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LEI Nº. 559, de 02 de Maio de 2018. 

 

“Dispõe sobre a regularização e 

organização da Guarda Civil 

Municipal de Jeremoabo - BA, e dá 

outras providências”. 

 

O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL DE JEREMABO, ESTADO DA BAHIA, 

ANTONIO CHAVES, no uso de suas atribuições legais e em 

conformidade com a Lei Orgânica Municipal, FAÇO SABER que a 

Câmara Municipal de Vereadores aprova e eu sanciono a seguinte 

Lei: 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES. 

 

Art.1º. Fica regularizada a Guarda Civil Municipal de Jeremoabo, 

instituição de caráter civil, permanente e regular, uniformizada 

na cor azul marinho ou camuflado azul rajado no caso de grupo 

especifico como a ronda ostensiva ou preventiva, armada de acordo 

ao estatuto do desarmamento, organizada com base na hierarquia e 

na disciplina, sob autoridade suprema do(a) Prefeito(a) Municipal 

de Jeremoabo/BA, que tem por finalidade precípua proteger o 

patrimônio e a população Sistemática conforme Lei 13.022/2014, 

bens, serviços e instalações públicas municipais e apoiar a 

administração no exercício de seu poder de polícia administrativa 

e jurídica, promover a ordem pública protegendo a vida “Cidadãos” 

como o maior patrimônio, a liberdade, de forma a assegurar, com 

equilíbrio e equidade, o bem-estar social desde que respeitada à 

legislação, a competência federal e estadual, nos termos do 

quanto disposto no artigo  23, inciso I, 144, parágrafo 8º e 
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artigo 225 da Constituição Federal, artigo 24, inciso VI, da Lei 

Federal nº 9.503/97, artigo 6º, inciso III, da Lei Federal nº 

10.826/03, artigos 40 a 45 do Decreto Federal nº 5.123/04, Lei 

Orgânica do Município e Lei Municipal nº 406/2011, órgão de 

regime especial da administração direta, integrante da Secretaria 

Municipal de Administração. 

 

§ 1º. Os atuais Guardas Municipais membros do quadro de 

servidores efetivos deste município serão, automaticamente 

enquadrados da Guarda Civil Municipal. 

 

§ 2º. Fica vedada a inclusão, no quadro da Guarda Civil 

Municipal, ainda que transitoriamente, de servidores que não 

tenham ingressado no serviço público municipal de Jeremoabo/BA 

mediante concurso público específico para a Guarda Municipal ou 

Guarda Civil Municipal, mesmo que para assumir função de cunho 

administrativo. 

 

CAPÍTULO II 

 

DOS PRINCÍPIOS. 

 

Art. 2º. São princípios mínimos de atuação das guardas 

municipais:   

I - proteção dos direitos humanos fundamentais, do exercício da 

cidadania e das liberdades públicas;   

II - preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição das 

perdas;   

III - patrulhamento preventivo;   

IV - compromisso com a evolução social da comunidade; e   

V - uso progressivo da força.  

 

 

Esta edição encontra-se no site: www.jeremoabo.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Jeremoabo

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MSJ/0Z7TWV2LZHZPQWITFW

Sexta-feira
11 de Maio de 2018
8 - Ano IX - Nº 2089



���������	
������	�
��
������	��

���	��
�	
�	��	
 

�������	
��
������������

������
������������� ��! �"#$�%��&�� �'���&�� � (��)��*+
�

��������������������������,�����
�������-�� ��.�//��0�	%�	�%��1�%��%���-�� �-�/��.�//��0�	%�	�%����

�
CAPÍTULO III 

 

DAS COMPETÊNCIAS. 

 

Art. 3º.  É competência geral da Guarda Municipal Civil Municipal 

a proteção de bens, serviços, logradouros públicos municipais e 

instalações do Município. 

Parágrafo único.  Os bens mencionados no caput abrangem os de uso 

comum, os de uso especial e os dominiais.   

 

Art. 4º. São competências específicas da Guarda Civil Municipal 

de Jeremoabo/BA:  

 

I - zelar pelos bens, equipamentos e prédios públicos do 

Município;  

II - prevenir e inibir, pela presença e vigilância, bem como 

coibir, infrações penais ou administrativas e atos infracionais 

que atentem contra os bens, serviços e instalações municipais;  

III - atuar, preventiva e permanentemente, no território do 

Município, para a proteção sistêmica da população que utiliza os 

bens, serviços e instalações municipais;  

IV - colaborar, de forma integrada com os órgãos de segurança 

pública, em ações conjuntas que contribuam com a paz social;  

V - colaborar com a pacificação de conflitos que seus integrantes 

presenciarem, atentando para o respeito aos direitos fundamentais 

das pessoas;  

VI - exercer as competências de trânsito que lhes forem 

conferidas, nas vias e logradouros municipais, nos termos da Lei 

no 9.503, de 23 de setembro 1997 (Código de Trânsito Brasileiro), 

ou de forma concorrente, mediante convênio celebrado com órgão de 

trânsito estadual ou municipal;  
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VII - proteger o patrimônio ecológico, histórico, cultural, 

arquitetônico e ambiental do Município, inclusive adotando 

medidas educativas e preventivas;  

VIII - cooperar com os demais órgãos de defesa civil em suas 

atividades;  

IX - interagir com a sociedade civil para discussão de soluções 

de problemas e projetos locais voltados à melhoria das condições 

de segurança das comunidades;  

X - estabelecer parcerias com os órgãos estaduais e da União, ou 

de Municípios vizinhos, por meio da celebração de convênios ou 

consórcios, com vistas ao desenvolvimento de ações preventivas 

integradas;  

XI - articular-se com os órgãos municipais de políticas sociais, 

visando à adoção de ações interdisciplinares de segurança no 

Município;  

XII - integrar-se com os demais órgãos de poder de polícia 

administrativa, visando a contribuir para a normatização e a 

fiscalização das posturas e ordenamento urbano municipal;  

XIII - garantir o atendimento de ocorrências emergenciais, ou 

prestá-lo direta e imediatamente quando deparar-se com elas;  

XIV - encaminhar ao delegado de polícia, diante de flagrante 

delito, o autor da infração, preservando o local do crime, quando 

possível e sempre que necessário;  

XV - contribuir no estudo de impacto na segurança local, conforme 

plano diretor municipal, por ocasião da construção de 

empreendimentos de grande porte;  

XVI - desenvolver ações de prevenção primária à violência, 

isoladamente ou em conjunto com os demais órgãos da própria 

municipalidade, de outros Municípios ou das esferas estadual e 

federal;  

XVII - auxiliar na segurança de grandes eventos e na proteção de 

autoridades e signatários;  
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XVIII - atuar mediante ações preventivas na segurança escolar, 

zelando pelo entorno e participando de ações educativas com o 

corpo discente e docente das unidades de ensino municipal, de 

forma a colaborar com a implantação da cultura de paz na 

comunidade local;  

XVIX - exercer o poder de polícia com o objetivo de proteger a 

tranquilidade e segurança dos cidadãos;  

XX - colaborar, com os órgãos estaduais para o desenvolvimento e 

o provimento de políticas municipais que visem o cessar de 

atividades que violem as normas de saúde, de higiene e de 

segurança e a funcionalidade, a moralidade ou quaisquer outros 

aspectos relacionados com o interesse do Município;  

XXI - coordenar e participar das atividades de Defesa Civil;  

 

§ 1º. No exercício de suas competências, a Guarda Civil Municipal 

de Jeremoabo, poderá colaborar ou atuar conjuntamente com órgãos 

de segurança pública da União, dos Estados e do Distrito Federal 

ou de congêneres de Municípios vizinhos e, nas hipóteses 

previstas nos incisos XIII e XIV deste artigo, diante do 

comparecimento de órgão descrito nos incisos do caput do art. 144 

da Constituição Federal, deverá a Guarda Civil Municipal prestar 

todo o apoio à continuidade do atendimento.  

 

Art. 5º. A Guarda Civil Municipal exercerá suas atividades em 

toda extensão do território municipal, cumprindo a legislação 

vigente, em cooperação com os poderes constituídos no âmbito de 

suas competências.  

 

CAPÍTULO IV 

 

DA VINCULAÇÃO. 
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Art.6º. A Guarda Civil Municipal ficará vinculada à Secretaria 

Municipal de Administração, com subordinação ao Chefe do Poder 

Executivo.  

 

CAPÍTULO V 

 

DO INGRESSO. 

 

Art. 7º. O ingresso no cargo de Guarda Civil Municipal é 

accessível aos brasileiros natos ou naturalizados que preencham 

os requisitos desta Lei, respeitando o percentual mínimo de 10% 

(dez por cento) destinado para o sexo feminino, através de 

Concurso Público de Provas e/ou provas e títulos, em conformidade 

com o Edital expedido para essa finalidade.  

 

Art. 8º. O concurso público será realizado em caráter 

classificatório e eliminatório nas seguintes fases:  

 

I - Prova de conhecimentos gerais e específicos;  

II - Aptidão Física;  

III - Exame Psicotécnico;  

IV - Exame Médico;  

V - Investigação de conduta;  

 

Art. 9º. Para o ingresso na carreira da Guarda Civil Municipal 

deverá satisfazer às seguintes exigências:  

 

I – nacionalidade brasileira;  

II - apresentar Cédula de Identidade;  

II - possuir o ensino médio completo de escolaridade;  

IV - apresentar Título de Eleitor (com comprovante da última 

Eleição);  
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V - estar quites com as obrigações do serviço militar (para 

candidatos do sexo masculino);  

VI - apresentar certidões de antecedentes criminais atualizadas, 

fornecido pelo Poder Judiciário Estadual e específico da Vara 

Crime da Comarca de Jeremoabo, Federal e Militar;  

VII - ter no mínimo a altura de 1,60m para candidatos do sexo 

feminino e no mínimo a altura de 1,65m candidatos do sexo 

masculino;  

VIII - ter no mínimo 18 anos completos e no máximo 40 anos 

completos, no ato da inscrição;  

IX - ter aptidão física e mental para o exercício do cargo;  

 

§ 1º. Os critérios para ascensão ao cargo de guarda civil 

municipal de que tratam esta Lei serão estabelecidos em Edital 

próprio e pertinente a cada concurso público para o provimento de 

cargos na Guarda Civil Municipal.  

 

§ 2º. Após aprovação em concurso público para o cargo de Guarda 

Civil Municipal, fica o Município obrigado a promover a 

capacitação dos referidos candidatos, com matriz curricular 

compatível com suas atividades e avaliação do candidato, sendo 

passível inclusive de reprovação e declaração de inaptidão para 

assumir o cargo. 

 

§ 3º. Para fins do disposto no artigo anterior, poderá ser 

adaptada a matriz curricular nacional para formação em segurança 

pública, elaborada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública 

(Senasp) do Ministério da Justiça.   

 

Art. 10. Os cargos serão compostos através de concurso público e 

o quantitativo de vagas respeitará o limite estabelecido na Lei 

Federal de 13.022/14;  
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CAPÍTULO VI 

 

DA ESTRUTURA. 

 

Art. 11. A estrutura hierárquica da Guarda Civil Municipal será 

preenchida por Guardas Municipais de carreira através de 

progressão estabelecida por Lei Complementar Municipal.  

 

§ 1º. A Guarda Civil Municipal possui a seguinte estrutura 

hierárquica:  

 

I - Guarda Municipal de 1ª classe;  

II - Guarda Municipal de 2ª classe;  

III - Guarda Municipal de 3º classe  

IV - Supervisor;  

V - Corregedor;  

VI - Comandante;  

 

Art. 12. Ficam criadas as Funções de Confiança de Comandante da 

Guarda Civil Municipal, Supervisor da Guarda Civil Municipal e 

Corregedor da Guarda Civil Municipal, com no mínimo Ensino Médio 

para compor estes cargos de confiança que serão todos de livre 

nomeação e exoneração pelo Chefe do Poder Executivo, concursados 

no cargo de carreira da Guarda Municipal ou Guarda Civil 

Municipal, para compor o Alto Comando da Guarda Civil Municipal 

de Jeremoabo – BA.  

 

§ 1º. Os cargos de Comandante da Guarda Civil Municipal, o 

Supervisor da Guarda Civil Municipal e o Corregedor da Guarda 

Civil Municipal, são cargos em comissão da Guarda Civil Municipal 

de Jeremoabo, sendo de livre nomeação e exoneração, pelo Prefeito 

Municipal de Jeremoabo, e devendo estarem todos dentro do quadro 
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de provimento efetivo e de carreira da Guarda Civil Municipal de 

Jeremoabo.  

 

§ 2º. As atribuições de cada cargo são aquelas definidas no 

Estatuto da Guarda Civil Municipal, Lei Municipal nº. 406/2011. 

§ 3º. Para assumir o cargo de confiança de Comandante da Guarda 

Civil Municipal de Jeremoabo, além de ser servidor do quadro de 

provimento efetivo, deve o nomeado preencher os seguintes 

requisitos: 

 

I- Eficiência; 

II- Assiduidade; 

III- Disciplina; 

IV- Integridade Moral;  

V- Responsabilidade; 

VI- Motivação para o trabalho; 

VII- Iniciativa;  

VIII- Liderança; 

IX- Produtividade;  

X- Integração;  

XI- Zelo;  

XII- Pontualidade; 

XIII- Ter 2º grau completo e no mínimo 21 (vinte um) anos de 

idade; 

XIV- Ter a ficha funcional isenta de suspensão nos últimos 03 

(três) anos.  

XV – Ter, no mínimo, Ensino Médio completo. 

 

Art. 13.  O funcionamento da Guarda Civil Municipal será 

acompanhado por órgãos próprios, permanentes, autônomos e com 

atribuições de fiscalização, investigação e auditoria, mediante: 
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I - controle interno, exercido por corregedoria, quando o efetivo 

for superior a 50 (cinquenta) servidores da guarda, para apurar 

as infrações disciplinares atribuídas aos integrantes de seu 

quadro e   

 

II - controle externo, exercido por ouvidoria do Município, 

independente em relação à direção da respectiva guarda, qualquer 

que seja o número de servidores da guarda municipal, para 

receber, examinar e encaminhar reclamações, sugestões, elogios e 

denúncias acerca da conduta de seus dirigentes e integrantes e 

das atividades do órgão, propor soluções, oferecer recomendações 

e informar os resultados aos interessados, garantindo-lhes 

orientação, informação e resposta.   

 

§ 1º.  O Poder Executivo municipal poderá criar órgão colegiado 

para exercer o controle social das atividades de segurança do 

Município, analisar a alocação e aplicação dos recursos públicos 

e monitorar os objetivos e metas da política municipal de 

segurança e, posteriormente, a adequação e eventual necessidade 

de adaptação das medidas adotadas face aos resultados obtidos.   

 

Art. 14.  Para efeito do disposto no inciso I do caput do art. 

13, a guarda municipal adotará como código de conduta o quanto 

previsto na Lei Municipal nº. 406/2011.   

 

Parágrafo único.  As Guarda Civil Municipal não pode ficar 

sujeita a regulamentos disciplinares de natureza militar.   

 

Art. 15. Os vencimentos e vantagens dos ocupantes do cargo de 

Guarda Civil Municipal são regulamentados pelo Plano de Cargos, 

Carreiras e Remuneração dos servidores públicos da Prefeitura 

Municipal de Jeremoabo/BA, Lei Municipal nº. 514/2016. 
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Art. 16. As infrações cometidas ao regime interno por todos os 

guardas civis municipais de todos os níveis e cargos, serão 

analisadas, investigadas, julgadas, punidas e executadas pela 

Corregedoria própria e independente, garantido o amplo direito a 

defesa. A Corregedoria da Guarda Civil Municipal será criada por 

Lei específica.  

 

Art. 17. As despesas decorrentes com a presente Lei correrão por 

conta das dotações orçamentárias próprias e existentes para o 

corrente exercício, ficando o Chefe do Poder Executivo Municipal 

autorizado a suplementar as verbas que se mostrarem 

insuficientes.  

 

Art. 18. Em nenhuma hipótese os servidores da Guarda Civil 

Municipal receberão, a título de remuneração, valor inferior ao 

salário mínimo constitucional, ressaltando que o salário base e o 

seu reajuste anual são regulamentados pela lei Municipal nº. 

514/2016”. 

 

Art. 19. A Guarda Civil Municipal de Jeremoabo atuará em turnos 

diurnos, noturnos ou diurno-noturnos em escalas de acordo com a 

legislação vigente ou nas escalas de serviço elaboradas por sua 

administração dentro da carga horária aprovada 120Hs mensal 30Hs 

semanal. 

 

§ 1º. O regime de trabalho previsto no caput poderá sofrer 

alterações em casos de necessidade de serviço.  

 

Art. 20. Os integrantes de cargos efetivos da Guarda Civil 

Municipal farão parte integrante do quadro da Secretaria 

Municipal de Administração do Município ou ao Gabinete de Gestão 

Integrada Municipal – GGIM que poderá ser criado concernente a 

Prefeitura Municipal. 
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Art. 21. Fica o chefe do poder executivo municipal autorizado a 

celebrar os convênios e consórcios que se fizerem necessários ao 

cumprimento e execução desta Lei.  

 

Art. 22. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogando todas as disposições em contrário.  

 

GABINETE DO PREFEITO, em 02 de Maio de 2018. 

 

 

ANTONIO CHAVES 

Prefeito do Município de Jeremoabo/BA 
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