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MUNIcfpIO  DE CONCEICAO  DO JACufpE

Estado da Bahia

Prefeitura RERERE
Conceieao do Jacuipe

Humanizar &  Desenvolver

Estrutura a Guarda Municipal, altera o anexo
da Lei 201, de 25 de junho de 1993 e da outras

providencias.

A    Prefeita    do    Municfpio    de    Conceigao    do    Jacuipe,    Estado    da    Bahia,
Excelentissima   Senhora,   TANIA  MARLI  RIBEIR0   YOSHIDA,   em   obediencia  ao
disposto  na  Lei  Organica  Municipal,  faz  saber  que  a  Camara  Municipal  de  Vereadores,
discutiu, aprovou, e foi sancionada a seguinte Lei:

CAPITUL0 I
DA ESTRUTURACA0

Art.  1Q.  Fica  estruturada  a  Guarda  Municipal  de  Concei€ao  do  Jacuipe,
revogando o anexo Ill, da Lei Municipal de nQ 201 de 25 de Junho de 1993, no item Guarda
Municipal, passando a vigorar a presente Lei a partir da data de sua publica€ao.

CAPITULO 11
DAS FINALIDADES E ATRIBUIC6ES

Art.   2Q.   A   Guarda   Municipal   de   Concei€ao   do  ]acuipe   exercera   suas
atividades   em   I-oda   a   extensao   do   territ6rio   do   Municipio,   cumprindo   as   Leis   e
assegurando o exercicio de poderes constituidos no ambito de sua competencia.

PARAGRAFO   0NICO.   A   organiza€ao  hierarquica,   operacional   e  fecnica   da
Guarda Municipal tern por principio a hierarquia disciplinar.

Art.  3Q.  A  Guarda  Municipal  al6m  das  atribui€6es  definidas  no  artigo  2°
desta Lei, deverd:

I.       proteger  bens,  servi€os  e  instala€6es  municipais  de  Concei€ao  do
Jacuipe,

11.       fiscalizar,  organizar  e  orientar  o  trafego  de  veiculos  no  territ6rio
municipal,observadas estritamente as competencias municipai,s;
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Ill.       orientar a comunidade local quanto ao direito de utiliza€ao de bens e
servi€os ptiblicos;

IV.       proteger o meio ambiente, o patrim6nio hist6rico, cultural, ecol6gico
e paisagistico do Municipio;

V.       apoiar e orientar o turista brasileiro e estrangeiro;

VI.       colaborar com as opera€6es de defesa civil;

VII.       estabelecer,  em  conjunto  com  os  6rgaos  de  policia  ostensiva  de
transito, as diretrizes para o policiamento de transito, no ambito do
Municipio,.

VIII.       cumprir  e  fazer  cumprir  a  legisla€ao  e  as  normas  de  transito,  no
ambito de atribui€ao do Municipio,.

IX.       executar a fiscaliza€ao de transito, autuar e aplicar as penalidades e
advertencias por escrito e  ainda multas e  medidas  administrativas
cabiveis,  inclusive  por  infra€6es  de  circula€ao,  estacionamento  e

parada  prevista  no  C6digo  Brasileiro  de  Transito,  notificando  os
infratores, no ambito de atribui€ao do Municipio.

X.       fiscalizar,  autuar  e  aplicar  penalidades  e  medidas  administrativas
cabiveis,   relativas  a  infra€6es  de  excesso  de  peso,   dimens6es  e
lota€ao   dos   veiculos,   notificando   os   infratores   no   ambito   de
atrjbui€ao do Municipio.

XI.       participar  de  projetos  e  programas  de  educa€ao  e  seguran€a  de
transito  de  acordo  com  as  diretrizes  estabelecidas  pelo  Conselho
Nacional de Transito - CONTRAN;

XII.       vigiar os espa€os ptiblicos, tornado-os mais seguros em colabora€ao
com os 6rgaos responsaveis pela seguran€a ptiblica em nivel federal
ou estadual,.

XIII.       exercer   o   poder   de   policia  no   ambito   do   Municipio,   inclusive
sancionat6rio,  ressalvadas  as hip6teses em que,  por for€a  de lei,  a
atribui€ao  seja  privativa  de  outra  categoria  funcional,  situa€ao  em

que podera auxiliar a fiscaliza€ao com a pratica de atos meramente
mater\::]£r,~rpA
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XIV.       implementar  a€6es comunitarias,  no intuito  de  aproximar  o Poder
Ptiblico dos grupos sociais, visando identificar e trabalhar, no limite
das  suas  atribui€6es,  os  problemas  especificos  de  cada  area  da
Cidade.

SECAO I
DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL

Art.  4°  ~  A  Guarda  Municipal  tera  sede  no  Municipio  de  Concei€ao  do
Jacuipe, Estado da Bahia, dispondo de autonomia nos limites da presente Lei.

CAPITUL0 Ill
DO REGIME DE TRABALH0

Art. 5° - A Guarda Municipal de Concei€ao do ]acuipe obedecera o mesmo
regime juridico tinico em vigor para os servidores   ptiblicos municipais,  submetendo-se
especificamente as normas previstas no Regimento pr6prio desta Corpora€ao.

CAPITULO IV
DO EFETIVO DA GUARDA MUNICIPAL

Art. 6° - a efetivo da Guarda Municipal de Concei€ao do ]acuipe 6 fixado
em  13  (treze)  guardas  municipais,  sendo  08  (oito)  do  sexo  masculino  e  05  (cinco)  sexo
feminino,  sendo  exigida  comprova€ao  da  escolaridade  minima  do  nivel  m6dio  ou  seu
equivalente.

Paragraf o tJnico. A admissao na fun€ao da Guarda Municipal far-se-a atrav6s de
concurso ptiblico na forma da Legisla€ao vigente, com avalia€ao fisica e intelectual

para exercicio  da fun€ao,  mas obten€ao pelo candidato,  da credencial da Guarda
Municipal junto a Secretaria de Seguran€a Ptiblica do Estado da Bahia.

SECAO  I
D0  HORARIO DE TRABALHO

Art.   7°   -   A   Guarda   Municipal   atuara   em   turnos   diurnos   e
noturnosdeacordocomaLegisla€aoespecificaemedianteescalafeita\~.pse.::th
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Comandante   da   Guarda,   podendo   ser   de   24   horas   por   72   horas,   sendo
vedado o  actimulo  com qualquer outro emprego ou  fun€ao pdblica.

CAPITULO  V
DA  COMPOSICA0  DA  GUARDA MUNICIPAL

Art.  80  -  A  Guarda  Municipal  sera  composta,  obedecendo  a  hierarquia  da
seguinte  maneira:

I.       COMANDANTE;

11.        INSPETOR -CHEFE.

Ill.        13    (treze)    Guardas    Municipais,    sendo    8    (oito)    do    sexo
masculino  e  5   (cinco)  do  sexo feminino.

§   1°   -   Guarda   Municipal   6   o   servidor  ptiblico,  ja   na   fun€ao   e   em
condi€6es  para  os  servi€os  destinados  para  a  Corpora€ao.

§  20   -  0   Inspetor   Chefe   da  Guarda  Municipal   6   aquele   dotado   de
forma€ao   escolar   basica,   conhecimentos   basicos   de   seguran€a   dos
servi€os  de  Corpora€ao  Administrativa,  para  atuar  como  supervisor
dos  servi€os  gerais  bern como  coordenar  os  guardas  municipais.

§  3°  ~  Os  Cargos  de  Comandante  e  lnspetor-Chefe  serao  providos  em
comissao  e  os  demais  por  concurso  ptiblico.

§  4°   -  Sera   encaminhado  para   Camara  Municipal   de   Vereadores,   o
Projeto   de   Lei   que   cria  o  Plano   de   Cargos  e   Salarios   dos   Guardas
Municipais.

Art.   9°   -   Fica  estabelecido  o  valor  de  R$  765,00  (setecentos  e
sessenta e  cinco  reais),  como  o  respectivo  salario  dos  Guardas Municipais.

Paragrafo  Unico.  Fica  estabelecido  como  vencimento  do  Comandante
da   Guarda   Miinicipal   o   valor   correspondente   ao   simbolo   NH1,   e
como   vencimento   do   Inspetor-Chefe   da   Guarda   Municipal   o   valor
correspondenteaosimboloN\_=&2;,,A,
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Art.   10   -   0   concurso   ptiblico   para   provimento   dos   cargos   dos   Guardas
Municipais  sera  realizado em  duas  fases  eliminat6rias:

I.       Primeira   fase:   Provas   ou   provas   e   titulos,   teste   de   aptidao
fisica  e  psicoteste  (analise  psicol6gica);

11.       Segunda  fase:  frequencia  e  aproveitamento  no  curso  intensivo
de  forma€ao,  adestramento  e  capacita€ao  fisica  para  o  exercicio
do  cargo.

§   1°   -   Durante   a   realiza€ao   do   curso   de   forma€ao   os   candidatos
receberao  uma  ajuda  de  custo  equivalente  a  R$  510,00  (quinhentos  e
dez  reais),  para  a  sua  manuten€ao  pessoal  ate  o  t6rmino  do  curso  de
forma€ao,     que     nao     podera     ultrapassar     os     12     (doze)     meses,
ressaltando  que  esse  valor  nunca  podera  ser  inferior  a  remunera€ao
minima  vigente  no  pals.

§   2°   -   Sendo   servidor   municipal   o   candidato   matriculado   ficara
afastado   do   seu   cargo   ou   fun€ao   sem   prejuizo   do   vencimento   ou
salario   e   demais   vantagens   contando-lhe   o   tempo   de   servi€o   para
todos  os  efeitos  legais.

§   3°   -   6   facultcido   ao   servidor   municipal,   durante   o   afastamento
previsto  no  pal.agrafo  anterior  optar  pela  ajuda  de  custo  prevista  no
paragrafo  1°  deste  artigo  ou  pela  remunera€ao  de  seu  cargo.

Art.11 -0  candidato  sera  eliminado  do  curso  desde  que:

I.       Nao   atinja   o  minimo  de  frequ6ncia  estabelecida,   que  sera  de
75%  (setenta  e  cinco  por  cento);

11.       Nao  revele  aproveitamento  satisfat6rio,  nota  nao  inferior  a  seis

pontos  em  todas  as  mat6rias  do  curso;

Ill.       Nao  atinja  a  capacita€ao  fisica  necessaria  para  o  cargo;

IV.       Nao  tenha  conduta  irrepreensivel na  vida  ptiblica  ou  privada;

V.       Nao   preencha   os   requisitos   necessarios   para   a   obten€ao   da
credencia  de  Guarda  Municipal,  junto  ao  Setor  Competente\q~ftyo,a
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Departamento  Estadual   de  Policia  Cientifica  da  Secretaria  de
Estado  da  Seguran€a Ptiblica  da Bahia.

Paragraf o   bnico.   Os   crit6rios   para   a   apura€ao   das   condi€6es   dos
incisos     deste     artigo     serao     afixados     em    regulamento     pr6prio,
mediante  portaria  do  Chefe  do  Executivo.

Art.   12   -   a   candidato   que   ao   final   do   curso,   obtiver   aproveitamento
satisfat6rio,  conforme  o  disposto  no  Regimento  Interno  desta  Corpora€ao,
recebera  o  certificado  de  habilita€ao  ao cargo  de  Guarda  Municipal.

Art.  13  -  A  nomea€ao  obedecera  a  ordem  da  classifica€ao  do  curso,  e  sera
efetuada      gradativamente,      de      acordo      com      as      necessidades      e      a
complementa€ao  do  quadro  efetivo  previsto nesta  Lei.

Art.   14   -   0   Regimento   Interno   da   Guarda   Municipal   de   Concei€ao   do
Jacuipe  sera  regulamentado  por Decreto  do  Executivo Municipal.

Art.15  -Esta  Lei  entrara  em  vigor  na  data  de  sua  publica€ao,  revogadas  as
disposi€6es  em  contrcirio.

Gabinete  da  Prefeita  de  Concei€ao  do  Jacuipe,  08  de  outubro  de
2010.

Ei
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