla de pessoas
estranhas ao servic;o;
XII - tratar de forma descortes, supeuores hterarqutcos, autoridades ou
qualquer pessoa;
XIII - se solicitado, deixar de apresentar
sede da Guarda Civil Municipal
estando de folga, quando houver a lmlnencia de perturbacao da ordem ou
calamidade publi ,
XIV - usar tel" S de gfria em comuntcacao, informac;ao ou atos semelhantes;
XV - portar-se nc nvenientemente ern solenidades, eventos ou reunloes:
XVI - nao tra r cdnsigo documento funcional de Guarda Civil Municipal;

a
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XVII - ausentar-se do posto de serVIl;o durante

0

expediente ou nao aguardar

substttulcso, sem previa autortzacao do chefe imediato;
XVIII - nao comunicar ao superior imediato, em tempo oportuno:
a) As ordens que tiver recebido sobre pessoal ou material;
b) As ocorrenclas pollclals ou ocorrenctas de rotina;
c) Danos ou extravios de qualquer material da Guarda Civil Municipal que tenha
sob sua responsabilidade;
d) Recados telefonlcos de interesse decorporacao:
XIX - tratar de assuntos particulares durante 0 servlco, sem a devida

autorlzacao:
XX - referir-se de modo depreciativoou desrespeitoso as autoridades publlcas
ou aos atos do poder publico, mediante manifesta<;ao escrita ou oral, podendo,
porern, criticar ato do poder publico, do ponto de vista doutrinarlo ou a
organizal;ao do servtco;
XXI - imisCuir-se emassuntos que~mborasejamdeinteresse da Guarda Civil
Municipal, nao sao de sua competencla;
XXII - interceder pelaliberdade do detido;
XXIII - nao ter o devldo zelo com material quelhe estejaconfiado;
XXIV - dirigir-severbalmente ou por es(:rlto a .6rgao. superior sem 0
lnterrnedlo daquele a queestiverdireta ou im~ieltamente subordlnado:
XXV - crltlcer: ate praticeldo por superior hien3rqui(:0 sem justificativa;
XXVI
quejxar-se : ou representar sem observaras prescrlcoes
regulamentares;
XXVII - faltar ao servlco sem justa causa;
XXVIII - nao comunicartransgressao disciplinar;
XXIX - usarequiPam ento,.insf~r.Jel, .dist.intivo, sfrnbetos que nao seja
autortzado no perfodode servi<;o;· ···1 . . ;...
XXX - omitir ou retardar a c6mu~rcal;ao de mudanca de restdencla ou de
numero de telefone que possa facilitar comunica<;ao emergencial ou deixar de
atualizar dados cadastratsde interes~e dacorporal;ao;.;.
.
XXXI -usar no uniforme insig~ias de sociedaCleparticular, assoclacao
religiosa, polftica,esportiva ou quais8uer outras naoaqtorizadas;
XXXII - retirar sem perrnlssao documento, Iivro ou objeto existente na
repartlcso ou local de trabalho;
:
XXXIII - perambular ou permanecer uniformizado, quando de folga, nas vias
e logradouros pubtlcos:
III
XXXIV - sobrepor os interesses parttculares aos da corporacao:
XXXV - nao observer os ttrrntes] de velocldade da Via, salvo nos casos
previstos no CTB (C6digo de Translto Brasileiro).
XXXVI - nao estar em dia com seus assentamentos ou de sua farnllla no
departamento pessoal ou equlvatenfe e no prontuarlo da corporecao:
XXXVII - contr lar as regras de transite de velculos e pedestres, sem
absoluta necessi ad do servlco:
XXXVIII - dei ar . mo Guarda CJ:ivil Municipal, de prestar informal;oes que
Ihe c m tire
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XXXIX - dlsparar arma de fogo por descuido;
XL - retirar de qualquer forma c6pia de documento interne 01.1 processo
admistrativo sem perrntssao.
XLI - recusar-se ao usa de equipamento de protecao individual destinado a
protecao de sua saude 01.1 integridade fisica, 01.1 a reducao dos riscos inerentes
ao trabalho;
XLII - utilizar sobre a face pelos facials (barba) que dificulte a sua
ldentlflcacao:
XLIII - utilizar acess6rios que possamcolocar em risco, causar ferimentos em
si 01.1 em outrem 01.1 dificultar a sua identificac;;ao;
XLIV - nao observar as normas de seguranc;;a inerentes ao exerdcio da
func;;ao;
.
XLV - faltar com a devlda atencao ao trabatho, colocando em risco a st 01.1 a
outrem.
XLVI - nao utillzaredequadernente. no exerdcio desuas func;;oes, uniforme,
equtparnentos, insignias, distintivose demaisitens regulamentados atraves de
normas internas da corpora~ao;
XLVII - recusar fe adocumentos. publicos;
XLVIII - opor resist~ncia injustificada aoandamentode documento e
processo 01.1 a execu~aodeservic;;o;
XLIX promovermanifestac;;ao deaprec;;oou desaprec;;o no recinto da

reparttceo:
L - cometer 0 Guarda Civil Municipal, fora des casos previstos em lei, 0
desempenho de atribuic;;oes que sejam de sua responsabilidade 01.1 de seu
subordinado;
LI - compelir 01.1 aliciaroutro servidornosentido de filiac;;ao
assoclacao
profissional, sindical 01.1 partido p()Htico;
LII - retirar, modificar 01.1 substituir, sem previa anuencia da autoridade
competente, qualquer docurnento 01.1 objetoda repartic;;ao, com 0 fim de crlar
direitos ouobrigac;;oes 01.1 alterar a verdade dosfatos;
LIII - realizar horas extraordtnarlas em desconfOrmidade com as normas
regulamentaresda corporacao.
LIV - nao preencher e apresentar em tempo habil documento e formularlo de
.
interesse da corporacao,
LV - nao comparecer a convocacoes previamente agendadas sem justificativa.

a

DA SUSPENSAO

Art. 100. serso apllcadas as penalidades de suspensao escrita ao
Guarda Civil Municipal que incorrer nes seguintes transqressoes disciplinares,
sendo as mesmas anotadas em docurnento pr6prio, encaminhado aos
departamentos competentes para 0 d~vido registro nas formas da lei:
I - nao assumi a esponsabilidade ide seus atos 01.1 dos subordinados que
agirem em cum rimento de ordens SUFIS;
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II - dirigir veiculos Oficiais em dlscordancla com 0 C6digo de Transito
Brasileiro - CTB.;
III - reveler falta de compostura por.atltudes ou gestos, ap6s ser advertido;
IV - entrar uniformizado, nao estando de servlco, em locais que pela
tocaltzacao, frequencla, finalidade ou prances habituais, possam comprometer
a austeridade e 0 born nome da corporacao:
V - nao revistar pessoas que haja detido, imediatamente ap6s a detencao,
colocando-se em.risco ou a outrem;
VI - infringir rnaus tratos aos seus familiares ou a pessoa sob sua cust6dia;
VII - resolver assuntos referentes ao servlco policial ou a disciplina que
escapem de sua alcada:
,
VIII - nao comunlcar ao superior' hlerarqulco ou comandante, transgress5es
oucrimes dos quais tenha conhecimento;
IX - nao prestar auxlltc; queestiverao seualcance para a manutencao ou
restabelecimento da ordem publica;
X - utilizar qualquer tlpo de aparelho eletronico de forma que possa colocar
em risco a sua sequrancaou deoutrem;
XI - utilizar de redessociais ou aplicativosdeforma inadequada, expondo
vexatoriantente a corporac;;ao ou a administrac;;aopublic:a;
XII - induzir superiorhierarquicoa erroengano, prestando informac;;5es
inexatas;
XIII - negar-se a receber uniformes, equlpamentos, ou objetos destinados
regularmente ou que devam ficarem seu poder;
XIV - permutar service sem perrnlssao:
XV - solicitar lnterferenelade .pessoasestranhas 'GuardaCivil Municipal, a
fim de obter para si ououtremquaisquervantagens au beneficios;
XVI - faltar com a verdade;
XVII - apresentar comunlcacao, representacao, ou queixas destituidas de
fundamentos;
XVIII - concorrer para disc6rdia ou desavenca entre oscomponentes da

a

corporecao:
XIX - empregararma de fogo ou equlparnentos sem,quehaja necessidade;
XX - dirigir veiculo sem estar habilitado;
XXI - fornecer noticias
lrnprensa sobre servlcos que atender ou de que
tenha conhecimento quando 0 caso exigir sigilo ou sem autorlzacao:
XXII - nao comunicar ao superior ou autoridade competente qualquer
informac;;ao que tiver sobre perturbecao da ordern publica ou solicitac;;5es que
receber;
XXIII - provocar, tomar parte, ouaceitar dlscussao acerca de polftica
partldaria, religiao ou esporte, estando uniformizado;
XXIV - divulgar
ctsao, despacho, ordem ou lntorrnacao, antes de
publicados;

a
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xxv - exercer qualquer atividade que seja incompatlvel com

0

exerdcio do

cargo ou fun<;ao e com horarlo de trabalho;
XXVI valer-se de sua qualidade de Guarda Civil Municipal para levar
vantagem;
XXVII - perambular ou permanecer em loqradouros publlcos, zona suspeita
ou de rna frequencla de forma que possa comprometer a imagem da

corporacao:
XXVIII - apresentar-se unlformizado quando nao autorizado;
XXIX - nao entregara autoridade competente, objeto achado ou que Ihe
venha as maos em raza·o de suas func;5es;
XXX - procurar a parte Interessada no caso de furto ou de objeto achado,
mantendo com a mesma entendimento· que ponha em duvlda a sua
honestidade funcional;
XXXI - emprestar a pessoas estrenhas a Guarda Civil. Municipal, distintivos,
peca de uniforme,equipamento ou qualquer material pertencente a

corporacao:

i;

XXXII - deixar abandonado 0 posto de sel"\li<;o, seja por nao ~ssumHo ou
abandona-Io, rnesrno que temporariamente;
XXXIII - dormir durante as horas de trabalho;
XXXIV -espalhar notlciasfalsas causando prejulzo da ordem, da disciplina ou
do bom nome da corporac;ao;
XXXV - apresentar-se publicamente em estado de ernbriaguez, ainda que
trajado civilmente, colocando em risco a sua sequranca ou deoutrem;
XXXVI - manter relac;5es de amlzade com' pessoas notorlarnente suspeltas,
que leve 0 publico a fazer julzo temerarlo a corporac;ao;
XXXVII - ofender COm gestos ou palavras, a moral e os bons costumes;
XXXVIII - usar Iinguagern.ofeps!Vaou injuriosa em requerimento,
comuntcacao, lnrormacao ou ate semeiflante;
XXXIX - praticarna vida funclonal ou prlvada, qualquer ato que provoque
escandalo publico, constrangimento, ernbaraco, dtscordia, vinculando a
corporacao, ainda que por meio de aplicativos ou redessociais;
XL - delxar intencionalmente que se extravie, detertore ouestrague material
da Guarda Civil Municipal;
XLI - fazer propaganda politico partlda ria nas dependenclas da Guarda Civil
Municipal ou em qualquer reparticao publica;
XLII - utlllzar-se i1egalmente do anonimato no exerdcio da func;ao ou fora
dela;
XLIII - soltar preso ou detido sem ordern da autoridade competente;
XLIV - entrar ou permanecer em comlte politico ou comlclos sem autorizacao
ou causa justificada, estando uniformizado;:
XLV - deixar carteira tunclonal com pessoas estranhas a corporacao:
XLVI - lntroduzlr, dlstribulr ou tentar faze-Io nas dependenclas da Guarda
Civil Municipal 0 em I~gar publico, estampas e publlcacoes que atentem
contra a dtsclpll
a moral;
I

cfJtiizmra ~ni(JljJareli ~az

eli ~COn(}e6d

ESTADO DE SAO PAULO

Lei Complementar nO 347/2019- fls.33
XLVII - doar, alugar, penhorar ou vender, uniforme ou equipamentos novos ou
usados pertencentes corporacao;
XLVIII - ofender subordinado com palavras ou gestos;
XLXIX - nao garantir integridade das pessoas que prender ou deter;
L - promover desordem;
LI - subtralr, em beneficio proprio ou de outrem, documento de interesse da
adrnlnlstracao;
LII - utilizar indevidamente e sem autortzacao 0 nome da corporacao em redes
soclais e aplicativos ou publicar ocorrenclas sem. permlssao:
LIII - recusar-se a auxiliar as autoridades publlcas ou seu agentes que estejam
nos exercicios de suas fun~5es e que em virtude destas necessitem de auxilio;
LIV - recusar-se a cumprir ordem legal dada por, superior hierarquico, ou
autoridade competente;
,
LV - censurar pela lmprensa oupor qualquer.outro meio de cornunlcacao as
autoridades constituidas, superiorhierarquicoou criticaratoda admtntstracao:
LVI - naoatender pedido de socorro;
LVII - omltlr-se em atender ocorrencia com alt6grau de risco:
LVIII ., praticar violenCia no exerdcioda fun~ao;
LIX - pedirou aceitar por emprestlmo. dlnhelracu outro qualquer valor a pessoa
que:
a) Trate de interesse na repartic;;ao;
b) Esteja sujeita sua fiscaliza~ao.
LX - evadir-se da escolta da corporacao ou contraela resistir de forma passiva ou
agressiva;
LXI - arneacar por palavras ou gestos, direta ouindiretamente;
LXII - tomar parte em reuni,ao visando a,gJta~aosocial;
LXIII - adulterar. qualquer especie dedocumentoem proveito Proprio ou alheio;
LXIV - aliciar, ameacar. ou coaglr parte;testemunha ou perito que esteja ligado
emprocesso administrativo ou judicial;
LXV - usar acessorlo, arma de fogo ou qualquer equipamento para 0 qual nao
esteja habUitado ouautorizado;
LXVI - utilizar velculo oficial sem eutortzacao de quem de dlretto ou faze-to para
fins particulares;
LXVII - nao comunicar a quem de direito transqressao disciplinar cometida por
integrante da corporacao:
LXVIII - portar ostensivamente armas, nao estando de service;'
LXIX - dirigir-se ou referir-se a superior hlerarqulco de modo inadequado .au
desrespeitoso;
LXX - recusar-se a comparecer a curses, formacoes ou aperfeicoarnento a que for
convocado;
LXXI - nao observar a precedencla hlerarqulca:
LXXII - Faltar em audiencla dvel, criminal ou em service de juri sem justificativa;
LXXIII - recusar e a ser submetido
lnspecao medica ou pslcoloqlca
determinada pelo c m ndante.

a

a

a

a
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LXXIV - utilizar ou manusear de forma inadequada, nao respeitando os
procedimentos de seguranc;;a, arma de fogo, velculos, equipamentos, agentes
qufmicos, acessorios ou qualquer tipo de armamento men os letal, que possa
colocar em risco a seguranc;;a de si ou de outrem;
LXXV - prestar qualquer tipo de tnrormacao falsa ou caluniosa;
LXXVI - utilizar pessoal ou recursos materials da repartlcao publica, em
servlcos ou atividades particulares;
LXXVII - proceder de forma desidiosa;
LXXVIII - Cometer contravenc;;5es penais;
LXXIX - reincidir nas transgress5es prevlstas no Artigo 99.
DAPENA DE DEMISsAo

Art. 101. A dernissao.sera aplicada nossequtntes casos:
I - pratlca de crime contra a adnHhistrac;;ao publica, a fe publica ou previsto
nas leis relativas seguranc;;a e defesa nacional;
II - abandono do cargo;
III - lnasslduldade habitual;
. IV - improbidadeadministrativa;
V - lncontlnencta publica e conduta escendalosei
VI - insubordinac;;aograve em servic;;o;
VII - ofensa fisica,ern servlco, a servidor ouaparticular, salvo em legitima
defesa ou defesa de outrem;
VIII - aplicac;;aoirregular de dinheiropublico;
.
IX - revelacao de segredo apropriadoemrazaodo cargo;
X - lesao aos cofres publicos e dHapidac;;ao dopatrimonio municipal:
XI - acumulacao ilegal de cargos, func;;5es ou empregos publicos, inclusive de
proventos deles decorrentes, quando eivados de ma-fe;
XII - valer-se do cargo para lograr prevelto pessoal ou outrem em detrimento
da dignidade dafunc;;ao publica;
.
XIII - participar de gerencia ou admlnlstrecao de -empresa privada, de
sociedade civil, ou comercio e, nessa qualidade, transacionar com 0 Municipio,
exceto se a transacao for procedida de Iicitac;;aoj
XIV- atuar como procurador ou lntermedlarlo junto a repartlcoes publlcas
municipals, salvo quando se tratar de beneffclos prevtdenclartos ou
asslstenclals de parentes ate segundo grau, de conjuge ou convivente;
XV - receber proplna, comissao, presente ou vantagem de qualquer especle,
em razao de suas atribuic;;5es;
XVI - praticar usura sob qualquer de suesforrnas:
XVII - cometer a outro servidor atrtbulcces de seu cargo, exceto em sltuacoes
transltortas ou de ernerqencla:
XVIII - praticar atos de sabotagem contra 0 servlco publico;
XIX - assedlo sal;
XX - Cometer ri es;

a

a
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Art. 108. Ac;ao disciplinar prescrevera em:

I - 05 (cinco) anos, quanta as infrac;oes punlvels com dernlssao, cassacao de
aposentadoria ou disponibilidade e destitulcao do cargo em comissao;
II - 02 (dols) anos quanta a suspensao:
III - 180 (cento e oitenta) dias quanta a advertencla.
§ 10. 0 prazo de prescrlcao corneca a correr da data em que 0 fato se
tornou conhecido pela autoridade competente para apllcacao da pena.
§2 0 • Os prazos de prescric;oes previstos na lei penal aplicam-se as
infrac;oes disciplinares capituladas tarnbem-como crime.

§ 30. A abertura de sindid\ncia Cil;ua instaurac;ao de processo disciplinar
suspende a prescrlcao, ate a deoisao final proferida por autorldade
competente, observadoos prazos doali9o 119 deste Estatuto.
\
DOPROCESSO~DMIt<lIS""RATIVO

DISPOSICOES GERAIS

Art. 109. A a.utoridade que tiver cienda de irregularidade no .servtco
publico eobrlqada apromover a sua apurac;aoimediata mediante slndlcancla
ou processo disciplinar,asseguradaampladefesa ao acusado.
Art. 110. As denunctas sobre irregularidades deverao ser feitas por
escrito e, sendo fundadas, sera objeto de apurecao,
Paragrafounico - Quando 0 fato narrado.vnao conflqurar infra<;ao
disciplinar ouiHcitopenal, a deruincla sera arquivada, porfalta de objeto.
Art. 111. A criterlo do Chefe do Poder Executivo, considerando a
denuncla de irregularidade a ser apurada, a slndicancla podera ser realizada
pelos servidores integrantes da Correqedorla.

Art. 112. Da slndlcancla podera resultar:
1- arquivamento do processo;

II - apltcacao de penalidade, de advertencla ou suspensao de ate 30 (trtnta):
dias.
III - instarac;~ de processo disciplinar. c'
.:
.

..0.
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Art. 113. sempre que 0 lllclto pratlcado pelo guarda civil municipal
ensejar a lrnposicao de penalidade de suspensao superior a 30 (trinta) dlas,
dernissao, cassacao de aposentadoria ou disponibilidade, ou ainda destitutcao
de cargo em comissao, sera obrlqatorla a lnstauracao de processo disciplinar.
DO AFASTAMENTO PREVENTIVO
Art. 114. Como medida cautelar, e a fim de que 0 guarda civil municipal
nao venha a influir na apuracao de irregularidade, 0 Corregedor da Guarda
Civil Municipal podera ordenar 0 seu afastamento do exerdcio do cargo pelo
prazo de ate 60 (sessenta) dias sem prejuizo de remuneracao.
Paragrafo unico - 0 afastamento podera ser prorroqado por ate 60
(sessenta) dlas, findo os quais cessarao os seus efeltos, ainda que nao
concluido processo .

. I - 0 Guarda Civil Municipal, durante 0 perfodo do afastamento do exerdcio do
cargo flcara disposic;ao da Comissao Processante.

a

DO PROCESSODISCIPLINAR
DISPOSIC;OES GERAIS

Art. 115. 0 processo disciplinar e 0 instrumento destinado a apurar as
responsabilidades do guardacivU municipal por infrac;ao praticada no exerdcio
de suas atribuic;5es, ou que tenharelac;ao imediata com asatribuic;5es em que
se encontre investido.
Art. 116. 0 processo disciplinar sera conc:luzido por Comissao cornposta
por 03 (tres) Guardas Civis .Municipais de Ferraz de Vasconcelos, todos de igual
ou superior hierarquia ao acusado, sendo um delesdesignado para exercer a
PresidenCia,preferencialmente Bacharel em Direito.
§ 1°. Os integrantes da comissao serao designados pelo Chefe do Poder
Executivo para opinar sobre a apllcacao da pena aparentemente cabivel.
§ 2°. 0 Presidente da comissao destqnara um de seus membros para
atuar como Secreta rio.
.
§ 30. Nao podera participar da Comissao de Slndlcancla ou de Inquerito,
conjuge, com ~nheiro ou cornpanhelra, paren.te consanguineo do acusado em

Iinha reta ou

colaterat, ate

0

2° (segundo) grau.
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Art. 117. A Comissao exercera suas atividades com indepefldencia e
imparcialidade, nas formas da lei, assequrado 0 Sigilo necessarlo a ~ucidac,;ao
do fate ou eXigido pelo interesse da Administragao.. ,
Art. 118. 0 processo disciplinar desenvolve-se nas seguintes fases:

I - lnstauracao, corn a publicac,;ao do ate proprio que constitui a Comissao em
local destinado a publtcacoes oftclats:
.
II - lnquertto administrativo, que compreende instrucao, defesa e relatorto:
III - julgamento.
Art. 119. 0 prazo para conctusao ,qo processo disciplinar, nao excedera
a 60 (sessenta) dias, contados dadata dapublicac,;ao do ato que constituir a
Cornlsseo..adrnttlda a sua prorrogag~opor ate 60 (sessenta) dias, quando as
clrcunstanclas 0 exigirem.
§1°. Sempre que necessano, a ComisSE\O dedlcara tempo integral aos
seus trabalhos.
§ 2°. As reunlees da Comissao serao registradas em atas que deverao
deta Ihar 0 ocorrldo eas deliberagoes adotadas.

DO IN.QUERIl'O
Art.

120. 0 inquerito . administrativo obedecera ao prlnclplo do
contradttorlo, assegurado ao acusado ampla defesa, com a utilizagao cos
meios e recursos adrntttcos em dlreito.
Art. 121. Os atos da slndlcancla integrarao

0

processodisciplinar, como

peca lnformatlva da Instrucao,
paragrafo unico - Na hlpotese de 0 relatorto da sindlcancla conclulr que
a infragao esta capltulada como i1icito penal, 0 Presidente da Comissao
encarnlnhara copla dos autos ao Ministerio Publico, independentemente de
imediata tnstrucao do processo disciplinar.
Art. 122. Na fase do Inquerito a Comissao prornovera a tomada de
depoimentos, acareagi5es, investigagi5es e diligencias cablvels, objetivando a
coleta de prova, recorrendo, quando necessarto, a tecnlcos e peritos, de modo
a permitir com ta elucida<;ao dos fates,
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Art. 123. E assegurado ao ' guarda civil municipal 0 direito de
acompanhar 0 processo, pessoalmente ou por mtermedlo de procurador,
arrolar e reinquirir testemunhas, demonstrando sua pertlnencla com 0 objeto
da apuracao, produzlr provas e contra provas e formular quesitos, quando se
tratar de prova pericial.
§ 1°. 0 Presidente da Comissao podera denegar pedidos considerados
impertinentes, meramente protelatorlos ou de nenhum interesse para
esclarecimento dos fatos.

§ 2°. Sera indeferido 0 pedido de prova perlclal quando a cornprovacao
do fato independer de conhechnento.especial de perito.

Art. 124. Apos a inquirigaodas testemunhas,a Comissao prornovera
lnterroqatorlo do acusado.

0

§ 10. No casode rnals de um acusado,cada urn deles sera ouvido
separadamente, e quando divergirem em suas declaragoes sobre fatos ou
clrcunstanclas poderaser prornovlda acereacae entre eles.
§ 2°. 0 procurador do acusado podera.asststtr ao Jnterroqatorto, sem
dlrelto de forrnutar perguntas.
§ 3°. 0 acusadoe/ou seu procuradorpoderao asslstlr a inquiric;ao das
testemunhas, sendo-lhes vedado interferir nasperguntas e respostas,
facultando-se Illes, porern, reinquirHasporintermedio do Presidente da
Comissao.

Art. 125. As testernunhas serao intimadas a depor mediante rnandado
expedido pelo Presldente da Comlsseo, devendo a segunda Via, com 0 ciente
do interessado, ser anexada aos autos,
Paragrafo unico - Se a testemunha for servidor publico municipal, a
expedtcao do mandado sera imediatamente comunicada ao chefe da repartlcao
onde serve, e quanta a servidores publlcos Federais, Distritais, Estaduais e
Municipais serao notificados por lnterrnedlo das reparticoes ou unidades a
quem pertencem.

Art. 126.0 depoimento sera prestado oralmente e reduzido a termo:
§ 1°. As testemunhas serao inquiridas separadamente, de modo a evltar
que uma ouca 0 depoimento da outre. .

;:7

§2°. Serao uvldas, primeiramente, as testemunhas arroladas pela
COffi',""C::::', q elas arroladas pelo servldor ou
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§ 3°. Na hlpotese de depbimento contradttorto ou que se infirmem,

proceder-se-a a acareacao entre os depoentes, quando necessaria para
esclarecimento dos fatos.

0

Art. 127. Quando houver duvlda sobre a sanidade mental do acusado a
Comissao propora a autoridade cornpetente que ele seja submetido a exame,
por junta medica oficial da qual participe pelo menos um medico pslqutatra.
Paragrafo (mico - 0 incidente de sanidade mental sera processado em
auto apartado e apenso ao processo principal, apos a expedtcao do laude
pericial.

Art. 128. Tipificada a infrac;;ao disciplinar, Sera formulada a indiciaC;;ao do
guarda civil municipal com a
respeetivas provas.

especific~C;;ao dbs~fatos

a eleimputados e das

§ 1°. A Comissao determtnara dentro de 48 (quarenta e oito) horas, a
citac;;ao do indiciado, per mandado expedido peloPresidente da Comissao, para
apresentar defesa escrita, no prazo de 10 (dez) dIas, assegurando-se-Ihe
vistas aos autos do processo na repartic;;ao.
§ 2°. Havendo 2 (dois) ou mais indiciados,o praao sera comum e de 20
(vinte) dias.
.
§ 3°. 0 prazo de defesa Podera.ser prorrogado pelo dobro para
diligencias reputadas Indispensawais,acriterio da Comissao.
§ 4°. No case de recusa do indiciado em apor 0 ciente na copra da
Citac;;ao, 0 prazo para defesa center-se-a dadata declaradaem termo proprio
pelo mernbro da Comissao que fez a citac;;ao.

Art. 129. Oindiciado quemudar de residencla ficaobrigado a comunicar

a Comissao 0 lugar onde podera ser encontrado, sob pena de 0 processo correr
a sua revelia.

Paragrafo unico - Na hlpotese deste artigo, 0 indiciado sera cltado via
postal, atraves de correspondencla registrada, juntando-se ao processo 0
competente comprovante e aviso de recebimento.

Art. 130. Achando-se 0 lndlctado em local incerto e nao sabido, sera
citado por edital, publicado por 02 (duas) vezes, com Intervale de 08 (oito)
dias, em orgao de imprensa oficial ou em oertoctco de ctrcutecao no Municipio,
para apresentan efesa.
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Paragrafo unico - Na hip6tese deste artigo, 0 prazo para defesa sera
de 15 (qulnze) dias, a partir da ultima pubncacao do edital.

Art. 131. constderar-se-a revel

0

indiciado que, regularmente citado,

nao apresentar defesa no prazo legal.
§ 10. A revelia sera declarada por termo nos autos do processo e
devolvera 0 prazo para a defesa,

§ 20. Para defender 0 indiciado revel 0 Presidente da Comissao
deslqnara um Guarda Civil Municipal, de cargo lqual ou superior ao do
tndlctado, como defensor dativo.
Art. 132. Apensada a defesa.,aCorl1issao elaberara relat6rio mlnucloso,
onde resumlraas pecas prfnclpals dosautosernencfonara as provas em que
se baseou para formarasuaoPinrao,
§ 1°. 0 relat6rio sera . conclusivo
responsabilidade do guarda civil municipal.

quanto

a

lnocencia

ou

a

§ 2°. Reconhecida a responsabilidade do Indiciado, a Comissao indlcara
o dispositivo legal regulamentar transqredldo, bem como as circunstanclas
agravantes ou atenuantes,

Art. 133. 0 precesso disciplinar,conto relat6rio da Comissao, sera
remetido ao superior hierarquico que determinou sua tnstauracao para
julgamento.
DO JULGAMfNTO

Art. 134. No prazo de 15 (qulnze) dias, prorr()9aviliSp()rate 15 (qulnze)
dlas, contados do recebimento do processo, aautoridade instauradora
proferira a sua declsao.
§ 1°. Se a penalidade a seraplicada exceder a sua alcada, este sera
encaminhado ao superior competente, que decldlra em igual prazo,
§ 2°. Havendo mais de um indiciado a diversidade de sancoes, 0
julgamento cabera ao superior hlerarqulco competente para a lmposlcao da
pena mats grave.

§ 3°. Se a penalidade prevlsta for de demlssao ou a cassacao da
aposentadoria ou disponibilidade, 0 julgamento cabera ao Prefeito Municipal.
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Art. 135. 0 julgamento sera baseado no relatorto da Comissao, salvo
quando este for contrario as provas dos autos.

paragrafo unico - Quando 0 relatorto da Comissao contrariar as provas
dos autos, a autoridade julgadora podera, motivadamente, agravar a
penalidade proposta, abranda-la ou isentar 0 servidor de responsabilidade.
Art. 136. Veriflcada a exlstencla de vlclo lnsanavel, a autoridade
julgadora declarara a nulidade total ou parcial do processo e ordenare a
constltulcao de outra Comissao para. a tnstauracao de novo processo.
§

1°. 0 julgamento fora do prazo legal ('laO implica nulidade do processo,

§ 20. A autoridade que tiVerCienciadairregularidade no service publico
e der causa a prescri~ao de que trataoartigo 97 deste Estatuto sera
responsabilizada na forma desta Lei;

Art. 137. Extinta a punibilidade pelaprescri~ao, a. autoridade julgadora
determlnara 0 registrono prontuano do servldor,
Art. 138. Quando a infra~ao estiver capituladacomo crime, 0 processo
disciplinar sera remetido ao Ministerio Publico,para eventual lnstauracao de
ac;ao penal, ficando urn traslado nareparti~ao.
Art. 139. 0 servidor que esttver respondendoa processo dlsclptinar
somente podera serdelTlitido()u>exoner~do a pedido ou aposentado
voluntariamente apos aconclusaodo processo eo cumprimento da penalidade,
.
caso aplicada.
Art. 140. Serao assegurados transportes e alimenta~ao:

1- aosmembrosda Comissao, quando obrigados ase-deslocarem da sede dos
trabalhos para a reallzacao de rnlssao essenctal para esclarectrnento dos fatos;
II - ao servidor convocado para prestar depoimento fora da sede de sua
repartlcao, na condlcao de testemunha, denunciado ou indiciado.

DA REVISAo DO PROCESSO
Art. 141. 0 processo dlsclpllnar podera ser revlsto, a qualquer tempo, a
pedido ou de offclo, quando se aduzirem fatos novos ou ctrcunstanclas
suscetiveis que justificarem a lnocencla do punido e/ou a tnadequacao da
penalidade aplicad .
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§ 10. Em caso de falecimento, ausencta ou desaparecimento do Guarda
Civil Municipal qualquer pessoa da familia podera requerer a revlsao do
processo.
§ 2°. Em caso de incapacidade mental do guarda civil municipal, a
revisao sera requerida pelo respectivo curador.

Art. 142. No processo revisional,

0

onus da prova cabe ao requerente.

Art. 143. A simples alega<;ao da injusti<;a da penalidade nao constitui
fundamento para a revtsao, que requer elementos novas que ainda, nao
apreciados no processo originario.
.
.j
Art. 144. 0 requerimento da revisao do processosera encarntnhado ao
Chefe do Poder Executivo onde se origlnou 0 processo disciplinar.
paragrafo unico- Recebidaa peti<;ao, .: 0 Chefe do Poder Execut~vo
provldenctara a constituic;ao de nova Comissao,na forma do art. 147, deste
"
.
Estatuto.

Art. 145. A revisao correra em apensoao processo originario.
Paragrafo uni.co - Na peti<;ao inicial,orequerente pedlra dla e hora
para a producao de provas e a inquiri<;ao das testemunhas que arrolar.

Art..146.· A CornisSaORElvisoraterciate:30 (trinta) dias para a conclusao
dos trabalhos, prorroqavels por ate 30 (trlnta}dias, quando asctrcunstanctas 0
exigirem.
Art. 147. Apllcam-se aos trabalhos da Comissao Revisora, no que
couber, as normas e os procedimentosproprios . daComissao do processo
discipllnar,

Art. 148. 0 julgamento cabera a autoridade que aplicou a penalidade.
Paragrafo unico - 0 prazo para julgamento sera ate 10 (dez) dias
contados do recebimento do processo, no curso do qual a autoridade julgadora
podera determinar dlllqenclas,
Art. 149. Julgada procedente a revlsao, sera declarada sem efeito a
penalidade aplicada, restabelecendo-se todos os direitos do Guarda Civil
Municipal, exceto em relacao a destttulcao de cargo em comissao que sera
convertida e
xoneracao.

,.
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Paragrafo unico - Da revlsao do processo nao podera resultar
agravamento da penalidade ja aplicada.

DISPOSICOES GERAIS

Art. 150. Para complementar as normas e os dernats direitos do servidor
Guarda Civil Municipal, aplicam-se subsidiariamente os dispositivos constantes
no Estatuto dos Servidores Publicos de Ferraz de Vasconcelos,
Lei
Complementar nO 167/2005.

Art. 151. as prazos previstos neste estatuto sao contados em dlas utels,
exclutndo-se

0

dia do corneco e tnclulndo o.dovenctrnento.

Paragrafo unico .. consid,en;ks,e pro,rroiJ
,', "~,dO,. ,opraz,0" a"te 0 prirnelro dia
utll se 0 vencimento que incidir em sabad'b,domingo,feriado ou ponto
'
facultativo.
1 - Nas Intimacdes de provasoudHigencias ordenadas, sera observado a
antecedencia minima, de 03 (tres). dias, exceto da reaHzac;ao de audlencla em

contlnuacao.
Art. 152. Para fazer face as despesas-decorrentes da apucacao desta
Lei, correrao a conta de dotac;oes proprias do ot<;amento, suplementadas se
necessano.
Art, 153. Esta Leientraemvi99rnc: data de sua publicac;ao, revogadas
as disposlc;oes em contrario.
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