
PREFEITURA MUNICIPAL DO MORENO 
GABINETE DO PREFEITO 

LEI Nº 370/08-GP. 

Ementa: Dispõe sobre a criação, o Regime Jurídico e 
Disciplinar e os Órgãos Auxiliares da Guarda Municipal 
rln M11nirínin ,tn MftrAnl"\ A ,t~ ft11•r:::1ic nrnui,t&nri:ac -- . ·-···-·1""·- -- . ·-· -··- - -- --·· -- ..... - -·--··-·--· 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DO MORENO, faço saber que a Câmara Municipal do Moreno 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

CAPÍTULO I 
DA CRIAÇÃO 

Art. 1º - Fica criada, subordinada ao Gabinete do Prefeito, a GUARDA MUNICIPAL DO MORENO - G.M.M ., 
Corporação uniformizada e devidamente aparelhada, destinada a proteger o patrimônio, bens, serviços e 
instalações públicas municipais e do meio ambiente, conforme o disposto no art . 144, § 8.0 da 
Constitu ição Federa! de 1988 e art. 5°, XXVII da l...ei Orgân ica Munici pa l. 

CAPÍTULO II 
DAS FINALIDADES E ATRIBUIÇÕES 

Art. 2º - A Guarda Municipal do Moreno exercerá suas atividades em toda a extensão do território do 
município, cumprindo as leis e assegurando o exercício dos poderes constituídos, no âmbito de sua 
competência. 

Parágrafo único - A urgar 1iLc1Çcio r•1i~réÍrquica, oµeraciunai e Lécnica e.ia Guare.ia Municipal Len1 µo r 
princípios a hierarquia e a disciplina . 

Art. 3º - A Guarda Municipal do Moreno, além das atribuições definidas no art . 2° desta lei , poderá: 

I - atuar em colaboração com órgãos Estaduais e Federais na manutenção da ordem e da segurança 
pública, atendendo a situações excepcionais; 

II - colaborar com o órgão executivo municipal de trânsito na f iscal ização do trânsito e transporte 
municipai, nos termos e condições do Código de Trânsito Brasiieiro, instituído peia Lei n. 0 9503, de 23 de 
setembro de 1997; 

III - atender a população em eventos danosos, em auxílio à Comissão Municipal de Defesa Civil e 
autoridades competentes no município; 

IV - participar das comemorações cívicas de feitos e fatos programados pelo município; 

V - participar de atividades didático-pedagógicas, nas escolas, com ênfase na prevenção à criminalidade 
e à violência . 

CAPÍTULO III 
DA ORGANIZAÇÃO 

Art. 4º - A Guarda Municipal do Moreno constitui-se em órgão subordinado diretamente ao Gabinete do 
Prefeito. 
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Art. 5° - A Guarda Municipal terá sede no Municíp io do Moreno, Estado de Pernambuco, dispondo de 
autonomia nos limites da presente Lei. 

Art. fiú - A estrutura h1erárqu1ca da Guarda Municipal do Moreno é assim const itu ída : 

I - o Prefeito Municipal; 

II - o Comandante da G.M.M; 

II - o Subcomandante da G.M.M; 

III - o Inspetor-Chefe da G.M .M; 

Art. 7° - O Prefeito Municipal é o dirigente máximo da Guarda Municipal do Moreno, a ele competindo : 

I - efetuar a nomeação dos Guardas Municipais aprovados em concursos ; 

II - deliberar sobre as verbas a serem destinadas à Guarda Municipal , relativas às despesas com a 
manutençao e os serviços, exercendo sobre ela controle e fiscalizaçao ; 

III - convocar reuniões; 

IV - estabelecer competências; 

V - decidir sobre o aumento ou diminu ição do quadro efetivo da Guarda Municipal do Moreno. 

Art. 8º - Os cargos de Comandante, Subcomandante e Inspetor-Chefe serão providos em comissão . 

CAPÍTULO IV 
DOS CARGOS E COMPETÊNCIAS 

Art. 9º - A Guarda Municipal do Moreno será composta, obedecendo à hierarqu ia, da seguinte maneira : 

I - 01 (um) Comandante; 

II - 01 (um) Subcomandante ; 

TTT _ n1/11m\ Tncnotl"lr-rhofo • 
......... ..,, .. \ .... '''/ .. . , ..... t""-~ .... , - · ·-·-, 

Art. 10 - O Comandante da Guarda Mun icipal do Moreno será nomeado livremente pelo Chefe do 
Executivo, a ele competindo : 

I - dirigir a Guarda Municipal do Moreno sob os aspectos técn ico, operacional e discipl inar; 

II - planejar, coordenar e fiscalizar todos os serviços que forem exercidos pela Guarda Mun icipa l; 

III - cumprir e fazer cumprir as determinações legais e superiores ; 

IV - propor e aplicar penalidades cabíveis aos Guardas Municipais de acordo com este Regimento ; 

V - presid ir as reun iões por ele convocadas ; 
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VII - receber todos os expedientes e ofícios oriundos de seus subordinados, bem como os encaminhados 
à Guaídâ ~•1unlcipal do ~•1oieno poí outiOS Óígãos, despachando os de sua competência e u1-1; 1,a1 ,du e111 

relação aos que dependerem de decisões superiores; 

VIII - fiscalizar a entrada e saída de materiais relativos à Guarda Municipal do Moreno; 

IX - levar quinzenalmente ao Chefe do Executivo o Boletim Interno Diário, contendo todas as informações 
relativas ao emprego do efetivo dispon ível, instrução ministrada, ocorrências atendidas, assuntos de 
interesse da Guarda Municipal, situação das viaturas, quilômetros rodados nas jornadas, consumo de 
combustível, horas trabalhadas e situação disciplinar no período ; 

X - propor medidas de interesse da Guarda Municipal; 

XI - ministrar instrução profissional aos guardas municipais, bem como fiscalizar o cumprimento do 
programa de instrução, a ser seguido pelos demais instrutores; 

XII - promover mudanças no plano operacional quando a situação o exigir; 

XIII - imprimir a todos os seus atos máxima correção, pontualidade e justiça ; 

XIV - organizar o horário da Guarda Municipal do Moreno; 

XV - atender as ponderações justas de todos os seus subordinados, quando feitas em termos, e que 
íúrern de sua cu1npeLt!ncia ; 

XVI - publicar em Boletim Interno da Guarda Municipal notas referentes a atos e fatos relativos aos seus 
comandados e que devam constar de suas folhas de alterações; 

XVII - enviar ao Gabinete do Prefeito, mensalmente, o relatório das atividades da Guarda Municipal ; 

XVIII - estabelecer as Normas Gerais de Ação (N .G.A.) da Guarda Municipal; 

XIX - coordenar com os demais componentes da Guarda Municipal todas as medidas que se relacionem 
com a corporação, visando ao bem comum; 

XX - elaborar planos de cerco nas diversas áreas do Município; 

XXI - encarregar-se do contato com a imprensa, notadamente para fins de esclarecimentos ao público, 
respeitando e fazendo respeitar as limitações impostas pelo sigilo e determinações superiores; 

XXII - ceder guardas municipais capacitados e com especialização em disciplina de trânsito para atuarem 
como fiscais junto ao Departamento Municipal de Trânsito e Transportes do Moreno. 

Art. 11 - A função de Subcomandante da Guarda Municipal do Moreno será exercida por pessoa 
nomeada pelo Prefeito Municipal, a ele competindo : 

I - substituir o Comandante nos seus impedimentos; 

II - assessorar o Comandante; 

III - supervisionar seus subordinados, procurando manter o bom andamento dos serviços da G.M.M; 

IV - manter atualizada e sob seu controle toda a documentação relativa aos serviços executados pelos 
Guardas Municipais; 

V - preparar as escalas de serviço; 

VI - preparar correspondência, cuja natureza assim o exigir ; 

VII - trazer em dia o histórico da Guarda Municipal ; 

VIII - manter em dia os livros de partes, mapas, relações e publicação do Boletim Interno, em 
conformidade com as Normas Gerais de Açao; 
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IX - organizar e manter atualizada a relação nominal dos componentes da Guarda Municipa l, com as 
1 C::>J,JC:\..tiva::, , e::, id.;;111.- ia:::, e: tc:h::fu1 n::::::,, de:::,ti, 10 1 ,du U1110 via ou Cu, 1101 1dai 1te e uut, a JJOI o ::,e1 011eAado ou liv, u 

de partes do controlador; 

X - apresentar sugestões diversas para aperfeiçoar os trabalhos realizados pela G.M.M; 

XI - cumprir e fazer cumprir esta lei e as Normas Gerais de Ação, bem como demais regulamentos . 

Art. 12 - O Inspetor-Chefe é o principal auxiliar e substituto imediato do Subcomandante, devendo tal 
cargo ser exercido por pessoa de reputação ilibada, com notória experiência e de livre escolha do Prefeito 
IIIA .. - : - :- -1 - _ ,_ ------ &.. !--J- . 
t•IUlll\..ll)Cll 1 CI 1:::11::: \..UIIIIJl:::LIIIUU, 

I - organizar as escalas de serviços gerais ordinárias e extraordinárias, conforme orientação dada pelo 
Comandante ; 

II - encaminhar ao Comandante, devidamente informados, todos os documentos, exped ientes ou ofícios 
que dependam de decisão deste; 

III - levar ao conhecimento do Comandante, verbalmente ou por escrito, todas as ocorrências cujas 
providências para resolução estejam fora de sua competência ; 

iv - a::,::,ir1dr docurnenLos ou Lornar providêr1cias de cardLér urgen Le, na ausência ou irr1µedirnenLu 
ocasional do Comandante ou Subcomandante, dando-lhes conhecimento na primeira oportunidade 
possível; 

V - velar assiduamente pela conduta dos Guardas Municipais ; 

VI - auxiliar o Comandante e o Subcomandante nas instruções ; 

VII - sugerir ao Comandante mudanças na distribuição do pessoal, incluindo o período de férias; 

VIII - conferir e passar visto nos talões de ocorrências da G.M.M; 

IX - cumprir e fazer cumprir esta lei e as Normas Gerais de Ação, bem como demais regulamentos . 

Art. 13 - Os guardas municipais serão servidores concursados, sob o regime estatutário, em número 
definido em lei. 

§ 1º - Guarda Municipal é o servidor público já integrado na função e em condições para prestar os 
serviços destinados para a Corporação ; 

§ 2º = Será descontado da remuneração dos guardas municipais o dia de trabalho faltado sem 
justificativa. 

Art. 14 - O efetivo da Guarda Municipal do Moreno é fixado em 130 (cento e trinta) guardas municipais. 

CAPÍTULO V 
DO INGRESSO NA CARREIRA 

Art. 15 - A admissão no cargo de guarda municipal far-se-á através de concurso público na forma da 
legislação pertinente aos demais servidores públicos do Município do Moreno, com avaliação física, 
médica, psicológica e intelectual para exercício da função . 
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Art. 16 - Ao término do processo de seleção,~ o Chefe do Executivo determinará a inscrição dos 
----- · ·--'-- ---- ,ç_,,.._ ,..,:;.. ..,.,.. ; _ .... ,,.. r-1 ln("'"f"'\ r'\. C C r\nl\A/\r"/\f"'\ _ _,,..,... .. ____ ,..._,..__ .... -----: .... --::: ..... ç :,...: .-.- ----,.., .... .. , ...... ,.. : .... :,.. 
Cl.JI uvauu:::, J.101 O 11c4ut::11\..10 1 IU \....U".:>V UL I V"l'"'l/"'\~/""\V, aut:::::,L1 OI I n::1 ILU C \..OJ.101...llO~OU 11::>I\..O, 1,-JOI O U t::A'CI \..11. ... IU 

do cargo . 

Parágrafo único - O CURSO DE FORMAÇÃO, adestramento e capacitação física, com conteúdo a ser 
disciplinado em regulamento próprio, não faz parte do concurso de admissão à carreira de Guarda 
M11nirin;:,I rnnc:ic:tinrln ,:,m ,:,t;:,n;:, nr,:,limin;:,r nhrin;:,tnri;:, n;:,r;:, ;:, nnm,:,;:,r;'ín rlnc: r;:,nrlirl;:,tnc: ;:,nrn\/;:,rlnc: nnc: . ·- ·· ·-·,...- ·, -- · .... ........ , ·-- .... .. ' _ ... _,... .... ,... . - ···' .. . ·- · --· ·::,----· ·- ,... .... . - - . ·- ·. ·--':1-- --- ......... ·- ·----- - .... ,... . - ................. . ·- -
exames constantes do caput do presente artigo. 

Art. 17 - Somente será investido no cargo de Guarda Municipal o candidato que satisfaça às seguintes 
condições : 

I - altura mínima de 1,65m, sendo do sexo masculino e 1,58m, sendo do sexo feminino ; 

II - possuir escolaridade mínima correspondente ao Ensino Fundamental; 

III - ser brasileiro nato e/ou naturalizado ; 

IV - estar em dia com a Justiça Eleitoral ; 

V - haver cumprido com as obrigações do serviço militar; em se tratando do sexo masculino; 

VI - não registrar antecedentes criminais de natureza dolosa ; 

VII - possuir a Carteira Nacional de Habilitação nas categorias mínimas A2 e B; 

VIII - ter sido aprovado pela Comissão de Concurso nas etapas eliminatórias, bem como haver obtido 
aprovação no Curso de Formação; 

CAPÍTULO VI 
uu Kt:\:11Mt: JUK.Íu1~u 

Art. 18 - A Guarda Municipal do Moreno obedecerá ao reg ime jurídico único em vigor para os demais 
servidores públicos municipais, submetendo-se especificamente às normas previstas na presente lei 
quanto aos deveres e transgressões disciplinares e hierárquicos relativos à Guarda . 

SEÇÃO ÚNICA 
DOS UNIFORMES E ARMAMENTOS 

Art. 19 - Fica estabelecida a cor azul marinho, com detalhe da bandeira do município, para a confecção 
dos uniformes dos Guardas Municipais, devendo os detalhes, espécies e ocasiões de utilização ser 
definidos em regulamento próprio. 

Art. 20 - O Comandante da Guarda Municipal do Moreno poderá sugerir ao Prefeito Municipal a criação 
de novos modelos de uniforme, bem como alterações nos já existentes, respeitando sempre as normas 
baixadas pelas Forças Armadas que regulamentam o uso do uniforme por entidades civis. 

Art. 21 - A Guarda Municipal do Moreno, uma vez autorizada a adquirir e portar armas e mediante 
habilitação dos guardas municipais ao uso das mesmas por meio de Curso Específico, deverá equ ipar-se 
com armamento que a legislação específica autorizar, respeitadas as normas federais a respeito da 
matéria . 
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r A nTTI li " \ITT 
""'-"'r'A I UL.V V.1..1. 

DA ÉTICA, DOS DIREITOS E DOS DEVERES 

Art, 22 - O sentimento do dever e decoro da c!asse impõe, a cada um dos integrantes da Corporação, 
conduta moral e profissional irrepreensíveis, com a observância dos seguintes preceitos de ética : 

I - ter a verdade e a responsabilidade como fundamento da dignidade pessoal ; 

II - exercer, com autoridade, eficiência e probidade, as funções que lhe couberem em decorrência do 
cargo; 

III - respeitar a dignidade da pessoa humana; 

IV - cumprir e fazer cumprir as Leis, os Regulamentos, as Instruções e as ordens das autoridades 
competentes; 

V - ser justo e imparcial em sua atividade; 

VI - zelar pelo preparo próprio, moral, intelectual e físico, tendo em vista o cumprimento de seus 
deveres; 

VII - praticar a camaradagem e desenvolver, permanentemente, o espírito de corporação; 

VIII - ser discreto em suas atividades, maneiras e em linguagem escrita e falada; 

IX - abster-se de tratar de matéria sigilosa da Corporação a que serve, fora do âmbito apropriado ; 

X - acatar ordens das autoridades competentes legalmente constituídas; 

XI - cumprir seus deveres de cidadão; 

XIII - observar as normas de boa educação ; 

XIV - garantir assistência moral e material ao seu lar; 

;w - aos-c:er-se de fazer uso do cargo que ocupa na Corporação para oo-c:er faciiidades pessoa is de 
qualquer natureza ou para encaminhar negócios ou assuntos particulares ou de terceiros ; 

XVI - zelar pelo bom nome da Corporação a que serve e de cada um de seus integrantes. 

Art. 23 - Os deveres dos guardas municipais emanam de um conjunto de vínculos racionais e morais que 
os ligam à Pátria e ao seu serviço, e compreendem, essencialmente: 

I - a dedicação e a fidelidade à Pátria , cuja honra, integridade e instituições devem ser defendidas a todo 
custo; 

II - o culto aos símbolos nacionais; 

III - a probidade e a lealdade em todas as circunstâncias; 

IV - a disciplina e o respeito à hierarquia ; 

V - o rigoroso cumprimento das obrigações e ordens; 

VI - a obrigação de tratar o semelhante dignamente e com urbanidade. 
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r A nT.,.., 11 " tlTTT 
'-'"'r'".&IUL.V Y.&..1..1. 

DOS PRINCÍPIOS GERAIS DE DISCIPLINA E HIERARQUIA 

Art. 24 - Entende-se por disciplina o voluntário cumprimento do dever imposto a cada um, cujas 
m;::inif,:,c:t;::irr'í,:,c: ,:,c:c:,:,nri;::iic: c:::ín· ·· ·-· ···--- ... -7---- --- .... -··-·-·-- .,.. __ , 

I - a pronta obediência às ordens superiores; 

II - a pronta obediência às prescrições contidas nos regulamentos, normas e leis; 

III - a COiTeção de atitudes; 

IV - a colaboração espontânea à disciplina coletiva e à eficiência da Instituição. 

Art. 25 - Entende-se por hierarquia o vinculo que subordina os ocupantes dos cargos de níveis inferiores 
aos ocupantes dos cargos de níveis superiores da Guarda Municipal do Moreno. 

Parágrafo único - A hierarquia confere ao superior o poder de dar ordens, de fiscalizar e de rever 
decisões em relação ao subordinado. 

SEÇÃO I 
DA PROIBIÇÃO DO USO DO UNIFORME 

Art. 26 - O Comandante da Guarda Municipal poderá proibir o uso do uniforme e aparelhos 
complementares ao guarda que : 

I - estiver disciplinarmente afastado da função, enquanto durar o afastamento; 

II - exercer atividades consideradas incompatíveis com a função de guarda ou cometer faltas reiteradas 
às instruções; 

III - mostrar-se refratário à disciplina ; 

IV - for de reconhecida prática de incontinência pública escandalosa, prática de jogos proibidos ou de 
embriaguez habitual em serviço ou fora dele. 

Parágrafo único - Nos casos previstos nos incisos deste artigo, poderá ser apreendido o uniforme e 
aparelhos complementares, a critério do Comandante. 

SEÇÃO II 
DAS TRANGRESSÕES E DAS PENALIDADES DISCIPLINARES 

Art. 27 - Transgressão disciplinar é toda violação ofensiva dos deveres do guarda, aos preceitos de 
hieraíquia, civilidade, piobidade e noímas moíais . 

Art. 28 - São consideradas transgressões disciplinares todas as ações ou omissões contrárias às normas 
contidas nesta lei e demais normas legais relativas à Guarda Municipal do Moreno, a regras de serviços, a 
ordens prescritas por superiores hierárquicos ou autoridades competentes e legalmente constitu ídas, bem 
como as ações ou omissões ofensivas ao pudor da guarda, ao decoro da classe, aos preceitos socia is, às 
normas de moral e aos preceitos de subordinação . 

Art. 29 - As transgressões, segundo sua intensidade, classificam-se em : 
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I - leves: transgressões discipl inares a que se comina a pena de advertência; 

II - médias: transgressões disciplinares a que se comina a pena de suspensão ; 

III - graves : transgressões disciplinares a que se comina a pena de demissão . 

Art. 30 - São penalidades disciplinares : 

I - advertência verbal; 

II - advertência escrita; 

III - suspensão ; 

IV - demissão. 

P;1r:!lgr.;1fn i'inir.n - As penas apl icadas aos guardas serão publicadas no Boletim I nterno, no item 
"DISCIPLINA", e as aplicadas aos ca rgos de nível superior serão publicadas no Boletim Reservado. 

Art. 31 - A pena de advertência será verba l ou escrita, sendo a mesma anotada em documento próprio e 
encaminhado à seçao pessoal para o devido registro. 

Art. 32 - Aplicar-se-á penalidade de advertência ao guarda municipa l que incorrer nas seguintes 
tr;:,nc:rir0c:c:i'í0c: rlic:f" inlin:=,r0c: · ... .... . , ..., :, , _ ...,,..., _. _ _, - , ..,,_ , ,.... , ... .... . _..., . 

I - deixar de apresentar-se ao superior hierárquico, estando em serviço ; 

II - apresentar-se para o serviço com atraso; 

III - coiT,parecer ao seivi ço corn un ifonT,e diferente ao daquele que tenha sido designado ; 

IV - deixar de verificar, com antecedência necessária, a escala de serviço ; 

V - deixar de se apresentar à Sede da Guarda Municipal, estando de folga, quando houver iminência de 
perturbação da ordem ou calamidade públ ica de que tenha conhecimento ; 

VI - demorar-se na apresentação ao superior quando chamado, ainda que fora das horas de trabalho ; 

VII - utilizar-se de veículo oficial sem autorização de quem de direito ou fazê-lo pa ra fins particulares; 

VI!! - usar apare!ho te!efônico da corporação para conversas particu lares, sem a devida autorização; 

IX - permitir o uso do aparelho telefôn ico da corporação para conversas particulares, sem reg istra r o 
número do aparelho chamado ; 

X - deixar de comunicar, a quem de direito, transgressão disciplinar cometida por integrante da 
Corporação; 

XI - portar armas ostensivamente, não estando em serviço; 

XII - usar termos descorteses para com superiores, subordinados, colegas de mesma hierarquia, demais 
C""O r,, 1i rfl"'\i,-,0r m, , n i r i n,:, ic- OC"t--::::.1"'4 11'!) i r r111 1 f'orf o r-,:, i r o ,-.j,-f:,,-43:1"'\r orn r, o ..--::::.1 • 
J'-1 Y I UVl '-..JI II IUl l l\,,.. l ...,\,.,II J / '-J~UUUUIJ VU 1"'-U'-IUIJ '- \,,,l~.,U.AUVVJ '- 111 '::::''- 1 \.J l t 

XIII - imiscuir-se em assuntos referentes à disciplina ou ao serviço que estejam fora de sua esfera de 
competência ; 

XIV - usar termos de gíria em comunicação, informação ou atos semelhantes; 

XV - deixar de comunicar ao superior a execução de ordem dele recebida ; 
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XVI - alegar desconhecimento de ordens publicadas em boletim ou registradas em livro, bem como das 
Noímas Geíãis de Ação; 

XVII - revelar ind iscrição em linguagem falada ou escrita ; 

XVIII - portar-se inconvenientemente em solenidades ou reun iões sociais ; 

XIX - vIaJar sentado, estando uniformizado, em veículo de transporte coletivo, estando de pé pessoas 
idosas, mulheres grávidas ou com criança de colo, enfermos, pessoas portadoras de deficiências f ísicas, 
autoridades ou superiores hierárquicos ; 

XX - deixar de trazer consigo a credencial de guarda municipal e respectiva cédula de identidade; 

XXI - afastar-se injustificadamente do posto de vigilância ou de qualquer lugar em que se deva 
permanecer por força de ordem ; 

XXII - entrar desnecessariamente em estabelecimentos comerciais, estando de serviço ; 

XXIII - deixar de comunicar ao superior imediato, em termo oportuno : 

a) as ordens que tiver recebido, sobre pessoal ou material ; 

b) as ocorrências policiais ; 

c) estragos ou extravias de qualquer material da Guarda Mun icipa l que tenha sob sua 
responsabilidade . 

XXIV - tratar de assuntos particulares durante o serviço, sem a devida autorização ; 

XXV - íai tar coir, o devido respeito êls autoridades civis, policiais, ,r ,iii tares e eciesiéisti cas; 

XXVI - retirar-se da presença de superior hierárquico, sem ped ir a necessária licença; 

XXVII - simular moléstia para obter dispensa de serviço, licença ou qualquer outra vantagem; 

XXVIII - permitir a permanência de pessoas estranhas ao serviço em locais vedados ao públ ico externo ; 

XXIX - questionar ordens ou orientações de qualquer natureza que lhe tenham sido passadas por 
superiores hierárquicos; 

XXX - interceder pe!a !!berdade do detido ; 

XXXI - deixar de se apresentar, na hora determinada, perante: 

a) a autoridade competente, no ca so de requisição para depor ou prestar declarações ; 

b) no iocai determinado por ~uperior hierárquico . 

XXXII - dirigir-se ou referir-se a superior de modo inadequado ou desrespeitoso; 

XXXIII - não ter o devido zelo com qualquer material que lhe esteja confiado ; 

XXXIV - criticar ato praticado por superior hierárquico ; 

XXXV - faltar ao serviço sem justa causa ; 

XXXVI - deixar de comunicar transgressão da disciplina ; 

XXXVII - usar equipamento ou uniforme que não seja regulamentar no período de serviço ; 

XXXVIII - omitir ou retardar a comun icação de mudança de residência; 

XXXIX - usar no uniforme insígn ias de sociedade particular, associação relig iosa, política, esportiva ou 
quaisquer outras não regu iamentares ; 

XL - retirar, sem permissão, documento, livro ou objeto existente na repartição ou local de trabalho ; 
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XLI - sobrepor os interesses particulares aos da Corporação ; 

XLII - exceder os limites de velocidade na condução de viaturas ou contrariar as regras de t rânsito, 
quando não caracterizada situação emergencial; 

XLIII - deixar de manter em dia os seus assentamentos e os de sua família na Seção Pessoal e no 
prontuário da Corporação; 

XLIV - deixar de atender a reclamação justa de subordinado ou impedi-lo de recorrer à autoridade 
superior; 

XLV - deixar de prestar informações que lhe competirem ; 

XLVI - atrasar sem motivo justificável : 

a) a entrega de objetos achados ou apreendidos ; 

b) a prestação de contas de pagamentos ; 

c) o encaminhamento de informações, comunicações e documentos; 

d) a entrega de armamento, equipamento e outros destinados ao serviço ; 

XLVII - disparar arma de fogo, por descuido ou sem necessidade; 

XLVIII - usar armamento que não seja regulamentar, salvo ordem superior; 

XLIX - apresentar comunicação, representação ou queixas, destituídas de fundamentos . 

Parágrafo Ú!'!!ca - Em caso de re!nc!dênc!a em transgressão prev!sta neste artigo, ap!!car-se-á o 
disposto no art. 33, respeitando-se sempre as circunstâncias atenuantes e agravantes. 

Art. 33 - Aplicar-se-á a penalidade de suspensão ao guarda municipal que incorrer nas segu intes 
transgressões disciplinares : 

I - deixar de assumir a responsabilidade de seus atos ou dos subordinados que agi rem em cumprimento 
de ordens suas ; 

TT _ rf i rin i r \/0 Í r1 d l"'\c rfo ff"'\rm::, imnorir~ i mnr1 ,rfonto n11 non l inonto• .......... . ,.~ tt . ..... , ......... , ..... ..., '-" .... ,....,,,,,'-" .... .., ..... .. ... '-" , "'' !-'''-"'-"'-'''-'- ......... · •-'::f " ::::t'- '' '--, 

III - revelar falta de compostura por atitudes ou gestos, estando de unifo rme; 

IV - entrar un iformizado, não estando em serviço, em : 

a) boales, cabarés ou casas serneihantes; 

b) casas de prostituição; 

c) bares; 

d) salões de bilhar e de jogos semelhantes; 

e) outros locais que, pela localização, freqüência, finalidade ou prática habitua is, possam 
comprometer o bom nome da classe ; 

V - deixar de revistar pessoas que haja detido, imediatamente após a detenção ; 

VI - infligir maus tratos a pessoa sob sua custódia ou seus subordinados, colegas e familiares; 

VII - deixar de comunica r ao comando da Corporação faltas graves ou crimes de que tenha 
conhecimento; 

VIII - deixar de prestar o auxílio que estiver ao seu alcance para manutenção ou restabelecimento da 
ordem pública; 
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IX - apropriar-se de material da corporação para uso particular; 

X - ingerir bebidas alcoólicas em serviço; 

XI - tentar introduzir ou introduzir bebidas alcoólicas em dependência da Corporação ou em repartição 
pública; 

XII - 1nduz1r superior a erro ou engano, mediante informações inexatas; 

XIII - negar-se a receber uniformes e/ ou objeto que lhe sejam destinados regularmente, ou que devam 
ficar em seu poder; 

)(T\/ - nPrm11t;:ir c::Prvirn C::Pm nPrmic::c::;:Ín • ·· -- r-- · ···--- · ---· .. ., ... --··· r--· ····----, 

XV - solicitar interferência de pessoas estranhas à Guarda Municipal, a fim de obter, para si ou outrem, 
quaisquer vantagens ou benefícios; 

XVI - faltar com a verdade; 

XVII - concorrer para discórdia ou desavença entre os componentes da Corporação; 

XVIII - dirigir veículo sem estar habilitado; 

XIX - fornecer notícias à imprensa sobre serviços que atender ou de que tenha conhecimento, quando o 
caso exigir sigilo; 

XX - deixar de comunicar ao superior ou autoridade competente qualquer informação que tiver sobre 
perturbação da ordem pública; 

XXI - p1ovoca,, L0IYIa r pa,te, ou aceita, discuSSdO ace, ca de política pa,tidi!11 ia, i"eiigidO ou espo, Le, 
estando uniformizado; 

XXII - divulgar decisão, despacho, ordem ou informação, antes de publicadas; 

XXIII - adotar, solicitar ou induzir outros a tomarem atitudes que impeçam o cumprimento de ordem 
legal ou que retardem a sua execução; 

XXIV - ofender colegas de serviço com palavras ou gestos; 

XXV - exercer atividades incompatíveis com a função de guarda municipal ; 

XXXVI - apresentar-se uniformizado quando proibido; 

XXXVII - procurar a parte interessada no caso de furto ou de objeto achado, mantendo com o mesmo 
entendimento que ponha em dúvida a sua honestidade funcional; 

XXXVIII - emprestar a pessoas estranhas a Guarda Municipal distintivo, peça do uniforme, equipamento 
ou qualquer material pertencente à Corporação, sem permissão de quem de direito; 

XXXIX - deixar abandonado o posto de vigilância ou setor de serviço, não o assumindo ou abandonando
o, ainda que temporariamente; 

XL - dormir durante o trabalho; 

XLI - espalhar notícias falsas em prejuízo da ordem, da disciplina ou do bom nome da Corporação; 

XLII - apresentar-se publicamente em estado de embriaguez, trajado com uniforme da guarda ou com 
roupas civis; 

XLIII - ofender, com gestos ou palavras, a moral e os bons costumes; 

XLIV - usar linguagem ofensiva ou injuriosa em requerimento, comunicação, informação ou ato 
,.,...._... .... 11--.- ............ . 
.:>CIIIC:::111011"-C::, 

XLV - praticar, na vida privada, qualquer ato que provoque escândalo público; 
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XLVI - deixar por culpa que se extravie, deteriore ou estrague material da Guarda Municipal, sob sua 
..... , ....... _.a .... ...... ....... ,,.. ..... _____ L-. : 1:-,1 .... ...1 .... ....li .............. . 
yua1 ua uu I c::,µu11::,au111uouc u11 c:Lo, 

XLVII - fazer propaganda político-partidária em dependência da Guarda Municipal ou outra repartição 
pública; 

XLVIII - soltar preso ou detido, sem ordem da autoridade competente; 

XLIX - entrar ou permanecer em comitê político ou comícios, estando uniformizado; 

L - deixar a carte ira profissional com pessoas estranhas à Corporação; 

1 T - intrnrl117ir rlic:trih11ir ni1 t,:,nt::lr rlic:trih11ir ,:,m rl,:,n,:,nrl,:,nr i ::l rl::l (.;11::lrrl::l M 11nirin::ll ni 1 ,:,m li1n::lr ni'1hlirn -- .. . _, ____ .,, -·--· ·-- .. , - - .. - ·· - - · - ·--· ·-- · · , -· · · --,--- ·· --·· - · - -- --- · -- . ·- ··· - ·r-- · -- - ··· ·-=i- · ,--- ·· --

estampas e publicações que atentem contra a disciplina e a moral; 

LII - dar, alugar, empenhar ou vender peças do uniforme ou de equipamento, novas ou usadas ; 

LIII - ofender subordinados ou superiores com palavras ou gestos; 

LIV - deixar de providenciar para que seja garantida a integridade das pessoas que prender ou deter; 

LV - promover desordem; 

LVI - subtrair, em benefício próprio ou de outrem, documento de interesse da Administração; 

LVII - tomar parte em reunião preparatória de greve; 

LVIII - recusar-se a auxiliar as autoridades públicas ou seus agentes, que, no exercício de suas funções, 
necessitem de auxílio ; 

LIX - recusar-se a cumprir ordem legal dada por autoridade competente; 

LX - censurar pela imprensa ou por qualquer outro meio de comunicação as autoridades constituídas, 
superior hierárquico ou criticar ato da Administração; 

LXI - deixar de atender pedido de socorro; 

LXII - omitir-se em atender ocorrência com alto grau de risco; 

LXIII - praticar violência no exercício da função; 

LXIV - praticar atos obscenos em lugar público; 

LXV - pedir ou aceitar empréstimo, dinheiro ou qualquer outro bem ou vantagem de pessoa que : 

a) trate de interesse na repartição ; 

b) esteja sujeito a sua fiscal ização ; 

LXVI - evadir-se da escolta da Corporação ou contra ela resistir; 

LXVII - promover desordem em recinto no qual se encontre custodiado; 

LXVIII - ameaçar por palavras ou gestos, direta ou indiretamente, superior hierárquico; 

LXIX - tomar parte em reunião preparatória de agitação social; 

LXX - adulterar qualquer espécie de documento em proveito próprio ou alheio ; 

LXXI - aliciar, ameaçar ou coagir parte, testemunha ou perito que funcione em processo administrativo 
ou judicial; 

Parágrafo único - Em caso de re incidência, por mais de 02 (duas) vezes no período de 01 (um) ano, em 
transgressão prevista neste artigo, apiicar-se-á o disposto no art. 34, respeitando-se sempre as 
circunstâncias atenuantes e agravantes. 
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Art. 34 - Apl ica r-se-á a pena de dem issão ao guarda municipal que incorrer nas segu intes transgressões : 

I - infringir qualquer das disposições contidas na Lei Orgânica do Município e demais normas pertinentes 
aos servidores públicos municipais que cominem pena de demissão ao servidor faltoso ; 

11 - 1ncIdIr em acumulação pro1b1da de ca rgo ou função pública ; 

III - praticar ação ou omissão tipificada como crime contra a Admin istração Pública ou contra a Fé 
Pública no Cód igo Penal, ou qualquer ação ou omissão tipificada como crime nas leis relativas à 
Segurança e à Defesa Nacional; 

IV - haver sido condenado ao cumprimento de pena de detenção ou reclusão em processo penal 
transitado em julgado; 

V - trazer consigo ou usar entorpecentes; 

VI - introduzir entorpecentes em dependência da Guarda Municipa l, em outras repartições, ou facilitar 
sua introdução . 

SEÇÃO III 
UV t"N:V\..C.:>.:>V AUl"lll'tl.:> 1 N:A 11 YV Ul.:>\..lt"Lll'tAN: 

Art. 35 - A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço públ ico é obrigada a informa r o fato 
aos seus superiores ou diretamente à Corregedoria da Guarda Municipal , para a promoção da apuração 
imori i ::at-::a rll""I C' f'::at-n c- rnorl i ::a nt-o ci nri ir=r.nr i ::a l"'\11 nrnroc-c n ::arlrn in ict-r:at-i ,,"' rfi c- rinlin::a r ::a ccon 11r::arlnc ::111"'1 :::iir , 1c- ::artl"'\ 
' ' ' ' '-'-" ' '-''-U U'-' .J 1 u1..v -1 , l l l\,,..\,,,,11 ..... 1 1 \.. ..... ,JIIIVl\,.,,U I I ... I U ...... u ..., , ...,'-'- ·-"JV UVI I I IIII.J lr. l U\..IV V u ,..., ... . ...,,,,, ..... , , ...,. _,_, -~ .... ,u ..... ..., _, V..., "-"'-U ..JUVV 

o contraditório e a ampla defesa . 

Parágrafo único - As sindicâncias e processos administrativos discipl inares serão processados nos 
termos previstos na legislação municipal aplicável aos demais servidores públicos do Município do 
Moreno. 

Art. 36 - A apuração das infrações, cuja natureza autorize a aplicação das penalidades de advertência ou 
suspensão, será feita mediante sindicância administrativa disciplinar, conduzida por uma Com issão 
Processante, iimitada a penaiidade de suspensão a 60 (sessenta) dias. 

§ 1° - A sindicância admin istrativa discipl inar será conclu ída no prazo de 60 (sessenta) dias, contados a 
partir de sua instauração . 

§ 2º - Depois de concluída, a sind icância administrativa discipl inar deverá ser encaminhada à autoridade 
competente para decisão . 

§ 3º - Não sendo possível a conclusão da sindicância admin istrativa disciplinar no prazo de 60 (sessenta) 
dias, a autoridade sindicante encaminhará ao chefe imediato, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 
responsabilidade funcional, relatório circunstanciado indicando as diligências faltantes e solicitando prazo 
para a sua conciusão, que não poderá exceder a 30 (trinta ) dias. 

§ 4º - Excepcionalmente, não sendo concluída a sindicância adm inistrativa discipl inar no prazo total de 
90 (noventa) dias, a Comissão Processante, no prazo de 10 (dez) dias, justificadamente, sob pena de 
responsabilidade funcional, encaminhará relatório circunstanciado ao Corregedor Geral , que, em igua l 
prazo abrirá vista ao Comandante da Guarda com a ind icação das diligências fa!tantes e a solicitação do 
prazo necessário à sua conclusão. 

Art. 37 - Quando for cominada à transgressão disciplinar pena de suspensão superior a 60 (sessenta) 
dias ou pena de demissao, os autos serao encaminhados ao Comandante da Guarda , que instaurará 
processo administrativo disciplinar, por distribuição a uma Comissão Processante. 
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§ 1° - O processo administrativo disciplinar deverá ser ultimado pela Comissão respectiva, no prazo de 
90 (noventã) dias, contados a paítií da sua instauíação. 

§ 2º - Não sendo possível a conclusão do processo administrativo disciplinar no prazo de 90 (noventa) 
dias, a Comissão Processante, no prazo de 10 (dez) dias, justificadamente, sob pena de responsabilidade 
funcional, encaminhará relatório circunstanciado ao Corregedor Geral, que, em igual prazo abrirá vista ao 
Comandante da Guarda com a indicacão das diliaências faltantes e a solicitacão do orazo necessário à 
sua conclusão, que não poderá exceder a 90 (noventa) dias. - . 

§ 3º - Excepcionalmente, não concluído o processo administrativo disciplinar no prazo total de 180 
(cento e oitenta) dias, o Comandante da Guarda encaminhará ao Prefeito do Município, no prazo de 10 
(dez) dias, sob pena de responsabilidade funcional, relatório circunstanciado elaborado pela Comissão 
Processante, indicando as diiigências faitantes e soiicitando o prazo necessário a sua conciusão . 

Art. 38 - O servidor integrante do Quadro de Pessoal da Guarda Municipal poderá ser afastado do 
exercício do cargo ou da função, sem perda de vencimentos, por prazo não superior a 30 (trinta) dias, 
mediante solicitação fundamentada do Comandante da Guarda Municipal ao Prefeito Municipal, nas 
seguintes hipóteses: 

I - quando existam indícios da prática de transgressão disciplinar grave; 

II - quandú a rnedida se in-,puser i'Iú interesse de úrdern pública ; 

III - quando houver necessidade do afastamento para que o servidor não venha a influir na apuração da 
falta . 

§1º - O afastamento será formalizado por meio da edição de ato do Prefeito Municipal, que deverá ser 
publicado no Quadro de Aviso da Prefeitura Municipal do Moreno do qual constarão o enquadramento 
legal da hipótese de afastamento e os motivos da prática do ato. 

§2º - O afastamento de que trata este artigo é media acautelatória e não constitui pena. 

Art. 39 - A autoridade competente terá 10 (dez) dias, depois de recebida a conclusão da Comissão 
Processante da sindicância e do processo administrativo, para proferir a decisão referente ao servidor, 
sob pena de responsabilidade. 

SEÇÃO IV 
DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE INFLUEM NO JULGAMENTO 

Art. 40 - são causas excludentes da culpabilidade: 

I - motivo de força maior plenamente comprovado e justificado; 

II - ter sido cometida a transgressão em estrito cumprimento do dever legal; 

III - ter sido cometida a transgressão em legítima defesa própria, ou de outrem, ou em estado de 
necessidade; 

IV - ter sido cometida a transgressão em obediência à ordem superior, não manifestamente ilegal. 

Art. 41 - São circunstâncias atenuantes da prática de transgressão disciplinar: 

I - possuir o transgressor comportamento classificado em "bom", "ótimo" ou "excelente"; 

II - ter sido confessada espontaneamente a transgressão, quando ignorada sua autoria ou quando 
imputada a outrem; 

~ 
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III - ter sido cometida a transgressão em meio a tumulto ou calamidade natu ral ; 

Art. 42 - São circunstâncias agravantes da prática de transgressão discipl inar : 

I - possuir o transgressor comportamento classificado em " mau"; 

II - a prática simu ltânea de duas ou mais transgressões; 

III - o conlu io de duas ou mais pessoas para a prática da t ransg ressão ou para impedir ou retarda r sua 
apuração ; 

IV - ter a transgressão sido praticada durante a execução de serviço ; 

V - ter a transgressão sido praticada em presença do subordinado; 

VI - ter o transgressor abusado de sua autoridade hierárquica ou funcional ; 

VII - ter a transgressão sido premeditada . 

Art. 43 - A falta, de acordo com as circunstâncias atenuantes e agravantes, será considerada de : 

I - grau mínimo, quando houver somente circunstâncias atenuantes; 

II - grau submédio, se, havendo atenuantes e agravantes, exercerem aquelas preponderância sobre 
estas ; 

III - grau médio se, havendo atenuantes e agravantes, estas se equipararem ; 

IV - grau submáximo, se, havendo atenuantes e agravantes, exercerem estas preponderância sobre 
aquelas ; 

V - grau rnáxirno, quando t,ouver son-,ente circunstâ ncias ag i-avantes. 

SEÇÃO V 
DA APLICAÇÃO DAS PENAS 

Art. 44 - É de competência do Prefeito Municipal, após encaminhamento do Comandante da Guarda 
Municipal do Moreno, a aplicação das penas de suspensão superior a 60 (sessenta) dias e de demissão, 
em conformidade com o disposto nesta lei, podendo as demais penalidades ser aplicadas diretamente 
pelo Comandante Geral. 

Art. 45 - Na aplicação das penalidades previstas nesta lei , obrigatoriamente, serão mencionados : 

II - a indicação da competência legal para sua aplicação; 

III - o nome do guarda e seu cargo ; 

iV - a transgressão cometida , em termos precisos e sintéticos ; 

V - o dispositivo legal em que se enquadra o comportamento do transgressor ; 

VI - a natureza da pena; 

VII - a quantificação do número de dias, quando se tratar de suspensão; 
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VIII - as circunstâncias atenuantes e agravantes se houver com indicação dos respectivos dispositivos 

IX - a categoria de comportamento em que ingressa ou permanece o transgressor. 

Art. 46 - A 1mpos1çao, cancelamento ou anulaçao da pena deverão obngatonamente ser lançados no 
prontuário do guarda. 

Art. 48 - Na ocorrência de várias transgressões sem conexão entre si , a cada uma será aplicada a pena 
correspondente; ocorrendo várias transgressões conexas entre si, serão consideradas as de maior 
gravidade, funcionando, nestes casos, as de menor gravidade como circunstâncias agravantes. 

SEÇÃO VI 
DO CUMPRIMENTO DAS PENAS 

Art. 49 - As penas serão cumpridas na data estipulada na decisão que as aplicar. 

§ 1 ° - Encontrando-se o punido suspenso, a pena será cumprida após seu retorno às atividades . 

§ 2º - Encontrando-se o punido afastado legalmente, a pena será cumprida a partir da data em que 
reassumir o cargo . 

SEÇÃO VII 
LIA t"Kt::::.\..Kl',,,ÃU 

Art. 50 - Extingue-se a punibilidade pela prescrição: 

I - da transgressão disciplinar sujeita a pena de advertência ou suspensão, no prazo de 02 (dois) anos; 

II - da transgressão disciplinar sujeita à pena de demissão no prazo de 05 (cinco) anos; 

III - da transgressão disciplinar prevista em lei como infração penal, juntamente com o crime. 
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Administração Pública . 

§ 2º - O curso do prazo prescricional interrompe-se com a instauração da sindicância ou do processo 
administrativo disciplinar, até decisão final proferida por autoridade competente . 

§ 3° - O curso do prazo prescricional não flui enquanto sobrestados a sindicância ou o processo 
administrativo disciplinar para aguardar decisão judicial ou por qualquer outro motivo alheio à vontade da 
Administração. 

SEÇÃO VIII 
DA CLASSIFICAÇÃO DO COMPORTAMENTO 

Art. 51 - Considera-se de: 

I - comportamento "BOM", o guarda municipal que, no período de 02 (dois) anos, haja sido punido até o 
limite de uma advertência; 
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II - comportamento " ÓTIMO", o guarda municipal que, no período de 03 (três) anos, haja sofrido apenas 
·· - - _ ..., , . ...... -+- "' .... ,.. · .... . 
UI 110 CU VCI U::::::I 1\..10 1 

III - comportamento "EXCELENTE", o guarda municipal que, no período de 06 (seis) anos, não haja 
sofrido qualquer penalidade ; 

IV - comportamento "REGULAR", o guarda municipal que, no período de 01 (um) ano, haja sofrido no 
máximo penalidades de suspensão que, somadas, não ultrapassem o total de 08 (oito) dias ; 

V - comportamento "MAU", o guarda municipal que, no período de um ano, haja sofrido suspensão 
superior a 08 (oito) dias ou mais de uma suspensão que, somadas, ultrapassem o total de 08 (oito) dias. 

§ 1 ° - Bastará urr1a adveitência, aléní dos ll rn ltes aclrna estabelecidos, para alterar a categoria de 
comportamento . 

§ 2º - Nenhuma suspensão punitiva será passível de remuneração. 

Art. 52 - Para efeito de classificação de comportamento, cada duas penas de advertência serão 
convertidas em um dia de suspensão . 

Art. 53 - A melhoria do comportamento far-se-á automaticamente, de acordo com os prazos 
estabelecidos no art. 49 desta lei , devendo ser atualizada imediatamente nos registros funcionais do 
servidor. 

Art. 54 - A contagem do prazo para melhoria de comportamento deve ser iniciada a partir da data em 
que expirar, efetivamente, o cumprimento da pena . 

Art. 55 - Todo ind ivíduo, ao ser admitido na Corporação, ingressará no comportamento "BOM". 

Art. 56 - As licenças ou qualquer afastamento do exercício por prazo superior a 30 (trinta) dias , 
consecutivos ou intercalados, não entrarão no cômputo dos períodos dispostos no art . 49 . 

SEÇÃO IX 
DA REVISÃO 

Art. 57 - Somente se admitirá revisão de processo quando : 

I - sendo a transgressão também tip ificada como crime pela legislação pena l, houver sido julgada 
improcedente ação penal movida contra o t ransgressor pelos mesmos atos punidos administrativamente, 
salvo quando o absoivi n-1ento do réu ten1-1a se dado por insuíiciência de provas; 

II - no processo ou na sindicância administrativa, houver sido preterida formal idade substancial, com 
evidentes prejuízos da defesa do acusado ; 

III - após cumprimento da pena, descobrirem-se novas e irrecusáveis provas de inocência do acusado . 

Art. 58 - O reconhecimento da injustiça de uma pena disciplinar isentará o punido dos efeitos da nota 
respectiva. 
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Parágrafo único - Em caso de revisão favorável ao interessado, caberá ao Prefeito Municipa l ou 
Comandante da Guaída ~~1unicipal anulai a pena que houveí sido imposta , de acoído com a competência 
para a aplicação da penalidade. 

Art. 59 - O prazo para que o acusado apresente seu pedido de revisão, independentemente da pena 
aplicada , será de 05 (cinco) anos, contados: 

I - no caso do inciso I do art. 56, da data do trânsito em julgado da sentença penal absolutória; 

II - no caso do inciso II do art. 56, da data do encerramento do processo ou sindicância administrativa; 

III - no caso do inciso III do art. 56, da data em que o interessado tomar inequívoco conhecimento das 
novas provas . 

CAPÍTULO IX 
DA CORREGEDORIA GERAL DA GUARDA MUNICIPAL 

Art. 60 - Fica instituída a Corregedoria da Guarda Municipal do Moreno, vinculada ao Gabinete do 
PreíeiLu, corri u objeLivu íu11dd111e11Lai ue oíerecer Lransparência às ações da ir1~LiLuiÇdü e de µduLar riu 
exercício democrático, da justiça e da ética, as posturas e atitudes da corporação, na forma estabelecida 
nesta lei. 

Art. 61 - Compete à Corregedoria da Guarda Municipal do Moreno: 

I - apurar as infrações disciplinares atribuídas aos servidores integrantes do Quadro de Pessoal da 
Guarda Municipal do Moreno, indicando a composição das Comissões Processantes ; 

II - reaiizar visitas de inspeção e correições ordinárias ou extraordinárias em quaiquer unidade da Guarda 
Municipal , remetendo, sempre, relatório reservado à direção da Guarda Municipal do Moreno ; 

III - apreciar as representações que lhe forem dirigidas relativamente à atuação irregular de servidores 
integrantes do Quadro de Pessoal da Guarda Municipal do Moreno, bem como propor ao Comandante da 
r:, ,..,.,.,-1..,, J\Jl ,, .... i,.-.i r"'\'"'.'11 .., ;,...,...,.._'"'.'l,1..---,.-:;:,... ,-4,... r; ,....,-4 ; ,...;,..,,,..;..,,,.. ..,.,-4r'V"\i,-,irr..-..,ri,,.,,,... ,... ,..1,... ,....,.,...,...,,...,,...r,..,... -.,-1..-v'\ inirf-..-.,, r i,,,...r 
UUCJIUC., 1·1u1111._.,...,c.,1 CJ 111 .. :H..UUICJ'::,CIV uc: .-:>tll\,Jl\,,,,,C.,11\,,.,IC.,.:, uu1111111.:,1..1u1..1vc.a .:, e; u c; t,JIU\,.c;.-:,.-:,v.:, CJUlllllll.;J'-ICJI.IVV.::J 

disciplinares para a apuração de infrações administrativas atribuídas aos referidos servidores; 

IV - promover investigação sobre o comportamento ético, social e funcional dos candidatos a cargos na 
Guarda Municipal, bem como dos ocupantes desses cargos em estágio probatório e dos indicados para o 
exercício de chefias, observadas as normas lega is e regulamentares aplicáveis . 

Art. 62 - A Corregedoria da Guarda Municipal do Moreno será constituída de 3 (três) membros e seus 
respectivos suplentes, sendo: 

I - 1 (um) membro titular e 1 (um) suplente, indicados dentre os procuradores jurídicos do Município ; 

II - 1 (um) membro titular e 1 (um) suplente, indicados dentre os servidores da Guarda Municipal do 
Moreno; 

III - 1 (um) membro titular e 1 (um) suplente, indicados pelo Gabinete do Prefeito, dentre os servidores 
municipa is. 

Parágrafo único - A Corregedoria de que trata o Caput deste artigo, terá como Corregedor Chefe o 
membro titular indicado no inciso I deste artigo . 
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Art. 63 - Aos membros titulares da Corregedoria da Guarda Municipal do município de que trata o art. 
62 desta Lei, seíá atíibufdõ as gíatificações de que tíata o anexo II desta Lei. 

CAPÍTULO X 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 64 - O Poder Executivo providenciará a disponibilização dos imóveis, móveis, veículos e servidores 
necessários para a instalação e funcionamento da Guarda Municipal do Moreno, da Corregedoria e da 
Ouvidoria Geral da Guarda Municipal do Moreno, destinados ao cumprimento de suas funções . 

Art. 65 - Ficam criados os cargos em comissão de livre nomeação e exoneração pelo Chefe do Poder 
Executivo, nas quantidades, denominações e referências especificadas no Anexo I e II desta Lei. 

Art. 66 - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações próprias da 
Prefeitura Municipal, fazer face às despesas de implantação e operação da Guarda Municipal do Município 
do Moreno . 

Art. 67 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

Art. 68 - Revogam-se as disposições em contrário . 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DO MORENO, em 02 de julho de 2008. 

EDVARD s .... rc,.,.,..RDO SILVA 
Prefi ito 

REGfSTHE - SE, Pf!HUOI IE- ~E t 

í;I IMPHA - ~E. Em __ O~_ , .... :t j_Q~ 
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LEI Nº 370/08-GP. 

ANEXO I 

CARGOS PÚBLICOS DE PROVIMEMENTO EM COMISSÃO DA 

GUARDA MUNICIPAL DO MORENO 

DENOMINAÇÃO PADRÃO QUANTIDADE SÍMBOLO 
VENCIMENTO 

R$ 

Comandante da Guarda Municipal 01 CC - 1 1.000,00 

Subcomandante da Guarda Municipal 01 CC - 2 650,00 

Inspetor Chefe da Guarda Municipal 01 
1 

CC - 3 600,00 
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LEI Nº 370/08-GP. 

ANEXO II 

CARGOS PÚBLICOS DE PROVIMEMENTO EM COMISSÃO DA 

GUARDA MUNICIPAL DO MORENO 

DENOMINAÇÃO PADRÃO QUANTIDADE 

Corregedor Geral da Guarda Municipal 01 

Ouvidor da Guarda Municipal 01 

Membro Titular da Corregedoria da Guarda 02 
.... .. _ : _: __ , '- ·- --L.- ,... _ ____ ___ ..,J _ __ ,.... _ __ _ ., 

11•1u1 IILII.JOI ~ t!-"U=LU 1....UI I eyeuu1 1..Jt!I OI J 

VENCIMENTO 
SÍMBOLO 

R$ 

CC - 2 650,00 

CC - 3 600,00 

CC - 4 350,00 

ICE<; 1 ~T H F: ~; ~; . I' i ' B 1. ~ ll l•'.- ~ L 

t. UMPH A-~·rn. Em D:2.. ~ .... ·1 1_0~ 
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