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LEICOMPLEMENTARNº036/2016,
De06deJulhode2016.



Dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira, Cargos e
Vencimentos da Guarda Civil Municipal de Correntina 
Bahiaedáoutrasprovidências.



O PREFEITO MUNICIPAL DE CORRENTINA, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais
conferidas pela Lei Orgânica do Município, Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu
sancionoaseguinteLei:


TÍTULOI
DAESTRUTURAORGANIZACIONAL


CAPÍTULOI
DASDISPOSIÇÕESPRELIMINARES




Art.1ºEstaLeiinstituioEstatutoePlanodeCarreira,CargoseVencimentosdaGuardaCivil
MunicipaldeCorrentinaBA.

Art. 2º O Estatuto da Guarda Civil Municipal de Correntina prescreve tudo quanto se
relaciona com a organização funcional, estabelecendo normas relativas às atribuições, às
prestações de serviços, às responsabilidades e ao exercício dos cargos e das funções de seus
integrantes.


Art.3ºNoscasosomissosverificadosnaaplicaçãodesteEstatutoseránomeadacomissão
compostadecincomembros,poratodoprefeitomunicipaldeCorrentina,afimdedeliberarsobre
oassunto.




CAPÍTULOII
DAGUARDACIVILMUNICIPALEDOCOMANDODAGUARDA
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SeçãoI
DaGuardaCivilMunicipal


Art.4ºAGuardaCivilMunicipal(GCM)deCorrentinaBahiaéumainstituiçãomunicipal,
civil,permanenteeregular,uniformizada,organizadacombase nahierarquiaena disciplina,sob
autoridade suprema do prefeito municipal de Correntina, que tem por finalidade cumprir o
disposto nos artigos 23, I, 144, § 8º e 225 da Constituição Federal, art. 6º, IV da Lei Federal n.º
10.826/03,Leinº13.022/14eartigos40/44doDecretoFederaln.º5.123/04.


Parágrafoúnico.Semcomprometimentodesuadestinaçãoconstitucional,cabetambéma
Guarda Civil Municipal o cumprimento de atribuições subsidiárias explicitadas pelo Ministério da
JustiçaatravésdaSecretariaNacionaldeSegurançaPública.


Art. 5º São atribuições da Guarda Civil Municipal, além de outras que a lei lhe prevenir,
proibir, inibir e restringir ações nefastas de pessoas que atentem contra os bens, serviços e
instalaçõesmunicipais:


I – vigiar e proteger o patrimônio ecológico, cultural, arquitetônico e ambiental do
município,adotandomedidaseducativasepreventivas;

II–exerceropoderdepolíciacomoobjetivodeprotegeratranquilidadeesegurançados
cidadãos;

III – colaborar com os órgãos estaduais para o desenvolvimento e o provimento no
município, visando à cessação das atividades que violarem as normas de saúde, de higiene e de
segurança e a funcionalidade, a moralidade ou quaisquer outros aspectos relacionados com o
interessedomunicípio;
IV–coordenareparticipardasatividadesdeDefesaCivil.



§1ºCompeteaGuardaCivilMunicipaldesempenharmissõeseminentementepreventivas,
zelando pelo respeito à Constituição, às leis e a proteção do patrimônio público municipal e
garantiraprestaçãodeserviçosderesponsabilidadedomunicípio.


§2ºAGuardaCivilMunicipal,alémdaexecuçãodeatividadesvoltadasparaasegurançae
apoioaoscidadãos,asquaisdevemserrealizadascomobservânciadosprincípiosderespeitoaos
direitos humanos, da garantia dos direitos individuais e coletivos, do exercício da cidadania,
proteção das liberdades públicas, deve ainda, desenvolver atividades de caráter social, estando
comprometidacomaevoluçãosocialdacomunidade.


§3ºAGuardaCivilMunicipaldevecolaborarcomasautoridadesqueestejamatuandono
município,especialmentenoquetangeàproteçãodomeioambiente,ecologicamenteequilibrado,
eaobemestardacriançaedoadolescente,quandosolicitadas.


RuadaChácara,445,LoteamentoAntôniodeFrançaBarbosa,CorrentinaBA,CEP:47650000

Fone:(77)34882134/2115–CNPJ:14.221.741/000107,www.correntina.ba.gov.br
7


CERTIFICAÇÃO DIGITAL: FANLVZSJYBGWUSKA3GRMFG

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

Correntina

Quinta-feira
7 de Julho de 2016
9 - Ano X - Nº 1931

PREFEITURAMUNICIPALDECORRENTINA
EstadodaBahia




Art. 6º A Guarda Civil Municipal deverá integrar as atividades de envergadura policiais
realizadasnomunicípio,quandoplanejadasconjuntamente.


Parágrafoúnico.Narealizaçãodessasatividades,aGuardaCivilMunicipalmanteráachefia
de suas frações, com a finalidade precípua de harmonizar e transmitir ordens pertinentes à
consecuçãodosobjetivoscomuns.


Art. 7º Respeitadas a autonomia e as peculiaridades de cada uma das instituições, com
atuaçãonomunicípio,poderãoosresponsáveistrocarinformaçõessobreoscamposdeatuaçãode
seuscomandos.


SeçãoII
DoComandodaGuardaCivilMunicipal


Art.8ºOComandodaGuardaCivilMunicipal,órgãointegrantedaestruturaorganizacional
daSecretariaMunicipaldeTrânsitoeSegurançaPública,subordinadodiretamenteaoprefeito,tem
porpropósitoopreparoeoempregodosrecursoshumanoseequipamentosparaocumprimento
desuadestinaçãoconstitucionaledesuasatribuiçõessubsidiárias.


Art. 9º. O comando da Guarda Civil Municipal compreende suas instalações, seus
equipamentoseseuefetivofuncional.


Art. 10. O comandante da Guarda Civil Municipal é nomeado pelo prefeito municipal,
exerceadireçãoeagestãonoâmbitodesuasatribuições,tendocomorequisitosobrigatóriospara
ocuparocargo:


I–experiêncianaáreadeSegurançaPública;

II–condutailibadanotória;


§1ºOcargodecomandantedaGuardaCivilMunicipaldeveráserexercidoporintegrante
daprópriacorporação.

§2ºOscargosemcomissãodaGCMdeverãoserprovidospormembrosefetivosdoquadro
decarreira.



CAPÍTULOIII
DASATRIBUIÇÕESINERENTESAOCARGO


SeçãoI
DoComandantedaGuardaCivilMunicipal


Art. 11. O comandante da Guarda Civil Municipal é função do grau hierárquico,
constituindoumaprerrogativaimpessoalcomatribuiçõesedeveres,sendoeles:
IodecomandodaGuardaCivilMunicipal;
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IIcoordenartodasasatividadesdesempenhadaspelaGuardaCivilMunicipal,
III–emitirrelatóriominucioso,anual,docomportamentodosguardascivismunicipaisparaoórgão
daCorregedoria;
IV–acataraspropostasdaOuvidoria,demodoquevenhaatrazerbenefíciosparaacorporação,
seus comandados e a população, primando sempre pela prestação de serviço de excelência e a
qualidadedevidadoservidor;
V – tomar a decisão final nas questões decorrentes de deliberações adotadas pelas chefias
subordinadas.





Art.12.CompeteaindaaocomandantedaGuardaCivilMunicipal:
Iprogramarplanosdesegurançadosprópriosmunícipes;

II  programar plano de avaliação e monitoramento de grau de risco específico para cada
equipamentosobsuaguarda;
IIIcoordenarosmeioslogísticos,noquesereferematransportes,comunicaçõeseuniformes;
IVprogramarmedidasdeprevençãoemonitoramentodeáreasderiscoevigilânciaeletrônica;
V  proporcionar o ensino continuado, o condicionamento físico e a postura, necessários para o
desenvolvimentodasatividadesdosGuardasCivisMunicipais.


SeçãoII
DoSubcomandantedaGuardaCivilMunicipal


Art. 13. O subcomandante da Guarda Civil é responsável pela coordenação de seus
elementos,éoprincipalauxiliaresubstitutoimediatodocomandantedaGCM,serintermediário
na expedição de todas as ordens relativas à disciplina, instrução e serviços gerais, cuja execução,
inclusive,cumprelhefiscalizar.

Art. 14. O subcomandante da Guarda Civil Municipal é nomeado pelo prefeito municipal,
que prestará assistência direta ao comandante no âmbito de suas atribuições, tendo como
requisitosobrigatóriosparaocuparocargo:

I–experiêncianaáreadeSegurançaPública;

II–condutailibadanotória;

III–sermembrodoquadrodecarreira.

Art.15.Incumbeaosubcomandante:
lencaminharaocomandante,devidamenteinformados,todososdocumentosque
dependemdadecisãodeste;
II levar ao conhecimento do comandante, verbalmente ou por escrito, depois de
convenientementeapuradas,todasasocorrênciasquenãolhecaibaresolver;
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IIIdarconhecimentoaocomandantedetodasasocorrênciasefatosarespeitodosquais
hajaprovidenciadoporiniciativaprópria;
IV assinar documentos ou tomar providências de caráter urgente na ausência ou
impedimentoocasionaldocomandante,dandolheconhecimento,naprimeiraoportunidade;


Vzelarpelacondutapessoaleprofissionaldosinspetoresedosguardascivismunicipais;
VIorganizarosrelatóriosdepraxe.



TÍTULOII
DAESTRUTURAHIERÁRQUICA


CAPÍTULOI
DAHIERARQUIA

Art.16.AhierarquiafuncionaleadisciplinasãoabaseinstitucionaldaGuardaMunicipal
temporfinalidadeestabelecer,emtodasascircunstâncias,relaçõesdeautoridadeesubordinação
entreosguardasmunicipais,responsabilizandoeorientandosuasações.

§1ºAhierarquiafuncionaléaordenaçãodaautoridade,emníveisdiferentes,dentroda
estrutura da Guarda Municipal, cuja ordenação se faz pelo cargo ou função, os postos ou
graduações;edentrodeummesmopostoougraduaçãosefazpelaantiguidadenoposto.

§ 2ºDisciplina é a rigorosa observância e o acatamento integral das leis, regulamentos,
normas e disposições que fundamentam o organismo da GCM e coordenam seu funcionamento
regular e harmônico, traduzindose pelo perfeito cumprimento do dever porparte de todos e de
cadaumdoscomponentesdesseorganismo.

§3ºAdisciplinaeorespeitoàhierarquiadevemsermantidosemtodasascircunstâncias
davidaentreguardasdaativaouaposentados.

Art. 17. Círculos hierárquicos são âmbitos de convivência entre os guardas da mesma
categoriaetêmafinalidadededesenvolveroespíritodecamaradagem,emambientedeestimae
confiança,semprejuízodorespeitomútuo.












SeçãoI

DaEstruturadaCarreira


Art.18.FicainstituídaacarreiradaGuardaCivilMunicipal,constituídadoscargosefetivose
nomeadosabaixo:

IComandante;
IISubcomandante;
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IIIInspetores,sendo1(um)paracada10guardas;
IVGuardaCivilMunicipalI,IIeIII.



Art. 19. A Guarda Civil Municipal está constituída em graduações, nominadas pela ordem
hierárquicacrescentedeacordocomosseguintes:

I–GuardaCivilMunicipalI;
IIGuardaCivilMunicipalII;
III–GuardaCivilMunicipalIII;
IV–Inspetor.



ParágrafoÚnico.ConsideraseelevadoaGraduaçãode:

Iguarda civil municipal I é todo aquele que for concursado, empossado e ter concluído o
cursodeFormaçãodeGuardaMunicipal;
IIguarda civil municipal II, os GCM’s que completarem 3 (três) anos de serviço sem sofrer
qualquertipodepuniçãoadministrativaoudisciplinar;
IIIguardacivilmunicipalIII,étodoaquelequecompletar5(cinco)anosdeserviçosemsofrer
qualquertipodepuniçãoadministrativaoudisciplinar;
IVpoderáserelevadoainspetor,oGCMdaordemIII,nomeadoporatodoPoderExecutivo
apóspreencheroscritériosconformeoart.24destalei.



SeçãoII
DosNíveisHierárquicos


Art.20.AGuardaCivilMunicipaléconstituídaemtrêsordenspermanentes,sendoI,IIeIII.


§ 1º A graduação de inspetor corresponde à esfera de ação gerencial, responsável pelo
planejamento estratégico estabelecendo diretrizes de ação e métodos, e pela elaboração da
planificaçãodosprojetospolíticosdeSegurançaPúblicaMunicipalafetasaGuardaCivilMunicipal.


§2ºAsordensI,IIeIIIdaGuardaCivilMunicipalcorrespondemàesferadeaçãooperativa,
responsáveispelaaplicaçãodetodasasatividadesinerentesàfunçãodoGuardaCivilMunicipal.



SeçãoIII
AtribuiçõesEspecíficas


Art. 21. São atribuições específicas de todos os integrantes da carreira de guarda civil
municipal da parte permanente e dos servidores com curso de formação técnicoprofissional de
guardacivilmunicipal,alémdeoutrasquelheforemconferidasdeacordocomanatureza,ograu
deresponsabilidadeeacomplexidadedocargo.
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I prevenir e inibir, pela presença e vigilância, bem como coibir, infrações penais ou
administrativaseatosinfracionaisqueatentemcontraosbens,serviçoseinstalaçõesmunicipais;
II– tomar conhecimento das ordens existentes a respeito de sua ocupação, ao iniciar
qualquerserviço,paraoqualseencontreescalado;
III–estaratentoduranteaexecuçãodequalquerserviço;
IV–tratarcomatençãoeurbanidadeaspessoascomasquais,emrazãodeserviço,entrar
emcontato,aindaquandoestasprocederemdemaneiradiversa;
V–atendercomprestezaasocorrênciasparaasquaisforsolicitadoe/oudefrontarse;
VI–zelarpeloequipamentoderadiocomunicação,viaturasedemaisutensíliosdestinados
àconsecuçãodassuasatividades;
VII – zelar pela sua apresentação individual e pessoal, apresentandose descentemente
uniformizado;
VIII – reportar imediatamente ao Centro de Operações, toda ocorrência que tenha
atendido;
IX–operarequipamentosdecomunicaçõeseconduzirviaturas,conformeescaladeserviço
ouquandonecessário;
X–prestarcolaboraçãoeorientaropúblicoemgeral,quandonecessário;
XI – apoiar e garantir as ações fiscalizadoras e o funcionamento dos serviços de
responsabilidadedoMunicípio;
XII – executar atividades de socorro e proteção às vítimas de calamidades públicas,
participandodasaçõesdedefesacivil;
XIII–cumprirfielmenteasordensemanadasdeseussuperioreshierárquicos;
XIV–colaborarcomosdiversosórgãospúblicos,nasatividadesquelhedizemrespeito;
XV – orientar e controlar o trânsito municipal de pedestres e veículos na área de suas
atribuiçõesouquandonecessário;
XVI–colaborarnaprevençãoecombatedeincêndiosenosuportebásicodavida,quando
necessário,dentrodaatividadequecompeteaclasse;
XVII–efetuarasegurançadedignitários,quandonecessário;
XVIII – zelar pelos equipamentos que se encontre em escala de serviço, levando ao
conhecimentodeseusuperiorqualquerfatoquedependadeserviçosespecializadosparareparoe
manutenção.
XVIV – exercer as competências de trânsito que lhes forem conferidas, nas vias e
logradouros municipais, nos termos do Código de Trânsito Brasileiro, ou de forma concorrente,
medianteconvêniocelebradocomórgãodetrânsitoestadualoumunicipal.


§1ºSendosolicitadosparaoatendimentodeocorrênciasemergenciais,oudeparandose
comelas,osGuardasCivisMunicipaisdeverãodaratendimentoimediato.


§ 2º Caso o fato caracterize infração penal, os guardas civis municipais encaminharão os
envolvidos,diretamente,àautoridadepolicialcompetente.


§3ºNoscasosderemoçãomédicaemergencial,deverãoacionarosórgãoscompetentes.
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Art.22.Competeaosinspetores:

I prevenir e inibir, pela presença e vigilância, bem como coibir, infrações penais ou
administrativaseatosinfracionaisqueatentemcontraosbens,serviçoseinstalaçõesmunicipais;
IIdesempenharatividadesdesupervisãoerondanospostosdaGuardaCivilMunicipalde
Correntina/BA;
IIIdesempenharatividadesdeplanejamento,gerenciamentoecoordenaçãodasaçõesda
GuardaCivilMunicipal;
IV – atuar como consultor de segurança pública municipal, propondo e desenvolvendo
açõesdecorresponsabilidadeentreosórgãospúblicos,sociedadecivilecomunidadeemgeral;
V – orientar diretamente os seus subordinados nas situações decorrentes de suas
atividades;
VI – intermediar a colaboração entre os seus subordinados, servidores de outros órgãos
públicoseacomunidadeemgeral;
VII–planejarecoordenarosserviçoseoperaçõesdesuaárea;
VIII – estudar, propor e desenvolver medidas para o aperfeiçoamento de seus
subordinados;
IX–inspecionaroempregodosequipamentosutilizados;
X – presidir e instaurar processo sumário quando tiver conhecimento de possíveis
irregularidadesfuncionais,propondoasmedidasquesefizeremnecessárias;
XI–distribuirastarefasaosseussubordinadoseoutransmitirasordenseorientaçõesde
seussuperioreshierárquicos;
XII – orientar e fiscalizar a atuação dos seus subordinados, no trato com o público e nas
situaçõesdecorrentesdesuasatividades;
XIII–inspecionaraapresentaçãoindividualdosseussubordinadosetomarasprovidências
necessárias;
XIV – planejar a implementação de equipamentos tecnológicos que proporcionem maior
segurançaaosprópriosmunícipes,taiscomo,sistemademonitoramentodealarmes,câmerasde
vídeo;
XV–zelarpeladisciplinadeseussubordinados;
XVI–planejarecoordenaraçõeseducativasepreventivasdesegurançapúblicamunicipal
juntoàcomunidadeemgeral;
XVII – apoiar e coordenar as ações de socorro e proteção às vítimas de calamidades
públicas,participandodasaçõesdedefesacivil;
XVIII–geriresupervisionaraçõesdecontroledotrânsitomunicipaldepedestreseveículos
naáreadesuasatribuições,quandonecessário;
XIX–auxiliarnacoordenaçãodeaçõesdeprevençãoecombateaincêndiosenosuporte
básicodavida,quandonecessário;
XX–ministrarinstruçãoprofissionalaosintegrantesdacarreiradeguardacivilmunicipal,
bemcomofiscalizarocumprimentodoprogramadeformaçãoeensino.
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Art. 23. Darseá promoção para o cargo de inspetor mediante o preenchimento dos
seguintesrequisitos:

Ienquadrarsenasdefiniçõesdebomcomportamento,conformenormasestabelecidasno
RegimentoDisciplinarInternodaGuardaCivilMunicipal,quedeveráserelaboradonoprazode60
(sessenta)diasapóspublicaçãodestalei;
IIpossuirCarteiraNacionaldeHabilitaçãoAeB;
IIIpossuircursodeinformáticaouhabilidadescomprovadas;
IVterefetivoexercícionocargodeGCM,ordemIII.


Art.24.AosGuardasCivisMunicipaiscompete:


Iprotegerórgãos,entidades,serviçoseopatrimôniodomunicípiodeCorrentina;

IIatendimentoascomunidadesnassolicitaçõesdesegurançaemeventosintegradocoma
políciamilitarourealizadospelasSecretariasMunicipais;
III – desempenhar atividades de proteção do patrimônio público municipal no sentido de
prevenir a ocorrência interna e externa de qualquer infração penal, inspecionando as
dependências, fazendo rondas nos períodos diurno e noturno, fiscalizando a entrada e saída,
controlandooacessodepessoas,veículoseequipamentos;
IV–conduzirviaturas,conformeescaladeserviço;
V – efetuar ronda motorizada nos parques, praças e logradouros públicos municipais,
conformeescaladeserviço;
VI – responder como responsável de equipe nos postos na ausência de outro superior
hierárquico;
VII–desempenharatividadesdesupervisãoerondasnoMunicípio.



CAPÍTULOII
DAINVESTIDURA


SeçãoI
DaInvestiduranoCargo


Art.25.Ainvestiduraparaaocargopúblicoefetivodacarreiradeguardacivilmunicipal,é
acessívelatodososbrasileirosnatosounaturalizados,medianteaprovaçãoemconcursopúblicode
provasoudeprovasetítulos.

Art.26.Oconcursopúblicoseráconstituídodasseguintesfases:

I–provaescritadeconhecimentosgerais;
II–provadeaptidãofísica;
III–idoneidademoral;
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IV–investigaçãodeconduta;
V–examemédicoocupacional;
VI–exametoxicológico.


§1ºOeditaldeaberturadasinscriçõesparaoingressonacarreiradeguardacivilmunicipal
conteráorespectivoprazoeascondiçõesgerais.


§ 2º As fases acima relacionadas poderão ser realizadas em etapas distintas, conforme
editalespecífico.


§ 3º Com exceção da prova escrita de conhecimentos gerais, que será de caráter
eliminatórioeclassificatório,asdemaisfasesserãoapenasdecarátereliminatório.


§4ºOeditaldeconcursopúblicodeterminará,entreoscandidatosclassificadosemcada
etapa, o número daqueles que poderão participar das etapas posteriores, observadas sempre a
ordemclassificatória.


§5ºAprovadeaptidãofísica,descritanoincisoIIdopresenteartigo,deveráserelaborada,
aplicada e desenvolvida por um profissional licenciado em educação física e registrado pelo
ConselhoRegionaldeEducaçãoFísicaCREF.


Art. 27. Na inscrição para o concurso público previsto no artigo antecedente, serão
admitidos candidatos dos sexos masculino e feminino, de conformidade com o número de vagas
previamentefixado.


Art.28.Ascondiçõesgeraisexigidasdoscandidatossão:

Iserbrasileironatoounaturalizado;
II–apresentarcéduladeidentidade;
III–apresentarocertificadodeconclusãodoensinomédio;
IV–apresentartítulodeeleitorcomcomprovantedaúltimaeleição;
V – estar quites com as obrigações do serviço militar, no caso de candidatos do sexo
masculino;
VI – apresentar atestado de antecedente criminal atualizado, fornecido pelo Instituto de
identificaçãodaSecretariadeSegurançaPública;
VII – ter no mínimo a altura de 1,55 m para candidatos do sexo feminino e no mínimo a
alturade1,65mparacandidatosdosexomasculino;
VIII–ternomínimo18anoscompletosenomáximo35anoscompletos;
IX–teraptidãofísicaementalparaoexercíciodocargo.



SeçãoII
DoEstágioProbatório


Art. 29. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo
ficará sujeito a estágio probatório por período de 03 (três) anos, durante o qual a sua aptidão e
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capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo, observando os seguintes
fatores:

I–assiduidade;
II–pontualidade;
IIIdisciplina;
IVcapacidadedeiniciativa;
Vprodutividade;
VIresponsabilidade.


§ 1º Quatro meses antes de findo o período do estágio probatório, será submetida à
homologação da autoridade competente a avaliação do desempenho do servidor, realizada de
acordo com o que dispuser a lei ou o regulamento do sistema de carreira, sem prejuízo da
continuidadedeapuraçãodosfatoresenumeradosnosincisosIaVIdesteartigo.


§ 2º O servidor não aprovado no estágio probatório será exonerado ou, se estável,
reconduzido no cargo anteriormente ocupado, observado o disposto na Seção que trata da
recondução.

§3ºOservidoremestágioprobatóriopoderáexercerquaisquercargosdeprovimentoem
comissão ou funções de direção, chefia ou assessoramento no órgão ou entidade de lotação, e
somente poderá ser cedido a outro órgão ou entidade para ocupar cargos de provimentos e
comissão,excetoaquelesdisponíveisnoquadrocomissionadodaGCM.


§ 4º O estágio probatório ficará suspenso durante as licenças e afastamentos previstos
nestaleieseráretomadoapartirdotérminodoimpedimento.



SeçãoIII
DaEstabilidade


Art.30.Oguardacivilmunicipalhabilitadoemconcursopúblicoedevidamenteempossado
adquiriráestabilidadenoserviçopúblicoaocompletar03(três)anosdeefetivoexercício.


Art.31.Comocondiçãoessencialparaaquisiçãodaestabilidade,oguardacivilmunicipal
ficará sujeito ao Programa de Avaliação Probatória pelo período de 36 (trinta e seis) meses, de
efetivoexercício.


Parágrafoúnico–OProgramadeAvaliaçãoProbatóriaéoinstrumentolegalpeloqualserá
avaliadoodesempenhodoservidornomeadoparacargodeprovimentoefetivoemcumprimento
deestágioprobatórionasdimensõesindividual,funcionaleinstitucional.


Art.32.SãoobjetosdoProgramadeAvaliaçãoProbatória,semprejuízodeoutrosquealei
venhaadeterminar:
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Iavaliarodesempenhodoservidoremestágioprobatório;
II  fornecer elementos para avaliação do programa institucional de recursos humanos
eambientedetrabalho,decapacitaçãoeaperfeiçoamento;
IIIpropiciaroautodesenvolvimentodoservidorestagiárioeassunçãodopapelsocialque
desempenha,comoservidorpúblico.

Art.33.Aavaliaçãoprobatóriaqueserárealizadaatravésdeinstrumentodeavaliação,a
serelaboradopelaSecretariaresponsávelpelaGestãodePessoal,terácomoobjetivosespecíficos:


Idimensãoindividual:avaliarascaracterísticasqueaparecemnasatitudese
comportamentodoservidor;
II  dimensão funcional: avaliar as características que geram impacto nos processos e
formasdetrabalho;
IIIdimensãoinstitucional:avaliarascaracterísticasqueagregamvalorecontribuempara
odesenvolvimentodaInstituição.


Art.34.OProgramadeAvaliaçãoProbatória,geridopelaSecretariaMunicipalresponsável
pela Gestão de Pessoal, se caracterizará como processo pedagógico, participativo, integrador e
condicionalparaaaquisiçãodaestabilidadefuncional.

Art.35.AAvaliaçãoProbatóriaobservaráosseguintesprocedimentos:
I  o boletim de avaliação será preenchido pelo servidor, pela chefia imediata e por três
usuáriosinternosdoserviçodoservidor;
IIosboletinsdeavaliaçãoserãotabuladoseseconstituiránaAvaliaçãoProbatória;

IIIaAvaliaçãoProbatóriaserásubmetidaaojulgamentodaComissãoPermanentede

AvaliaçãoProbatória;

IV  ao servidor avaliado deve ser dada ciência das conclusões de sua avaliação
probatóriabemcomodojulgamentodaComissãoPermanentedeAvaliaçãoporsuachefia;
V  o servidor poderá interpor recurso junto a Comissão Permanente de Avaliação
Probatórianoprazode5(cinco)diasúteisapósaciênciadesuaavaliação.

Parágrafoúnico–Ascompetências,osmecanismos,asrotinas,aperiodicidade,osprazos
e os índices de aproveitamento da avaliação probatória deverão ser regulamentados por ato do
PoderExecutivo.


Art.36.Nãoserápermitidoaoguardacivilmunicipalemestágioprobatório:


Iaalteraçãodelotaçãoapedido;

IIalicençaparaestudooumissãodequalquernatureza;

§ 1º Excetuase do disposto neste artigo, os casos considerados pela administração de
relevanteinteressepúblico.

§2ºDuranteoestágioprobatórioficavedadoatransferênciaparalocaldistintodaregião
para onde o servidor foi empossado quando esta estiver especificada no Edital do concurso
público.
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Art.37.Serásuspensoocômputodoestágioprobatórionosseguintescasos:


I  a cessão funcional, com ou sem ônus, para quaisquer órgãos que não componham a
estruturadaadministraçãodiretaouindiretadaPrefeituraMunicipaldeCorrentina;

IIexercíciodefunçõesestranhasaocargo,excetuandoocargocomissionado;

IIIlicençaseafastamentoslegaissuperioresa30(trinta)dias;

IVsuspensõesdisciplinares.


§ 1º  Na contagem dos prazos do inciso II, serão considerados todos os dias em que o
guardacivilmunicipalesteveemlicençaouemafastamentodentrodomesmomêse,nocasodas
licençasparatratamentodesaúdesomarseãoosperíodosdeconcessãodamesmanaturezaou
conexa,segundoaversãoatualizadadaClassificaçãoInternacionaldeDoenças.


§2ºQuandonoexercíciodecargocomissionadooservidorseráavaliadoporseusuperior
imediato.


Art. 38. A Comissão Permanente de Avaliação Probatória, nomeada pelo Prefeito
Municipal com mandato de 1 (um) ano, será composta por 03 (três) membros indicados pelo
Executivoe03(três)peloSindicato.


Art. 39. São atribuições da Comissão Permanente de Avaliação Probatória, sem prejuízo
dasqueforemregulamentadaspordecreto:

 I  propor a Secretaria Municipal responsável pela gestão de pessoal as normas
regulamentareseaproposiçãodeboletimdeavaliaçãocomosistemadetabulaçãodaavaliação
probatória;
II  organizar e realizar encontros dos responsáveis pela avaliação probatória para
uniformizarparâmetrosemecanismos,bemcomoparatirardúvidasacercadoprocedimentoda
avaliaçãoprobatória;
 IIIanalisarejulgaroresultadodasavaliaçõesencaminhadaspeloresponsávelpela
avaliaçãoprobatória;
 IVconcederampladefesaaoservidorconcernenteaoprocessodeavaliaçãoprobatória;
 V  determinar a manutenção, efetivação ou exoneração do servidor cujo desempenho
nãoatendaaoestabelecidonestalei,decretosenormasregulamentares;

VI  encaminhar à Secretaria Municipal responsável pela Gestão de Pessoal, para
arquivamento, anotações e providências, os documentos referentes à Avaliação de Desempenho
noprontuáriodecadaservidoravaliado.

Parágrafo único – É vedado qualquer tipo de remuneração para os integrantes da
ComissãoPermanentedeAvaliaçãoProbatória,emrazãodeparticiparnesta.


Art.40.Oguardacivilmunicipalquenãoobtiverconceitofavorávelàsuaconfirmaçãono
estágio probatório, recebendo nota de aproveitamento inferior à contida na regulamentação
específica,poderáapresentardefesaescritanoprazode10(dez)dias,acontardadatadaciência
doparecer.
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§ 1º  O parecer e a defesa serão julgados pela Comissão Permanente de Avaliação
Probatória,noprazode15(quinze)dias,acontardadatadaapresentaçãodadefesadoservidor
avaliado.

§2ºOatodeexoneraçãodoguardacivilmunicipalsubmetidoaoestágioprobatório,com
basenadecisãoqueconcluirpeladesaprovaçãodomesmo,deveráserfundamentado.

§3ºProvadoeapurado,aqualquertempo,duranteoperíodoprobatório,queoservidor
não satisfez as exigências legais do Programa de Avaliação Probatória o mesmo poderá ser
justificadamente exonerado, considerando os dados e informações colhidas independente de
inquéritoouprocessoadministrativodisciplinar.

Art. 41. A aprovação na avaliação do estágio probatório importará na efetivação e na
aquisiçãodeestabilidadedoguardacivilmunicipal.



CAPITULOIII
DODESENVOLVIMENTOEEVOLUÇÃOFUNCIONAL


SEÇÃOI
DisposiçõesGerais

Art.42.Odesenvolvimentofuncionaldoservidorefetivoestável,titulardocargodeguarda
civilmunicipal,temporobjetivo:
I–incentivaramelhoriadodesempenhodoservidoraoexecutarasatribuiçõesdocargo;
II–oferecerperspectivasdemelhoriasalarialedequalidadedevida;
III – incentivar a qualificação profissional e o aprimoramento das técnicas e formas de
exercíciodasatribuiçõesdoscargos.


Art.43.Odesenvolvimentofuncionaldarseáporprogressãohorizontaleporprogressão
vertical.




Art. 44. A progressão horizontal e a progressão vertical geram efeitos financeiros para o
servidor.


Art. 45. Além de outros requisitos estabelecidos nesta Lei, todo procedimento que vise à
progressãofuncionallevaráemconta:

I–aqualificação,aformaçãoeoaperfeiçoamentodosservidorespúblicos;
II–aparticipaçãoemcursoscomoumdosrequisitosparaaprogressãonacorrespondente
sériedeclasses;
III–oresultadopositivoemavaliaçãoperiódicadedesempenho;
IV–amelhoriadodesempenhodoservidoraoexecutarasatribuiçõesdocargo;
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V  os conhecimentos específicos para o exercício das atribuições decorrentes da
progressãovertical.


Art. 46. Suspende o interstício necessário para a progressão horizontal e a progressão
vertical, as licenças para acompanhar cônjuge ou companheiro, desde que ultrapasse a previsão
legal; para tratar de interesse particular e no caso de cessão do servidor com ônus para o
cessionário.


Parágrafo único. O exercício de cargos de provimento em comissão no Poder Executivo
Municipal,bemcomooexercíciodemandatoeletivoeclassista,nãointerrompeacontagempara
finsdointerstícionecessárioparaamobilidadefuncional.

SEÇÃOII

DASPROGRESSÕES


DaprogressãoVertical


Art. 47. A progressão vertical é a passagem do servidor de um nível de formação para
outrosuperior,nomesmocargoparaoqualfoiconcursadoeinvestido,decaráternãocumulativo,
sendooefeitoapenasfinanceiro,respeitandoointerstíciode3(três)anosdeefetivoexercício,no
nívelemqueseencontre.



Art.48.Estáhabilitadoàprogressãoverticaloservidorpúblico:



IEstável;



II – Que apresentar qualificação superior à exigida para o cargo ocupado, na forma desta

Lei;


IIIQuenãoestivercedidocomônusàUnião,Estadose/ououtrosMunicípios;


IV–nãotermaisdoqueoitofaltasinjustificadasnosúltimosdozemesesimediatamente
anterioresàdatadahomologaçãodorespectivoresultadodaAD;

V–nãotersofridopuniçãodisciplinarnosúltimosdozemesesimediatamenteanterioresà
datadahomologaçãodorespectivoresultadodaAD;

VI – não ter sido destituído ou exonerado de cargo de provimento em comissão ou de
função de confiança por motivo disciplinar nos doze últimos meses imediatamente anteriores à
datadahomologaçãodorespectivoresultadodaAD;
VII–tercursoexigidocomcargahorária.



Art.49.Serãoconsideradoscomoqualificaçãoparafinsdeprogressãovertical,osseguintes

títulosparaenquadramentonatabeladevencimentos:
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I Para o Nível II: conclusão de Curso Superior, nas áreas jurídica, segurança pública,
administrativa, gestão ambiental e educação física, mediante comprovação de certificado de
InstituiçãodeEducação,reconhecidapeloMinistériodaEducaçãoMEC;

IIParaoNívelIII:conclusãodecursodePósgraduação,nasáreasprevistasnoinciso“I”,
deste artigo, mediante comprovação de certificado de Instituição de Educação, reconhecida pelo
MEC;

IIIParaoNívelIV:conclusãodecursodeMestrado,nasáreasprevistasnoinciso“I”,deste
artigo,mediantecomprovaçãodecertificadodeInstituiçãodeEducação,reconhecidapeloMEC;

IVParaoNívelV:conclusãodecursodeDoutorado,nasáreasprevistasnoinciso“I”,deste
artigo,mediantecomprovaçãodecertificadodeInstituiçãodeEducação,reconhecidapeloMEC.


Parágrafoúnico:Paraquesejamconsideradosparaefeitodeenquadramentodoservidor
naprogressãovertical,ostítulosaquesereferemesteartigodeverãoserapresentadosemcópias
devidamente autenticadas em cartório, sendo apresentados um por nível, uma única vez para
efeitopecuniário,ficandosemeficáciaadministrativaapóssuautilização.


Art. 50. Poderão ser apresentadas as qualificações obtidas em períodos anteriores à
publicação desta Lei, sendo o servidor enquadrado diretamente no nível correspondente à sua
titulação.


Art. 51. A progressão vertical será concedida mediante requerimento protocolado na
Secretaria responsável pela Gestão de Pessoal, quedeverá estar instruído com o correspondente
certificado ou diploma, emitidos por instituições oficiais de educação/ensino, reconhecidas pelo
MinistériodaEducação.


SEÇÃOIII

DaProgressãoHorizontal


Art.52.Aprogressãohorizontaléapassagemdeumafaixadevencimento(classe)paraa
seguinte,dentrodomesmonível,acadaperíodode5(cinco)anosdeefetivoexercício,respeitados
osrequisitospresentesnestePCCV,considerada,aindaaavaliaçãodedesempenho.


Art.53.Estáhabilitadoàprogressãohorizontal,oservidorpúblico:


Iquetivercumpridoointerstíciomínimode5(cinco)anosdeefetivoexercícionocargo
deGuardaMunicipal;



II quetiver obtido,na médiadas3 (três) últimasAvaliaçõesdeDesempenhorealizadas
duranteointerstíciodafaixadeprogressãoemqueseencontraclassificaçãofinaligualousuperior
a70%(setentaporcento);


IIIestarnoefetivoexercíciodoseucargo,conformedispõeestaLei.
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IV – não ter mais do que oito faltas injustificadas nos 12 (doze) últimos meses
imediatamenteanterioresàdatadahomologaçãodorespectivoresultadodaAD;
V – não ter sofrido punição disciplinar nos 12 (doze) últimos meses imediatamente
anterioresàdatadahomologaçãodorespectivoresultadodaAD;

VI – não ter sido destituído ou exonerado de cargo de provimento em comissão ou de
funçãodeconfiançapormotivodisciplinar,nos12últimosmesesimediatamenteanterioresàdata
dahomologaçãodorespectivoresultadodaAD.



Art.54.Paraefeitodecumprimentodointerstíciomínimo,somenteserãoconsideradosos
diasefetivamentetrabalhadoseasférias,sendovedadosnasuaaferição,osperíodosdelicençase
afastamentosacimadequinzedias,exceto:


I Nos casos de licença maternidade e licença prêmio, cujo período é contado
integralmente;


IINoscasosdelicençaeafastamentopordoença,atestadopormédicodaredemunicipal,
ouacidentedetrabalho,cujoperíodoécontadodesdequenãosejasuperioradoisanos.


§ 1° Nos casos das licenças e afastamentos descritos acima, a Avaliação de Desempenho,
paraefeitodeprogressãohorizontal,recairásomentesobreoperíodotrabalhado.


§2°Nãoprejudicaacontagemdetempoparaprogressãohorizontal,nomeaçãoparacargo
em comissão, designação para função gratificada, o exercício de cargos de Chefia, Direção e
Assessoramento, na Administração Municipal Direta ou Indireta de Correntina, bem como o
exercíciodeMandatoEletivo,vedadacontagemdetempoconcomitante.


§ 3° Para efeito de cumprimento do interstício não será considerado o tempo em que o
servidorestevecedido,comônusparaaUnião,Estadoe/ououtrosMunicípios,excetoaquelesem
regimedepermuta.

Art.55.Paraefeitodeenquadramentonaprogressãohorizontaldosservidoresintegrantesda
Administração Municipal, anteriormente à publicação desta Lei, será considerado o tempo de
serviço prestado ao Município de Correntina, desde a posse no cargo efetivo em que se deu o
enquadramento.


§ 1°. O primeiro enquadramento na tabela salarial do quadro pessoal efetivo da Guarda
Civil Municipal amparado por esta lei, darseá considerando tão somente o tempo de serviço
públicomunicipaldocargoefetivo,noqualforainvestidoatravésdeconcursopúblico.


§2°.Ospróximosenquadramentosrespeitarseãoosrequisitosprevistosnosartigos53e
54destaLei;


§ 3°. A progressão horizontal e a promoção vertical não gerarão efeitos pecuniários
retroativos.
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Art. 56. Os guardas municipais da Prefeitura Municipal de Correntina serão enquadrados
nasclassesdevencimentos,correspondentesaotempodeexercícionocargoefetivo,noâmbitodo
Poder Executivo Municipal, considerando o ano de admissão e critérios previstos nesta lei, da
seguinteformaedisposiçãonoAnexo.


I1diaa5anos,ClasseA;

II–de5anoseumdiaa10anos,ClasseB;

IIIde10anoseumdiaa15anos,ClasseC;

IVde15anoseumdiaa20anos,ClasseD;

Vde20anoseumdiaa25anos,ClasseE;

VIde25anoseumdiaa30anos,ClasseF;

VIIde30anoseumdiaa35anos,ClasseG.


Art. 57. A estruturação da tabela de vencimento observará a amplitude de 5% (cinco por
cento)entrereferências,deumaclasseparaoutra,respeitandoointerstíciode5(cinco)anosede
10%(dezporcento)entreosníveis,respeitandoointerstíciode3(três)anosparaprogressão.


Art.58.ParafinsdeVantagemporTitulação,seráacrescidoopercentualde5%(cincopor
cento) sobre o saláriobase, considerando os certificados de cursos de capacitação e/ou
aperfeiçoamento, na área de correlação ao cargo efetivo, com carga horária de no mínimo 180
(cento e oitenta) horas, mediante apresentação de certificação, devidamente autenticada de
cursos,fornecidosporinstituiçõesdeensino,reconhecidaspeloME.


§1º.AVantagemportitulaçãosomenteseráconcedidaumaúnicavez,ficandoinadmissível
asomadamesma,aindaqueseapresenteumnovocertificado.


§ 2º. Os certificados de conclusão dos cursos, já utilizados para efeito de vantagem por
titulação, não poderão ser novamente apresentados para efeito pecuniário, ficando sem eficácia
administrativaapóssuautilização.

SEÇÃOIV
AVALIAÇÃODEDESEMPENHOFUNCIONAL


Art. 59. A Avaliação de Desempenho será apurada, em Formulário de Avaliação de
DesempenhoanalisadopelaComissãodeDesenvolvimentoFuncional.


§1oOFormuláriodeAvaliaçãodeDesempenhodeveráserpreenchidopeloservidoresua
chefiaimediata,eenviadoàComissãodeDesenvolvimentoFuncionalparaapuração,objetivandoa
aplicaçãodosinstitutosdaprogressãoedapromoção,definidosnestaLei.
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§2oHavendo,entreachefiaeoservidor,divergênciaqueultrapasseolimitede20%(vinte
por cento) do total de pontos da avaliação, a Comissão de Desenvolvimento Funcional deverá
solicitaràchefia,novaavaliação.

§ 3o Havendo alteração da primeira para a segunda avaliação, esta deverá ser
acompanhadadeconsideraçõesquejustifiquemamudança.

§4oRatificadapelachefiaaprimeiraavaliação,caberáàComissãopronunciarseafavorde
umadelas.

§ 5o Não havendo a divergência prevista no § 3o deste artigo, prevalecerá o apresentado
pelachefiaimediata.


Art.60.Aschefiaseosservidoresdeverãoenviar,sistematicamente,aoórgãoresponsável
pelamanutençãodosassentamentosfuncionais,osdadoseinformaçõesnecessáriosàavaliaçãode
desempenho.


§ 1º Caberá à Comissão de Desenvolvimento Funcional solicitar ao órgão de pessoal os
dadosreferentesaosservidoresquesubsidiarãoaAvaliaçãodeDesempenho.


§2oCaberáàchefiaimediatadarciênciadoresultadodaavaliaçãoaoservidor.



Art. 61. Caso não alcance o grau mínimo na Avaliação de Desempenho, o servidor
permanecerá na situação em que se encontra, devendo cumprir interstício de 3 (três) anos de
efetivo exercício, para efeito de nova apuração de merecimento, objetivando a progressão
funcional.


Art. 62. Os critérios, os fatores e o método de avaliação de desempenho serão
estabelecidos em regulamento específico, através de Decreto a ser publicado pelo Executivo e
acompanhadopelaComissãodeAvaliação.


Art. 63. Não havendo, por algum motivo, Avaliação de Desempenho dos servidores,
considerarseáapontuaçãomínimade70%(setentaporcento).


Parágrafoúnico.Casooservidornãotenhasidoavaliadodentrodointerstícioexigidopara
finsdeprogressãohorizontal,porqualquermotivo,seráomesmoenquadradonaclasseseguinte,
considerandosomenteosrequisitosprevistosnoart.54,I,III,IV,VeVIdestalei.


Art. 64. O processo de avaliação de desempenho funcional será implantado após seis
meses,contadosapartirdadatadapublicaçãodestaLei,regulamentadopordecretodoExecutivo.
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Art. 65. Caberá às Secretarias Municipais de Administração e Recursos Humanos e de

Fazenda e Planejamento Estratégico, o desenvolvimento e a implantação do projeto de avaliação
individual de desempenho, integrante do processo de gestão por metas e resultados que farão
partedoprocessodaadministraçãomunicipal.

SEÇAOV
DACOMISSÃODAAVALIAÇÃODEDESEMPENHOFUNCIONAL



Art.66.AComissãodeDesenvolvimentoFuncionalseráconstituídapor5(cinco)membros,
dentre servidores efetivos, nomeados pelo Executivo, com a atribuição de coordenar os
procedimentosrelativosàavaliaçãoperiódicadedesempenho,deacordocomodispostonestaLei
eregulamentaçãoespecífica,naseguintecomposição:

IumrepresentantedaProcuradoriaJurídica,indicadopeloExecutivo;
II  um representante da Secretaria responsável pela Gestão de Pessoal com graduação
e/oupósgraduação,naáreaadministrativa,eleitopelosservidores;

IIIumassistentesocial,eleitopelosservidores;

IVumpsicólogo,eleitopelosservidores;

V – um representante do sindicato da categoria Guarda Civil Municipal, indicado pelo
mesmo.



§1ºOcritérioparaescolhadosservidoresserápormeiodeeleição,regulamentada,através
deatodoExecutivo.


§2ºNahipótesedeimpedimentos,procederseáàsubstituiçãodomembro.


§ 3º A alternância dos membros da Comissão de Avaliação de Desempenho funcional
verificarseáacadadoisanosdeparticipação.


Art. 67. Desenvolvimento na carreira é a evolução do servidor público dentro da sua
respectiva função, em razão de seu aprimoramento e desempenho, através de capacitação e
titulaçãoedasprogressõeshorizontaisepromoçõesverticais.



SeçãoVI
DoCursodeFormação



Art.68.Paracumprimentodesuasfinalidades,serãoproporcionadosàGuardaCivil
Municipal, cursos de aprimoramento profissional com o objetivo de capacitar
tecnicamente os servidores para o exercício eficaz de suas funções institucionais, com
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respeitoàdignidadehumanaeresguardandoaimagemdainstituição,aformaçãoinicial,a
preparação do servidor para o exercício das atribuições dos cargos, propiciando
conhecimentos,métodos,técnicasehabilidadesadequadas.














SeçãoVII
DaVacância


Art.69.Avacânciadocargopúblicodecorreráde:

I–exoneração;
IIdemissão;
IIIpromoção;
IVreadaptação;
Vaposentadoria;
VIfalecimento.

Art.70.Aexoneraçãodecargoefetivodarseáapedidodoservidoroudeofício.




Parágrafoúnico.Aexoneraçãodeofíciodarseá:
Iquandonãosatisfeitasàscondiçõesdoestágioprobatório;
IIquando,tendotomadoposse,oservidornãoentraremexercícionoprazoestabelecido
porlei.


Art.71.Aexoneraçãodecargoemcomissãoeadispensadefunçãogratificadadarseá:

Iajuízodaautoridadecompetente;
IIapedidodopróprioservidor;
III–emrazãodenãoteroservidordesignadoassumidooexercícionoprazolegal.




SeçãoVIII
DaAposentadoria


Art.72.OservidortitulardecargopúblicodeprovimentoefetivodeGuardaCivilMunicipal
será aposentado consoante às regras estabelecidas na Constituição da República Federativa do
Brasilenalegislaçãoprevidenciáriamunicipal.
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TÍTULOIII
DOSDIREITOSEVANTAGENS


CAPÍTULOI
DOVENCIMENTOEREMUNERAÇÃOEJORNADADETRABALHO

Art.73.Vencimento éaretribuiçãopecuniáriapeloexercíciodecargopúblico,comvalor
fixadoemlei.


Parágrafo único. Nenhum servidor receberá, a título de vencimento, importância inferior
aosaláriomínimo.


Art. 74. Remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens
pecuniáriaspermanentesestabelecidasemlei.


Parágrafo único. O vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens de caráter
permanente,éirredutível.



Art.75.Oservidorperderá:

Iaremuneraçãododiaemquefaltaraoserviço,semmotivojustificado;

IIaparceladeremuneraçãodiária,proporcionalaosatrasos,ausênciasnãojustificadas.


SeçãoI
DaJornadadeTrabalho


Art. 76. A jornada de trabalho do Guarda Civil Municipal será fixada pelo comandante,
seguindoorevezamento12/36e24/72,sendoodivisor200horasmensais,ressalvandoqueas08
(oito)horasou06(seis)horasdiáriasininterruptasdeverãoserparaosadministrativos,conforme
necessidade, não ultrapassando o limite de 40 (quarenta) horas semanais, sujeita a escalas de
revezamentoeplantões,eashorasqueexcederemserãocomputadascomohorasextras.


§1ºOsintegrantesdaGuardaCivilMunicipalestãosujeitosàjornadaespecialdetrabalho,
quesecaracterizapelocumprimentodehorárioespecialedeplantõesnoturnos.


§ 2º Quando houver situações excepcionais e temporárias ou imperiosa necessidade de
serviço, os integrantes da Guarda Civil Municipal poderão ser convocados para prestar serviço
extraordinário.
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CAPÍTULOII
DASVANTAGENS

Art.77.Alémdovencimento,oservidorteráasseguintesvantagens:

I–indenizações;
II–auxílios;
III–gratificaçõeseadicionais.


§1ºAsindenizações,auxílios,gratificaçõeseadicionaisnãoseincorporamaovencimento
ouproventoparaqualquerefeito.






SeçãoI
DasIndenizações

Art.78.Sãoindenizaçõesaoservidor:

Iajudadecusto;
IIdiárias;
IIItransporte.



SubseçãoI
DaAjudadeCusto

Art.79.Aajudadecustodestinaseacompensarasdespesasdeinstalaçãodoservidorque,
nointeressedoserviço,passaraterexercícioemnovasede,commudançadedomicílioemcaráter
permanente,vedadooduplopagamentodeindenização,aqualquertempo,nocasodecônjugeou
companheiroquedetenhatambémacondiçãodeservidor,vieraterexercícionamesmasede.

§ 1º Correm por conta da administração as despesas de transporte do servidor e de sua
família,compreendendopassagem,bagagemebenspessoais.

§2ºAosdependentesdoservidorquefalecernanovasedesãoasseguradasajudadecusto
edetransporteparaalocalidadedeorigem,dentrodoprazode6(seis)meses,contadosda
datadoóbito.


Art.80.Aajudadecustoécalculadasobrearemuneraçãodoservidor,conformedispuser
emregulamento,nãopodendoexcederaimportânciacorrespondentea3(três)meses.

Art.81.Nãoseráconcedidaajudadecustoaoservidorque:
RuadaChácara,445,LoteamentoAntôniodeFrançaBarbosa,CorrentinaBA,CEP:47650000

Fone:(77)34882134/2115–CNPJ:14.221.741/000107,www.correntina.ba.gov.br
28


CERTIFICAÇÃO DIGITAL: FANLVZSJYBGWUSKA3GRMFG

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

Quinta-feira
7 de Julho de 2016
30 - Ano X - Nº 1931

Correntina

PREFEITURAMUNICIPALDECORRENTINA
EstadodaBahia









Iseafastardocargo,oureassumilo,emvirtudedemandatoeletivo;
IIforremovido,apedido;
IIIforcônjugeoucompanheirodeoutroservidor,tendoesterecebidoajudadecustopara
mudançadesede.




Art.82.Oservidorficaráobrigadoarestituiraajudadecustoquando,injustificadamente,
nãoseapresentarnanovasedenoprazode30(trinta)dias.



SubseçãoIII
DaIndenizaçãodeTransporte


Art.83.Concederseáindenizaçãodetransporteaoservidorquerealizardespesascoma
utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos, por força das
atribuiçõesdocargo,nasedeouforadelaporinteressedaadministração,conformedispuserem
regulamento.


§1ºParaopagamentodaindenizaçãoconsideramsesomenteosdiasdeefetivoexercício
emserviçosexternos.

§ 2º Os valores referentes à indenização são aqueles gastos com combustível, sendo
calculadopelaquilometragementreasedeeolocaldedeslocamento.


§ 3º A Indenização de Transporte será cancelada por ato da autoridade que a concedeu,
noscasosemqueoservidordeixardeexecutaroserviçoexterno.


SeçãoII
DasGratificaçõeseAdicionais


Art.84.AlémdovencimentoedasvantagensprevistasnesteEstatuto,serãodeferidasaos
servidoresasseguintesretribuições,gratificaçõeseadicionais:

Igratificaçãonatalina;
II–adicionalportempodeserviço;
IIIadicionalpelaprestaçãodeserviçoextraordinário;
IVadicionalnoturno;
Vadicionaldeférias;
VIadicionaldeinsalubridadeepericulosidade.
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Parágrafo único. Não perderá a gratificação o servidor que se ausentar em virtude de
férias, licenças, luto, casamento, doença comprovada, serviços obrigatórios por lei ou de
atribuiçõesdecorrentesdesuafunção.




SubseçãoI
DaGratificaçãoNatalina(13°salário)


Art.85.Agratificaçãonatalinacorrespondea1/12(umdozeavos)daremuneraçãointegral
aserpaganomêsdeaniversáriodoservidorouaté20dedezembrodecadaano.


Parágrafoúnico.Afraçãoigualousuperiora15(quinze)diasseráconsideradacomomês
integral.


Art. 86. Fazem jus à gratificação os ocupantes de cargo de provimento em comissão,
preenchidososrequisitos.


SubseçãoII
DoAdicionalporTempodeServiço


Art.87.Oadicionalportempodeserviçoédevidoàrazãode5%(cincoporcento)acada
cincoanosdeserviçopúblicoefetivamenteprestadoaomunicípio,observadoolimitemáximode
35% (trinta e cinco por cento) incidente exclusivamente sobre o vencimento ou saláriobase do
cargoefetivo.


§ 1º. O percentual fixado no caput deste artigo é exclusivo, não podendo ser percebido
cumulativamentecomoutrodamesmanatureza.

§ 2º. Para efeito da concessão do adicional por tempo de serviço, serão computados o
tempo efetivamente trabalhado após ingresso por concurso público de provas ou de provas e
títulosnoMunicípiodeCorrentina.

§3º.Oadicionalportempodeserviçoincorporaseàremuneraçãoparatodososefeitos
legais, observadas as determinações legais para a composição da remuneração, vedada
expressamente a utilização deste acréscimo pecuniário para fins de concessão de acréscimos
ulteriores.



SubseçãoIII
DoAdicionalporServiçoExtraordinário


Art.88.Oserviçoextraordináriocorrespondeàconvocaçãodoservidorparaprestaçãode
serviçoexcedenteasuaescalanormal,deacordocomoabaixodescrito:
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I–serviçoextraordináriodiário;
II–serviçoextraordinárioparacontinuidadedaatividade;
III–escalaextraordináriaduranteoperíododefolga.


§1ºParaaprestaçãodeserviçoextraordinárioficafixadoolimitemáximode44(quarenta
equatro)horasmensais.

§ 2º. Os servidores designados para exercerem funções gratificadas, cumprirão
obrigatoriamente Regime de Tempo Integral, sendo vedado o recebimento de gratificação pela
prestaçãodeserviçosemhorárioextraordinárioounoperíododefolga.


Art. 89. O serviço extraordinário diário corresponde à prestação de serviço realizado nos
locaisondeaescaladeserviçopadrãonãoabsorveporcompletoohorárioestipuladodarepartição
pública,devendoserantecipadoouprorrogadoohoráriodeserviçodoservidorresponsávelpela
segurançadolocalouequipamento.

§ 1º Somente será permitido o serviço extraordinário que se refere o caput deste artigo,
paraatenderassituaçõesexcepcionaisdospostoseequipamentos,respeitadoolimitemáximode
02(duas)horasporjornada,salvooscasosdejornadaespecialdeturnos.


§2º.Deveráserrealizadoumrodíziomínimode06(seis)mesesentreosservidoresafim
deatenderospostoscomasdeficiênciasquesereferemesteartigo,comointuitodenãocausar
desgasteelevado,bemcomoestagnaçãonoserviço.


§3ºOserviçoextraordináriodiário,realizadonosdiasúteis,desegundaasextafeira,será
remuneradocomacréscimode50%(cinqüentaporcento)emrelaçãoàhoranormaldetrabalho.


§4ºOsserviçosextraordináriosprestadosemhoráriocompreendidoentreas22h(vintee
duas horas) de um dia às 5h (cinco horas) do dia seguinte, bem como aos sábados, domingos e
feriados, serão remunerados com o acréscimo de 100% (cem por cento) sobre a hora normal
diurna.


Art. 90. O serviço extraordinário para continuidade da atividade corresponde ao serviço
prestadoondeoservidoraoiniciarumaatividadeininterrupta,deverádarconclusão,nãopodendo
nestecasoausentarsedolocal.

Parágrafo único. Somente será permitido o serviço extraordinário para continuidade da
atividadeafimdeatenderassituaçõesexcepcionais.


Art. 91. A escala extraordinária durante o período de folga corresponde à prestação de
serviçorealizadopeloservidor,tendoemvistaadeficiênciaderecursoshumanosparaatenderas
demandas,priorizandoospostoseequipamentosemergenciais.


RuadaChácara,445,LoteamentoAntôniodeFrançaBarbosa,CorrentinaBA,CEP:47650000

Fone:(77)34882134/2115–CNPJ:14.221.741/000107,www.correntina.ba.gov.br
31


CERTIFICAÇÃO DIGITAL: FANLVZSJYBGWUSKA3GRMFG

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

Correntina

Quinta-feira
7 de Julho de 2016
33 - Ano X - Nº 1931

PREFEITURAMUNICIPALDECORRENTINA
EstadodaBahia




§1ºAescalaextraordináriaqueserefereocaputdesteartigodeverárespeitarointerstício
mínimo de 11 (onze) horas entre as jornadas de trabalho do servidor, salvo os casos de jornada
especialdeturnos.


§2ºAescalaextraordináriaduranteoperíododefolgacorrespondeàprestaçãodeserviço
realizadonoperíododedescansosemanalremunerado,devendoserremuneradocomoacréscimo
de 100% (cem por cento) em relação à hora normal de trabalho, sendo considerado descanso
semanalremunerado.


SubseçãoIV
DoAdicionalNoturno

Art. 92. O serviço noturno, prestado em horário compreendido entre 22 (vinte e duas)
horasdeumdiae05(cinco)horasdodiaseguinte,considerasecadahoracomocinqüentaedois
minutosetrintasegundos.


§1ºSerádevidopagamentoatítulodeadicionalnoturnoacrescidode25%(vinteecinco
porcento)sobreovalordahoradiurna.


§2ºEmsetratandodeserviçoextraordinário,oacréscimodequetrataesteartigoincidirá
emrelaçãoàhoranoturna.


SubseçãoV
DoAdicionaldeFérias



Art.93. Independentemente de solicitação, será pago ao servidor, por ocasião das férias,
umadicionalcorrespondentea1/3(umterço)daremuneraçãodoperíododasférias.


§1ºIntegrarãoaremuneraçãonormaldetrabalhoparaefeitosdodispostonocaputdeste
artigo, o vencimento básico, os adicionais, as vantagens fixas vinculadas ao cargo de carreira do
servidor, quando percebidas, a remuneração de funções gratificadas quando exercidas, e ainda a
gratificaçãopelodesempenhodefunçõesdesegurança,eagratificaçãopelaprestaçãodeserviços
extraordináriosdeformaproporcionalcalculadopelamédiadopercebimentonos12(doze)meses
anteriores.


§ 2º O acréscimo de 1/3 (um terço) previsto no caput deste artigo será pago na
remuneração do mês imediatamente anterior ao da fruição de férias do servidor, respeitados os
valoresdomêsemqueasfériasforemusufruídas,hipóteseemqueserápagaadiferença.


SubseçãoVI
DosAdicionaisdePericulosidade,InsalubridadeouAtividadePenosa
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Art. 94. O adicional de periculosidade será devido a todos os servidores da Guarda Civil
Municipalemexercícionoslimitesfixadosem30%(trintaporcento)sobreosaláriobase,conforme
onívelqueseencontraoGCM.


Art.95.Serãoconsideradoslocaisperigosostodosospostosdetrabalho,inclusiveasede
daGuardaMunicipal.


Art. 96. O adicional de periculosidade deve ser pago em conformidade com a Lei Federal
nº12.740,de08dedezembrode2012,conformedefiniçãoatravésdeperícia.


§ 1º A insalubridade será paga nos valores correspondentes a 10% (dez por cento), 20%
(vinte por cento), ou 40% (quarenta por cento), do saláriobase, conforme o grau definido em
perícia.

§ 2º O guarda civil municipal que fizer jus aos adicionais de insalubridade ou de
periculosidadedeveráoptarporumdeles,nãosendopermitidaaacumulação.


§3ºOdireitoaoadicionaldeinsalubridadeoupericulosidadecessacomaeliminaçãodas
condiçõesoudosriscosquederemcausaàsuaconcessão.



CAPÍTULOIII
DASFÉRIAS


Art. 97. O servidor fará jus a 30 (trinta) dias consecutivos de férias anuais, remuneradas,
durante os quais, preenchidos os requisitos legais, suspende as atividades normais de trabalho,
recebendoremuneração,comfinalidadedegarantirlheonecessáriorepouso.


Art. 98. O servidor adquirirá direito às férias depois de cumpridos 12 (doze) meses de
exercício, ininterruptos ou não, que deverão ser usufruídas no decorrer dos 12 (doze) meses
subsequentesàdataemquetivercumpridooreferidoperíodoaquisitivo.


Art. 99. Durante as férias, o servidor terá direito à percepção do vencimento e demais
vantagens.


§1ºOservidorintegrantedecargodecarreira,designadoounomeadoparaoexercíciode
função gratificada ou cargo comissionado, respectivamente, enquanto titular perceberá as
vantagensdoexercícionoperíododeférias.


§2ºOservidorquehouverpercebidogratificaçãopelaprestaçãodeserviçoextraordinário,
aindaquenoperíododedescansosemanalremunerado,durante06(seis)meses,nosdozemeses
imediatamenteanterioresaoperíododefruiçãodeférias,perceberánaremuneraçãodeférias,o
valordamédiadashorasextraordinárias,extraídadadivisãodonúmerodehoraspor12(doze).
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§ 3º O servidor que houver percebido adicional de 25% (vinte e cinco por cento) por
trabalhoexecutadonoperíodonoturno,compreendidoentreas22(vinteeduas)horasdeumdiae
as 05 (cinco) horas do dia seguinte, durante o período estabelecido no parágrafo anterior,
perceberá na remuneração das férias, o valor da média do adicional percebido, calculado pela
divisãodovaloracrescidonashorastrabalhadaspor12(doze).


Art.100.Asfériassomentepoderãoserinterrompidaspormotivodecalamidadepúblicae
interessedaadministraçãodevidamentejustificado,desdequeautorizadapelochefedoExecutivo,
devendo ser complementada a fruição tão logo cesse a causa da interrupção, de forma
compulsória.


§ 1º A solicitação de interrupção e a complementação da fruição de férias, previstas no
caputdesteartigodeverãoserjustificadasecomunicadasaoDepartamentodeRecursosHumanos.


§ 2º O servidor que estiver em férias e ficar doente, necessitando de licença para
tratamentodesaúdeporperíodosuperiorametadedasférias,poderámedianterequerimentoe
atestado médico, interromper suas férias até que cesse a licença, sem alteração dos efeitos
financeirosdecorrentesdaconcessão.


§3ºOsmembrosdeumamesmafamíliadeservidoresdomunicípioterãodireitoagozar
fériasnomesmoperíodo,seassimodesejaremenãoresultaremprejuízoparaoserviço.


Art.101.Évedada,aacumulaçãodeférias,salvoimperiosanecessidadedeserviçoepelo
máximode2(dois)períodos.



CAPÍTULOIV
DASLICENÇAS

Art.102.Concederseáaoservidorasseguinteslicenças:

I–prêmio;
IIparatratamentodesaúde;
IIIquandoacidentadonoexercíciodesuasatribuições;
IV–pormotivodedoençaempessoadesuafamília;
V–maternidade;
VII–amamentação;
VIII–paternidade;
IX–núpcias;
X–luto;
XI–paratratamentodeinteressesparticulares;
XII–paraatividadepolítica;
XIII–paraexercermandatoeletivo;
XIV–paraexercermandatoclassista.
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Parágrafoúnico.Nãopoderáoservidor,seafastardoexercíciodeseucargoparausufruir
licençaprêmio e licença sem vencimentos, enquanto responder a processo administrativo de
verificação do cumprimento dos requisitos do estágio probatório ou processo administrativo
disciplinar.


SeçãoI
DaLicençaPrêmio


Art.103.Aoservidorqueduranteoperíodode05(cinco)anosconsecutivos,nãoseafastar
doexercíciodesuasfunções,éasseguradoodireitoaumalicençaprêmiode03(três)meses,por
quinquênio,comvencimentosintegrais.


§1º O gozo da licençaprêmio ficará condicionada à conveniência do serviço e poderá ser
fracionada,comperíodomínimode1(um)mês.

§ 2º A fruição de licençaprêmio não poderá ser interrompida, exceto quando houver
motivo de interesse relevante ao serviço, devidamente fundamentado e para os quais se exija
imediato exercício, devendo obrigatoriamente constar do ato de interrupção à data do início do
restantedafruição.


Art. 104. O período de licençaprêmio não poderá coincidir com o período de férias,
hipótese em que prevalecerá a anotação de fruição de férias, devendo a fruição do restante da
licençaprêmioocorrerimediatamenteapósafruiçãodeférias.


SeçãoII
DaLicençaparaTratamentodeSaúde


Art.105.Alicençaparatratamentodesaúdeéoafastamentodoservidordoexercíciode
seucargooufunção,pormotivodedoençadeorigemocupacional,nãodecorrentedeacidentede
trabalhoeseráconcedidaapedidooudeofício.


1º Nos dois casos previstos no caput deste artigo, é indispensável a inspeção médica
atravésdeprofissionaldaárearesponsávelpelasaúdeesegurançanotrabalhoe,deverárealizar
se nas dependências administrativas destinadas para tal e, sempre que necessário, na residência
doservidorounoestabelecimentohospitalarondeseencontrarinternado.


§2ºArecusaàinspeçãomédicaépassíveldesançãodisciplinardoservidor,impossibilitaa
homologaçãodalicençaeimplicanatransformaçãodasausênciasemfaltasinjustificadas.


§ 3º Os conceitos de doença de origem ocupacional serão os adotados pela legislação
federalvigenteàépocadodadoençacontraída.


§ 4º Os benefícios previstos nesta seção deverão ser pleiteados a pedido, mediante
apresentaçãodolaudomédico.
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Art. 106. Para a licença de até 60 (sessenta) dias, as inspeções deverão ser feitas por
médicos oficiais e, na falta destes, será expedido atestado por médico particular devidamente
identificado.

§1º.Nocasodeatestadoexpedidopormédicoparticular,oatestadosomenteproduzirá
efeitos depois de homologado pela Administração Municipal, através da área responsável pela
saúdeesegurançanotrabalhodaPrefeituraMunicipal.

§2º.Noscasosdelicençassuperioresa15(quinze)dias,omédicoperitopoderáoptarpela
concessão parcial da licença por período especificado, com obrigatoriedade de retorno do
funcionárioparanovaavaliaçãofindoomesmo,quandoserádefinidoseacontinuidadeounãoda
licença.

§ 3º. Em caso de não ser homologada a licença, o servidor será obrigado a reassumir o
exercício do cargo, sendo considerados como ausências justificadas os dias em que deixou de
compareceraoserviço,atéoconhecimentodanegativa,poressemotivo,ficandocaracterizadaa
responsabilidadedomédicoatestante.

§4º.Oservidorquenãocumprirasdeterminaçõesqueregulamentamainspeçãomédica,
impedindoqueestasedêemtempohábil,previamenteestabelecido,incorreránaperdadosdias
previstos, como passíveis de serem homologados pela perícia médica, enquanto esta não se
efetuar.

Art. 107. A licença superior a 60 (sessenta) dias dependerá de inspeção prévia por junta
médica oficial da Prefeitura Municipal de Correntina e implicará na suspensão de pagamento do
servidor que passará a perceber o Auxíliodoença na forma da Lei que dispõe sobre o Regime
PrópriodePrevidênciaSocialdoMunicípiodeCorrentina.

§ 1º O servidor que durante o mesmo exercício atingir o limite de 60 (sessenta) dias de
licença para tratamento de saúde, consecutivos ou não, para a concessão de nova licença,
independentementedoprazodesuaduração,serásubmetidoainspeçãoporjuntamédicaoficial.

§ 2º O auxíliodoença é um benefício concedido pelo Município de Correntina e consiste
emrendamensalcorrespondenteàintegralidadedaremuneraçãodoparticipante,sendodevidoa
contardo15º(décimoquintodia)doafastamentoaestetítulo.

§3ºSeoservidorafastarsedotrabalhodurante60(sessenta)diaspormotivodedoença,
retornandoàatividadeno61º(sexagésimoprimeiro)dia,esedelavoltaraseafastarpelamesma
doença,dentrode60(sessenta)diasdesseretorno,farájusaoauxíliodoençaapartirdadatado
novoafastamento.

§4ºArevisãodalicençapassaparaacompetênciadoRegimePrevidenciário.


Art.108.Nodecursodoafastamento,oórgãoqueconcedeualicençapoderá,"exofício”
ou a pedido, concluir pela reassunção, pela prorrogação, readaptação ou aposentadoria do
servidor.
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Art.109.Nocasodelicençaparatratamentodesaúde,oservidorabsterseádeatividades
remuneradas sob pena de interrupção da licença, com perda total dos vencimentos até que
reassumaocargooufunção.


Art.110.Oservidorqueseomitirourecusaràinspeçãomédicaounãoseguirotratamento
adequado será punido disciplinarmente no primeiro caso, e com o cancelamento da licença, no
segundo.




SeçãoIII
DaLicençaquandoAcidentadonoExercíciodesuasAtribuições



Art.111.Oservidorlicenciadoparatratamentodesaúde,acidentadonoexercíciodesuas
funçõesouacometidodedoençasprofissionais,receberáintegralmenteosvencimentosedemais
vantagensinerentesaocargooufunção.


Art.112.Otratamentodoservidoracidentadoouquevenhaacontrairdoençaprofissional,
no exercício de suas funções, que necessite de tratamento especializado, poderá ser tratado em
instituiçãoprivada,àcontaderecursospúblicos,desdequeinexistammeioserecursosadequados
aoatendimentoporinstituiçãopública.


§1ºParaconceituaçãodadoençaprofissional,consideradoodispostonaLeiquedisciplina
o Regime de Previdência do Município de Correntina, serão adotados os critérios da legislação
federaldaprevidênciasocial.

§2ºAcaracterizaçãodeeventogeradordeafecção,comoacidentedetrabalhooudoença
profissional,éfunçãodomédicodotrabalhodoórgãoespecializadoemsaúde,higieneesegurança
dotrabalhodoórgãoresponsávelpelagestãodepessoal.

§3ºParatodososefeitosumeventosóseráconsideradoacidentedetrabalhooudoença
profissionalapósainvestigaçãoconjuntadofatopelosprofissionaisdossetoresresponsáveispela
saúdeocupacionalepelasegurançadotrabalho.


Art.113.Acidentedetrabalhoéoeventodanosoàsaúdedoservidor,tendocomocausa
mediataouimediataoexercíciodasatribuiçõesinerentesaocargooufunção.


Parágrafoúnico.Considerarseátambémacidentedetrabalho:

Iaagressãofísicasofridapeloservidoremrazãodeseucargooufunção;
IIdanopessoalcausadoaoservidorpornegligência,imperíciaouimprudênciadeterceiros.
IIIaagressãofísicasofridapeloservidoremrazãodeatoseprocedimentoslegalmentepor
ele praticados quando no exercício de seu cargo ou função, desde que identificado o agressor e
apuradoomotivodaagressãoeminquéritopolicialourelatóriocircunstanciado;
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IVoacidenteocorridonotrajeto,ouseja,aquelequeenvolveoservidornopercursode
sua residência ao local de trabalho e viceversa, desde que comprovado o trajeto, o horário e a
escaladeserviçonodiadoevento.

Art.114.Aprovadoacidenteseráfeitanoprazode10(dez)diascontadosdofatodanoso,
prorrogávelporigualperíodoquandoascircunstânciasoexigirem.


SeçãoV
DaLicençaporMotivodeDoençaemPessoadasuaFamília


Art. 115. O servidor poderá obter licença de até 30 (trinta dias), podendo prorrogar por
igual período, por motivo de doença na pessoa de ascendente, descendente e colateral,
consanguíneoouafimatéo2ºgrau,edocônjugeoucompanheiro.


§ 1º Os benefícios previstos nesta seção deverão ser pleiteados a pedido, mediante
apresentaçãodolaudomédico.

§2ºNoLaudoMédicodeveráconstar:
I.nomecompletodoservidor;
II.identificaçãoúnica;
III.categoriafuncional;
IV.localdetrabalho;
V.dataapartirdaqualestaráausente;
VI.nomecompletodofamiliar;
VII.graudeparentesco;
VIII.condiçõesdaassistênciadiretaaserprestadaaofamiliar.



Art. 116. A licença somente será deferida se a assistência direta do servidor for
indispensável e não puder ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo ou mediante
compensaçãodehorário.



§1ºOacompanhamentodalicençapormotivodedoençadepessoadafamília
serárealizadoporassistentesocialdoMunicípio.


§2ºSeconstatadodesviodefinalidadedalicença,seráinstauradoprocessodesindicância
administrativa para apurar as responsabilidades do servidor, podendo o mesmo perder a licença
concedida.


Art.117.Alicençapormotivodedoençaempessoadafamíliaseráconcedidanaseguinte
conformidade:

I.até30diascomvencimentosintegrais;
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II.de31a60diascomdoisterçosdosvencimentosintegrais;
III.de61a120diascomumterçodosvencimentosintegrais;
IV.commaisde120(centoevinte)diassemremuneração.



SeçãoVI
DaLicençaMaternidade


Art. 118. Concederseá licençamaternidade a servidora gestante, mediante atestado
médico, por 120 (cento e vinte) dias, com remuneração garantida pelo saláriomaternidade
previsto na lei que dispõe sobre o Regime Próprio de Previdência Social do Município de
Correntina.


§ 1º Quando a servidora tomar conhecimento da sua gestação, deverá informar a sua
chefiaimediata,passandoaficarisentadaprestaçãodeserviçonaáreaoperacional,eimpedidade
fazerusodouniformeinadequado,comousoderoupasnascoresdouniformedaguarda,devendo
ser assegurado o exercício de suas funções na área administrativa, sem prejuízo de sua
remuneração.

§ 2º Durante o período de percepção do saláriomaternidade o pagamento da
remuneraçãodaservidoraficasuspensoatéoretornodaservidoraàatividade.

§ 3º As regras e os mecanismos de concessão desta licença são os constantes da lei que
dispõesobreoRegimePrópriodePrevidênciaSocialdoMunicípiodeCorrentina.

§ 4º Os benefícios previstos nesta seção deverão ser pleiteados a pedido, mediante
apresentaçãodolaudomédico.



SeçãoVII
DaLicençaparaAmamentação

Art.119.Todaaservidoralactanteterádireitodeamamentarseuprópriofilho,atéaidade
deseismeses.


Art.120.Alicençaseráconcedida01(uma)horadiáriaporturnodeserviço,nãosuperiora
08(oito)horas.

Parágrafo único. Fica a critério da servidora a opção do horário de amamentação, de
acordo com a escala de serviço que esteja realizando, inclusive podendo ser parcelada em dois
períodosdemeiahora.


Art.121.Alicençaseráconcedidamedianteaapresentaçãodoregistrodenascimentodo
recémnascidoparachefiaimediataenoDepartamentodeRecursosHumanos.
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SeçãoVIII
DaLicençaPaternidade

Art. 122. Concederseá licençapaternidade ao servidor em razão do nascimento do seu
filho ou adoção, no período de 08 (oito) dias consecutivos, devendo o servidor apresentar no
primeirodiaútilcópiadacertidãodenascimentoouadoçãoàsuachefiaimediata.



SeçãoIX
DaLicençaNúpcia


Art. 123. Concederseá licença núpcias ao servidor em razão de casamento civil, ou
religioso tendo direito à dispensa do trabalho por 08 (oito) dias consecutivos, logo após a
celebraçãodoato,devendoapresentaracópiadacertidãodecasamentoàsuachefiaimediatae
aoRH.


SeçãoX
DaLicençaLuto


Art. 124. Concederseá licença luto ao servidor em razão de falecimento de cônjuge ou
companheiro, ascendente, descendente, parente colateral, tendo o direito de afastamento do
trabalhopor05(cinco)diasconsecutivos.


§ 1º. O servidor deverá informar a chefia imediata sobre o fato e assim que possível
entregaracópiadaCertidãodeÓbito.


§ 2º. Para o disposto neste artigo, entendese por ascendente: pais, avós, padrasto ou
madrasta;paradescendentes:filhoseenteados;eparaparentescolaterais:irmãosconsanguíneos.


SeçãoXI
DaLicençaparaTratamentodeInteressesParticulares

Art. 125. Após o efetivo exercício de 03 (três) anos, o servidor poderá obter licença sem
vencimentosparatratardeinteressesparticulares,peloprazodeaté03(três)anos,podendoser
prorrogadoporigualperíodo.

§ 1º A licença será negada quando o afastamento do servidor for inconveniente ao
interessedoserviço.

§2ºOservidordeveráaguardaremexercícioaconcessãodalicença.

§3ºOperíododalicençanãoexcederáde3(três)anos,prorrogávelporigualperíodo.
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§ 4º O servidor poderá, após a metade do período solicitado, reassumir o exercício,
desistindodalicença.

§5ºSerácanceladaalicençaquandohouverinteresserelevantedaAdministraçãoPúbica.



SeçãoXII
DaLicençaparaAtividadePolítica


Art.126.Aoservidormunicipalqueseafastardocargoe/ouespecialidadeoufunçãoque
estiver exercendo, para concorrer a cargo eletivo, fica assegurado o direito à percepção de sua
remuneraçãointegral.


Parágrafoúnico.Paraefeitododispostonoartigoanterior,oservidordeveráapresentar
cópiadodocumentoemitidopelopartidopolíticoondeconsteseunomecomoumdosindicados
na convenção partidária a concorrer como candidato ao pleito, bem como o comprovante do
registrodesuacandidatura.

Art.127.Oservidordeveráreassumiroexercício:

Inoprimeirodiaútilsubseqüenteaodapublicaçãooudadecisãotransitadaemjulgado,
casooregistrodesuacandidaturasejanegadooucanceladopelaJustiçaEleitoral;
IInoprimeirodiaútilsubseqüenteàeleiçãoparaocargoeletivoaqueconcorreu.


§1º.Ainobservânciadodispostonesteartigoimplicaráemfaltaaoserviço,aplicandose
asnormaslegaiscabíveis.


§ 2º. O afastamento do servidor, bem como sua reassunção nas hipóteses previstas nos
incisosIeIIdesteartigo,deverãosercomunicadospeloservidoraoórgãoresponsávelpelaGestão
dePessoal.





SeçãoXIII

DaLicençaparaExercerMandatoEletivo




Art.128.Aoservidornoexercíciodemandatoeletivo,aplicamseasseguintesdisposições:

I  tratandose de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, ficará afastado de seu
cargo,empregooufunção;
IIinvestidonomandatodeprefeito,seráafastadodocargo,empregooufunção,sendo
lhefacultadooptarpelasuaremuneração;
IIIinvestidonomandatodevereador,havendocompatibilidadedehorários,perceberáas
vantagensdeseucargo,empregooufunção,semprejuízodaremuneraçãodocargoeletivo,e,não
havendocompatibilidade,seráaplicadaanormadoincisoanterior;
IV  em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu
tempodeserviçoserácontadoparatodososefeitoslegais;
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VNocasodeafastamentodocargo,oservidorcontribuiráparaaseguridadesocialcomo
seemexercícioestivesse.



SeçãoXIV
DaLicençaparaoDesempenhodeMandatoClassista


Art. 129. É assegurado ao servidor o direito a licença para o desempenho de mandato
classista em confederação, federação, associação de classe de âmbito nacional ou sindicato
representativodacategoriaouentidadefiscalizadoradaprofissão.

§ 1º Excetuada a licença para exercício do mandato classista no sindicato representativo
dosservidoresabrangidosporesteestatuto,somentepoderãoserlicenciadososservidoreseleitos
para cargos de direção ou representação nas referidas entidades, até o máximo de 3 (três) por
entidade,semgarantiadaremuneração.

§2ºNocasodelicençaparaexercíciodomandatoclassistanosindicatorepresentativodos
servidores abrangidos por este estatuto, o número de licenciados com garantia de remuneração
seráde1(um)licenciadoparacada500(quinhentos)servidoresfiliadosàentidadesindical.

§3ºAlicençateráduraçãomáximaigualàdomandato,podendoserprorrogadanocaso
dereeleiçãoeporumaúnicavez.

§ 4º O servidor ocupante de cargo em comissão ou função gratificada deverá
desincompatibilizarse do cargo ou função quando empossado no mandato de que trata este
artigo.

§ 5º O servidor poderá optar pela remuneração da entidade classista, se houver ou do
respectivocargoqueocupa.


CAPÍTULOV
DASCONCESSÕES




Art.130.Semqualquerprejuízo,poderáoservidorausentarsedoserviço:

I  por 01 (um) dia, para doação de sangue, apresentando documento comprobatório em
até48horas;

II – nas eleições para trabalhar junto a Justiça Eleitoral, quando convocado, conforme
legislaçãoeleitoral;


III–comojuradonoTribunaldoJúri,quandoconvocado,conformelegislaçãoespecial;
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IV – participação em competição desportiva ou convocação para integrar representação
desportiva oficiais, representando a Guarda Civil Municipal de Correntina, apresentando prova
documentaldoeventoaochefeimediato.

Art.131.Aoservidorestudantematriculadoemestabelecimentodeensinoseráconcedido
escaladeserviçoquepossibiliteafrequênciaregularàsaulas,semprejuízodoexercíciodocargo,
quandocomprovadaaincompatibilidadeentreohorárioescolareodarepartição.



Parágrafo único. Para a concessão do disposto no caput do artigo deverá ser solicitado
atravésderequerimentoporpartedoservidor,dirigidoasuachefiaimediata,anexandocópiada
declaraçãodematrícula,eseráexigidaacompensaçãodehorárionoórgãoouentidadequetiver
exercício.


CAPÍTULOVI
DOCÓDIGODEÉTICA

Art.132.ConstituiseoCódigodeÉticadaGuardaCivilMunicipal:

I–serhonesto;
IIamaraverdade;
III–cumprirasordensprontamente;
IV–usaraautoridadesemprepotência;
V–compareceraoserviçodeacordoaescaladeserviçoeconvocações.

Parágrafo único: O Código de Ética deverá ser regulamentado por meio de Decreto do
chefedoExecutivo,até90diasapósapublicaçãodestaLei.


CAPÍTULOVII
DASGENERALIDADES


Art.133.AdisciplinaéocumprimentodosdeveresdecadaumdosintegrantesdaGuarda
CivilMunicipal,independentementedasgraduaçõeseclasses.

Art.134.Sãoprincípiosessenciaisdadisciplina:

Iorespeitoàdignidadehumana;
IIorespeitoàcidadania;
IIIorespeitoàjustiça;
IVorespeitoàlegalidadedemocrática;
Vorespeitoàcoisapública.
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Art.135.Sãomanifestaçõesessenciaisdadisciplinaehierarquia:


I  a dedicação e a fidelidade à Pátria, cuja honra, integridade e instituições devem ser
defendidas;
IIocultoaossímbolosnacionais;
IIIaprobidadeealealdadeemtodasascircunstâncias;
IVadisciplinaerespeitoàhierarquia;
Vorigorosocumprimentodasobrigaçõeseordens;
VIaobrigaçãodetratarseusemelhantedignamenteecomurbanidade.


Art. 136. As ordens legais devem ser prontamente executadas, cabendo inteira
responsabilidadeàautoridadequeasdeterminar.



Art. 137. A cordialidade é indispensável à formação e ao convívio dos integrantes da
Guarda Civil Municipal, devendo ser dispensadas também a todos os servidores municipais,
estaduaisefederais.


SeçãoI
DosDeveres

Art.138.SãodeveresdoservidordacarreiradeGuardaCivilMunicipal:

Iexercercomzeloededicaçãoasatribuiçõesdocargo;
IIserlealàinstituiçãoaqueservir;
IIIobservarasnormaslegaiseregulamentares;
IVcumprirasordenssuperiores,excetoquandomanifestamenteilegais;
V  atender com presteza ao público em geral, prestando as informações requeridas,
ressalvadasàsprotegidasporsigilo;
VI  levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades de que tiver ciência
emrazãodocargo;
VIIzelarpelaeconomiadomaterialeaconservaçãodopatrimôniopúblico;
VIIIguardarsigilosobreassuntosinerentesafunçãoquenãodevemserdivulgados;
IXmantercondutacompatívelcomamoralidadeadministrativa;
X  ser assíduo e pontual ao serviço, devendo comparecer conforme escala de serviço e
convocações;
XItratarcomurbanidadeaspessoas;
XII  apresentarse convenientemente trajado em serviço, com o uniforme determinado
pelacorporação;
XIIIserjustoeimparcialnojulgamentodosatosdeoutrem.
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SeçãoII
DasProibições

Art.139.AoservidordaGuardaCivilMunicipaléproibido:

Iausentarsedoserviçoduranteoexpediente,sempréviaautorizaçãodachefiaimediata;
IIretirar,sempréviaanuênciadaautoridadecompetente,qualquerdocumentoouobjeto
dequetenhaaguardaouposse;
IIIrecusarféadocumentospúblicos;
IVoporresistênciainjustificadaaoandamentodedocumentoeprocessoouexecuçãode
serviço;
Vpromovermanifestaçãodeapreçooudesapreçonolocaldetrabalho;
VIsubmeteràpessoaestranhaaotrabalho,foradoscasosprevistosemlei,odesempenho
deatribuiçãoquesejadesuaresponsabilidadeoudeseusubordinado;
VII  coagir ou aliciar subordinados no sentido de filiaremse a associação profissional ou
sindical,ouapartidopolítico;
VIII  valerse do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da
dignidadedafunçãopública;
IX  receber propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie, em razão de
suasatribuições;
Xpraticarusurasobqualquerdassuasformas;
XIprocederdeformadesidiosa;
XII  exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício do cargo ou
funçãoecomohoráriodetrabalho;
XIIIvalersedesuaqualidadedeservidorparadesempenharatividadesestranhasàssuas
funçõesouparalograrqualquerproveito,diretaouindiretamente,porsiouporinterpostapessoa;
XIV – doar, vender, emprestar, locar ou fornecer uniforme da corporação para terceiros,
semqueomesmoestejadevidamentedescaracterizadoeinútilparaoserviço.


SeçãoIII
DasResponsabilidades

Art.140.Oservidorrespondecivil,penaleadministrativamentepeloexercícioirregularde
suasatribuições.


ParágrafoÚnico:Noscasosdefaltas,danos,sonegaçõesouextraviosquesofreremosbens
eosmateriaissobsuaguardaousujeitosaoseuexame,provandosequeforamocasionadospor
culpa ou negligência sua ou visto que poderia ter evitado, responderá o servidor em ação de
regresso.


Art.141.Aresponsabilidadecivildecorredeatoomissivooucomissivo,dolosoouculposo,
queresulteemprejuízoaoerárioouaterceiros.
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CAPÍTULOVIII
DADEFINIÇÃOECLASSIFICAÇÃODASINFRAÇÕESDISCIPLINARES


Art. 142. Infração disciplinar é toda a violação aos deveres funcionais previstos neste
estatutoedemaisdispositivos,pelosservidoresdaGuardaCivilMunicipaldeCorrentina.

Art.143.Asinfrações,quantoàsuanatureza,classificamseem:

Ileves;
IImédias;
IIIgraves;
IV–gravíssimas.

Art.144.Sãoinfraçõesdisciplinaresdenaturezaleve:

Ideixardecomunicaraosuperior,tãologopossível,aexecuçãodeordemlegalrecebida;
IIchegaratrasado,semjustomotivo,aatoouserviço;
III  deixar o subordinado de cumprimentar superior, uniformizado ou não, neste caso
desdequeoconheça,oudeprestarlhehomenagensousinaisregulamentaresdeconsideraçãoe
respeito,bemcomoosuperiorhierárquico,deresponderaocumprimento;
IV  usar uniforme incompleto, contrariando as normas respectivas, ou vestuário
incompatívelcomafunção,ou,ainda,descurarsedoasseiopessoaloucoletivo;
Vnegarseareceberuniforme,equipamentosououtrosobjetosquelhesejamdestinados
ouquedevamficaremseupoder;
VIconduzirveículodainstituiçãosemautorizaçãodaunidadecompetente;
VII  conduzir veículo da instituição quando na escala de motorista ou motociclista com a
CarteiraNacionaldeHabilitaçãovencida;
VIII–apresentarseaoserviçosemacarteirafuncional,fornecidapelacorporação;
IX – apresentarse ao serviço sem a CNH  Carteira Nacional de Habilitação quando na
escalademotoristaoumotociclista,comointuitodeescusarsedafunção.


Art. 145. São infrações disciplinares de natureza média, com advertência por escrito, sob
penadesuspensãode02(dois)dias,emcasodereincidência:

I  deixar de comunicar ao superior imediato ou, na sua ausência, a outro superior,
informaçãosobreperturbaçãodaordempública,logoquedelatenhaconhecimento;
IImaltrataranimais;
IIIpermutarserviçosempermissãodaautoridadecompetente;
IVdeixardeencaminhardocumentonoprazolegal;
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V  encaminhar documento ao superior hierárquico comunicando infração disciplinar
inexistente ou instaurar procedimento administrativo disciplinar sem indícios de fundamento
fático;
VI  sobrepor ao uniforme, insígnias de sociedades particulares, entidades religiosas ou
políticasouainda,usarindevidamentemedalhasdesportivas,distintivosoucondecorações;
VIIdirigirveículodaGuardaCivilMunicipalcomnegligência,imprudênciaouimperícia;
VIII  ofender a moral e os bons costumes por meio de atos, palavras ou gestos aos
superioreshierárquicos,aservidoresoumunícipes;
IXdeixardezelarpelaeconomiadomaterialdomunicípioepelaconservaçãodoquefor
confiadoàsuaguardaouutilização;
Xcoagiroualiciarsubordinadoscomobjetivosdenaturezapolíticopartidária;
XI–faltarcomaverdade;
XIIfaltar,semmotivojustificado,aserviçodequedevatomarparte.

Art. 146. São infrações disciplinares de natureza grave, com pena de suspensão até 08
(oito)dias:

Idesempenharinadequadamentesuasfunções,demodointencional;
IIsimulardoençaparaesquivarseaocumprimentododever;
IIIsuprimiraidentificaçãodouniformeouutilizarsedemeiosilícitosparadificultarsua
identificação;
IVdeixardepuniroinfratordadisciplina;
Vabandonaroserviçoparaoqualtenhasidodesignado;
VI–usarequipamentonãoautorizado;
VIIdeixardecumprirouretardarserviçoouordemlegal;
VIIIdarordemilegalouclaramenteinexeqüível;
IXdeterminaraexecuçãodeserviçonãoprevistoemleiouregulamento;
Xvalerseoufazerusodocargooufunçãopúblicaparapraticarassédiosexualoumoral;
XIviolaroudeixardepreservarlocaldocrime;
XIIomitir,emqualquerdocumento,dadosindispensáveisaelucidaçãodosfatos;
XIII – doar, vender, emprestar, locar ou fornecer uniforme da corporação para terceiros,
semqueomesmoestejadevidamentedescaracterizadoeinútilparaoserviço.


Art.147.Sãoinfraçõesdisciplinaresdenaturezagravíssima,compenadesuspensão,aqual
nãopoderáexcedera30(trinta)dias:

IdificultaraoservidordaGuardaCivilMunicipalemfunçãosubordinadaaapresentação
derecursoouoexercíciododireitodepetição;
IIpraticarviolência,emserviçoouemrazãodele,contraservidoresouparticulares,salvo
seemlegítimadefesa;
IIIextraviaroudanificardocumentosouobjetospertencentesàFazendaPúblicaMunicipal
ousobaresponsabilidadedomunicípio;
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IVusarexpressõesjocosasoupejorativasqueatentemcontraaraça,areligião,ocredoou
aorientaçãosexual;
Vpraticarusurasobqualquerdesuasformas;
VI  ameaçar, induzir ou instigar alguém a prestar declarações falsas em procedimento
penal,civilouadministrativo;
VIIacumularilicitamentecargospúblicos,seprovadaamáfé;
VIIItrabalharemestadodeembriaguezousobefeitodesubstânciaentorpecente;

IX – descumprir a prestação de contas referente a aquisição dos itens dos
uniformes,bemcomodosdemaisequipamentos.


CAPÍTULOIX
DASPENALIDADES

Art.148.Sãopenasdisciplinares:

I–advertência;
II–repreensão;
IIIsuspensão;
Vmulta;
VIdestituiçãodefunção;
VII–cassaçãodeaposentadoriaoudisponibilidade;
VIII–demissão;
IXdemissãoabemdoserviçopúblico.




SeçãoI
DaAdvertência


Art. 149. A advertência forma mais branda das sanções, será aplicada verbalmente pela
chefia imediata quando se tratar das faltas de natureza leve, devendo ser registrado no relatório
dandociênciadanotificação.


SeçãoII
DaRepreensão


Art. 150. A repreensão forma branda das sanções, será por escrito e aplicada pela chefia
imediata,devendoserregistradanorelatóriodandociênciadanotificação.


SeçãoIII
DaSuspensão
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Art. 151. A pena de suspensão será aplicada, ao servidor, em caso de falta grave,
devidamentefundamentadaoureincidência,nosseguintescasos:

I–até08(oito)dias;
II–até30(trinta)dias.



SeçãoIV
DaMulta


Art.152.Éarestituiçãopecuniáriadosprejuízoscausadosaadministraçãopública,ondeo
servidoracarretoulesãoaoserários.


SeçãoV
DaDemissão

Art.153.Apenadedemissãoseráaplicadanoscasosde:

I  abandono do cargo pelo não comparecimento do servidor ao serviço sem causa
justificada por mais de 30 (trinta) dias consecutivos ou 60 (sessenta) dias intercalados durante o
ano;
IIprocedimentoirregulardoservidor,devidamentecomprovado;
IIIaplicaçãoindevidadedinheiropúblico;
IVincontinênciapúblicaecondutaescandalosa;
VpraticarcrimecontraaadministraçãopúblicaeàFazendaMunicipal;
VIlesaroscofrespúblicosoudilapidaropatrimôniomunicipal;
VII–improbidadeadministrativa




SeçãoVI
DaDemissãoaBemdoServiçoPúblico

Art.154.Seráaplicadaapenadedemissãocomanota"abemdoserviçopúblico",aqual
constarásempredosatosdedemissãofundada,respeitandoarazoabilidadeeproporcionalidade.


Art. 155. Uma vez submetido a Processo Administrativo, o servidor só poderá ser
exoneradoapedidodepoisdaconclusãodoprocesso.



Art.156.Deverãoconstarnoassentamentofuncional,todasaspenasimpostasaoservidor,
observandoseoseguinte:
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I  as penalidades de advertência, repreensão, suspensão e multa terão seus registros
cancelados,apósodecursode03(três)anosconsecutivosapósacominaçãodapenaimposta.

II  o cancelamento do registro da penalidade imposta ao servidor, não surtirá efeitos
retroativos.


Art.157.Oatodedemissãodoservidormencionarásempreasuacausa.


Art. 158. As infrações praticadas pelos servidores e não apuradas em tempo hábil
prescreverãodoseguintemodo:

I  em 05 (cinco) anos, quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de
aposentadoriaoudisponibilidadeedestituiçãodecargoemcomissão;
IIem02(dois)anos,quantoàsuspensão;
III–em01(um)ano,quantoàrepreensão;
IVem180(centoeoitenta)dias,quantoàadvertência.

Parágrafoúnico.Oprazodeprescriçãocomeçaacorrerdadataemqueofatosetornou
conhecido.


CAPÍTULOX
DOSPROCEDIMENTOSDENATUREZADISCIPLINAR


Art. 159. A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público deverá, sob
penaderesponsabilidade,tomarprovidênciasnosentidodeapurarosfatoseaautoria.


Art.160.Haveráumaapuraçãopreliminarimediataaoconhecimentodosfatos.


Parágrafoúnico.DeverãoconstarnoRelatórioCircunstanciado,omomentodosfatos,dia,
hora e local, servidores e terceiros envolvidos, indicativos que os ligaram ao fato como agentes
eficazes, na qualidade de sujeitos passivos e ativos, objeto jurídico ofendido (patrimônio,
incolumidade pessoal, honra, a própria Administração Pública ou outro), presença de vigilância e
alarmenolocal,dentreoutros.

SeçãoI
DaSindicância


Art. 161. A Sindicância é peça informativa do Processo Administrativo Disciplinar e será
promovida,poratodocorregedoroudoComandantedaGuardaCivilMunicipal,quandoosfatos
nãoestiveremdefinidosoufaltaremelementosindicativosdaautoria.


Art. 162. A Sindicância possui caráter sigiloso, investigatório e inquisitório, respeitando o
direitodocontraditórioedaampladefesa.
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Art.163.ASindicânciadeveráestarconcluídanoprazode30(trinta)dias,oqualsópoderá
serprorrogadomediantejustificaçãofundamentadadirigidaaautoridadecompetente.

SeçãoII
DoProcessoSumário


Art. 164. O Processo Sumário é o que se destina à apuração de irregularidades
comprovadasnasuaflagrância.


Parágrafo único. Entendese como situação de flagrância, aquela em que o ato ou fato
irregularéconstatado,presenciadoporservidoresouterceirosalheiosaoserviçopúblico.

Art.165.DeverácomporoProcessoSumáriode:

Icapa,constandodatadeabertura,nomedosenvolvidoseencarregado;
II–documentosqueensejaramaaberturadoprocesso;
IIIotermodedeclarações;
IV–documentoscomprobatóriosdofato;
V–conclusãodoencarregado.


§1ºEntendeseportermodedeclarações,atomadadedepoimentodoservidoracusado,
ondeomesmoestejalotado.


§ 2º Entendese por conclusão do encarregado, o relatório final do processo sumário,
súmula dos fatos e dispositivo legal violado, com o julgamento dos membros que apreciaram a
matéria,opinandosobreaaplicaçãoounãodapenalidade.


I  o relatório final será sempre conclusivo quanto à inocência ou à responsabilidade do
servidor;

IIreconhecidaàresponsabilidade doservidor,acomissãoindicaráodispositivolegalou
regulamentartransgredido,bemcomoascircunstânciasagravantesouatenuantes.


Art.166.Noprocessosumárioodepoimentoseráprestadooralmenteereduzidoatermo
dedeclarações.


Parágrafoúnico.Astestemunhaseosenvolvidosserãoinquiridosseparadamente.


Art.167.Oprocessosumáriodeveráestarconcluídonoprazode30(trinta)dias,oqualsó
poderá ser prorrogado, por até 15 (quinze) dias, mediante justificação fundamentada, dirigida ao
comandantedaGuardaCivilMunicipal.



Art. 168. O Processo Sumário que versar sobre crimes contra a vida, lesão corporal, a
criançaeoadolescente,oscostumes,incolumidadepública,fépúblicaeaadministraçãopública,
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independente da confissão do servidor ou da excludente de ilicitude penal, deverão ser
encaminhadasàaberturadeSindicânciaparamaiorapuraçãodosfatos.


SeçãoIII
DoProcessoAdministrativoDisciplinar


Art.169.InstauraseobrigatoriamenteProcessoAdministrativoDisciplinar,quandoafalta
disciplinar,porsuanatureza,possaimplicarnapenadedemissãodeservidorefetivo,desuspensão
pormaisde30(trinta)dias.


§1ºNoProcessoAdministrativoDisciplinaréasseguradoaoacusadooexercíciododireito
à ampla defesa, consubstanciado no devido processo legal que deverá ser apurado por comissão
processante.


§ 2º Ficará a cargo do chefe do Executivo nomear a comissão processante que será
compostapor:


I–uminspetor;
IIdoisGCMclasseC,devendoserigualousuperioraocargodoprocessado.


Art.170.OProcessoAdministrativoDisciplinardeveráserinstauradonoprazode10(dez)
diascontadosdapublicaçãodoato.


Art. 171. O servidor será citado para participar de todos os atos do processo a fim de se
defender.

Parágrafoúnico.Acitaçãoserápessoaledeveráconteradata,horaelocalmarcadoparao
interrogatório,constandoatipificaçãodaacusação.


Art.172.Nenhumservidorseráprocessadosemassistênciadedefensorhabilitado.


Parágrafo único. Se o servidor não possuir advogado, este será encaminhado para o
sindicato da categoria para que seja disponibilizado defensor dativo, já por ocasião do
interrogatório.


Art.173.Oindiciadopoderáestarpresenteatodososatosdoprocessoeintervir,porseu
defensor, na coleta de provas e diligências que realizarem, nos prazos regulamentares, com
observânciadoritoestabelecidoparaoprocesso.


Art.174.Encerradaainstrução,adefesaseráintimadaparaapresentar,noprazolegal,por
escrito,assuasrazõesfinais.
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CAPÍTULOXI
DASPROVAS


SeçãoI
DisposiçõesGerais


Art.175.Todososmeiosdeprovaadmitidosemdireitoemoralmentelegítimossãohábeis
parademonstraraveracidadedosfatos.


Art. 176. O encarregado da apuração poderá limitar e excluir, mediante despacho
fundamentado,asprovasqueconsiderarexcessivas,impertinentesouprotelatórias.


SeçãoII
DaProvaFundamental


Art. 177. Fazem a mesma prova que o original as certidões de processos judiciais e as
reproduções de documentos autenticadas por oficial público, ou conferidas e autenticadas por
servidorpúblicoparatantocompetente.


SeçãoIII
DaProvaTestemunhal

Art. 178. A prova testemunhal é sempre admissível, podendo ser indeferida pelo
encarregadodaapuração:

I  se os fatos sobre os quais serão inquiridas ás testemunhas já foram provados por
documentosouconfissãodaparte;
IIquandoosfatossópuderemserprovadospordocumentosouperícia;
IIIquandoatestemunhaforcônjuge,companheiroouparentedoacusado,consangüíneo
ouafim,emlinharetaoucolateral,atéoterceirograu.


Art. 179. Compete à parte envolvida, apresentar o rol das testemunhas de defesa,
indicandoseunomecompletoeendereço.


Art.180.Cadaservidorenvolvidopoderáarrolar,nomáximo,05(cinco)testemunhas.


Art. 181. As testemunhas serão ouvidas, primeiramente as denunciantes e após, as
indicadaspeloservidorenvolvido.


CAPÍTULOXII
DAEXTINÇÃODAPUNIBILIDADEEDOPROCEDIMENTODISCIPLINAR

Art.182.Extingueseapunibilidade:
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Ipelamortedoservidorenvolvido;
IIpelaprescrição;
IIIquandooservidorenvolvidojátiversidodemitido,dispensadoouexoneradodoserviço
público.


Art.183.Extingueseoprocedimentocomjulgamentodemérito,quandoocorregedorou
ocomandantedaGuardaCivilMunicipal,proferirdecisão:

Ipeloarquivamentodoprocessosumário;
II–pelaaplicaçãodepuniçãonoritosumário;
III–peloarquivamentodasindicância;
IVpelaabsolviçãodoservidoremProcessoDisciplinarAdministrativo.




SeçãoI
DoJulgamento

Art. 184. Findo o processo, será remetido para a autoridade competente para o
julgamento.


Art.185.Oservidoracusadoseráabsolvido,nosseguintescasos:

Iestarprovadaainexistênciadofato;
IInãoconstituirofatoinfraçãodisciplinar;
IIInãoexistirprovadeteroacusadoconcorridoparaainfraçãodisciplinar;
IVnãoexistirprovasuficienteparaacondenação;
Vaexistênciadequaisquerdasseguintescausasdejustificação:
a)motivodeforçamaioroucasofortuito;
b)legítimadefesaprópriaoudeoutrem;
c)estadodenecessidade;
d)estritocumprimentododeverlegal;
e)coaçãoirresistível.



SeçãoII
DaAplicaçãodasSançõesDisciplinares


Art.186.Naaplicaçãodapuniçãodisciplinarserãoconsideradososmotivos,circunstâncias
e conseqüências da infração, os antecedentes e a personalidade do infrator, assim como a
intensidadedodoloouograudaculpa.


Art. 187. Em caso de reincidência, as faltas leves serão puníveis com repreensão e as
médiascomsuspensãoinferiora08(oito)dias.
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Parágrafo único. As punições prescritas ou anuladas não serão consideradas para fins de
reincidência.


Art.188.Oservidorrespondecivil,penaleadministrativamentepeloexercícioirregularde
suasatribuições,sendoresponsávelportodososprejuízosquenessaqualidade,causaraoerário,
pordoloouculpa,devidamenteapurados.


SeçãoIII
DosRecursos

Art.189Dasdecisõesnosprocedimentosdisciplinarescaberão:

Ipedidodereconsideração;
IIrecurso;
IIIrevisão.


SeçãoIV
DoPedidodeReconsideração


Art.190.Opedidodereconsideraçãodeveráserdirigidoàmesmaautoridadequehouver
expedidooatoouproferidoadecisãoesobrestaráoprazoparaainterposiçãoderecurso.


SeçãoV
DoRecurso

Art.191.Caberárecurso:

Idoindeferimentodopedidodereconsideração;
IIdasdecisõessobreosrecursossucessivamenteinterpostos.


SeçãoVI
DaRevisão


Art. 192. A revisão será recebida e processada mediante requerimento da parte ou de
ofícioquando:

Iadecisãoformanifestamentecontráriaadispositivolegalouàevidênciadosautos;
IIadecisãosefundamentaremdepoimentos,examespericiais,vistoriasoudocumentos
comprovadamentefalsosoueivadosdeerros;
IIIsurgirem,apósadecisão,provasdainocênciadopunido.


Art.193.Opedidoderevisãoprescreveránoprazode03(três)anos,contadosdadatada
publicaçãodoatopunitivo.
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Parágrafoúnico:Apósoprazoderevisãodescritonocaputdesteartigo,sóserácabívela
modificaçãodadecisão,atravésdaviajudicial.


Art. 194. Ocorrendo o falecimento do servidor punido, o pedido de revisão poderá ser
formuladopelocônjuge,companheiroouparenteatéosegundograu.


Art.195.Julgadaprocedentearevisão,aautoridadecompetentedeterminaráaredução,o
cancelamentoouaanulaçãodapena.


SeçãoVII
DoCancelamentodaPunição


Art. 196. O cancelamento de punição disciplinar consiste na eliminação da respectiva
anotação no assentamento funcional do servidor da Guarda Civil Municipal de Correntina, sendo
realizadoautomaticamentenodecursode03(três)anosconsecutivos.




TÍTULOIV
DAIDENTIFICAÇÃOFUNCIONAL


CAPÍTULOI
DOUNIFORME

Art.197. Opresente Estatutodispõesobreautilizaçãodouniformequeseráfornecidoa
cadaguardacivilmunicipal,aoano,peloPoderExecutivo,contendo:

I–01gandola;
II02camisetasmalhafria;
III–01calça;
IV–01coturno(par);
V–01cintolisocomfivela;
VI–01cintodeguarnição;
VII–01gorro;
VIII–01apito;
IX01boné;
X01targetadeidentificaçãoe;
XI–01boina.


§ 1º. Na impossibilidade de fornecimento dos itens descritos acima, o Município deverá
fazêloempecúnia,comoverbaindenizatória,devendooservidorprestarcontadaaquisiçãodos
itensaoseuchefeimediato.
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§2º.ORegulamentoespecíficodeuniformesdeveráregulamentarasprescriçõessobreos
uniformes da Guarda Civil Municipal de Correntina, peças complementares, brevês, insígnias
(distintivos) e condecorações (honorífica, civil e medalha da classe), regulando sua posse,
composição,usoedescriçãogeral.


Art.198.ÉobrigatórioousodouniformeparatodososintegrantesdacarreiradeGuarda
CivilMunicipal.


§1º.Ousonãoseráobrigatórioquandoexercersegurançaveladaparaoprefeitomunicipal
edignitários,eatividadesestranhasàcarreira.
§2º.AGuardaMunicipalutilizaráuniformeeequipamentopadronizado.


Art.199.Ousocorretodosuniformeséfatorprimordialnaboaapresentaçãoindividuale
coletivadosservidoresdacarreiradeGuardaCivilMunicipal.


Art.200.ConstituiobrigaçãodetodososservidoresdacarreiradeGuardaCivilMunicipal
zelarporseusuniformes.


§1ºOzeloeocaprichocomaspeçasdouniformesãoumademonstraçãoderespeitoe
amoraouniformequevestee,aoerário,sendoimportanteobservaralimpeza,amanutençãodo
brilho nos metais, o polimento dos calçados e a apresentação dos vincos verticais nas peças do
uniforme.


§ 2º O asseio pessoal é imprescindível para o uso do uniforme, não devendo o servidor
fazerusodomesmo,semestardevidamenteapresentável,daseguinteforma:

Iparaoshomens,estardevidamentebarbeadoecomocortedoscabeloscurtos;
IIparaasmulheres,estarcomoscabelospresosedemaneiraquenãofiquecommechas
oupontasparaforadacobertura.

§3ºCabeaocomandantedaGuardaCivilMunicipal,inspetoreseguardascivismunicipais,
emrelaçãoaosseusparesesubordinados,exerceremaçãofiscalizadoraquantoaousocorretodo
uniforme e adotar as medidas cabíveis quando da inobservância das normas previstas neste
Estatuto.


Art.201.OsuniformesmencionadosnesteEstatuto,bemcomoaspeçascomplementares,
brevês, divisa, insígnias (distintivos) e condecorações nas cores (azul marinho e preto para os
uniformes) neles estabelecidos ou regulados, são exclusividade da Guarda Civil Municipal de
Correntina,econsideradosdeusoprivativo,paraasatividadesdesegurançaevigilânciamunicipal,
sendoproibidasaparticulareseinstituiçõespúblicas,excetoGuardaCivilMunicipal.


Art. 202. Fica proibido o uso de qualquer parte do uniforme quando o guarda civil
municipalnãoestiveremserviço,oqueseráconsideradafaltamédia.

Art.203.Éadmitidoousode:
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Itelefonecelularcomcapapreta,presoaocintodeguarnição.
II  quanto às brevês, divisa, insígnias (distintivos) e condecorações, outorgadas pelos
governos federal, estadual ou municipal e instituições civis, cujo uso é autorizado nos uniformes,
deverá o servidor fazer a solicitação por escrito, encaminhando ao Comando da Guarda Civil
MunicipaldeCorrentina;
IIIbrevês;
IV–carteiradecourocomodistintivodaGuardaCivilMunicipaldeCorrentina,desdeque
sejaservidordacorporação.


Parágrafoúnico.CabeaocomandantedaGuardaCivilMunicipaldeCorrentina,autorizaro
uso de uniforme por servidores da carreira de guarda civil municipal na inatividade para
compareceràscerimôniascívicasdedatasnacionais,estaduaisemunicipaisouatossociaissolenes
decaráterparticular.


Art. 204. Qualquer modificação de detalhe, alteração de matériaprima ou criação de
uniforme, bem como modificação ou extinção de brevês, divisa, insígnias (distintivos) e
condecorações,sópodemserfeitasmediantecomissãodesignadacomofimespecífico.


Parágrafo único. Os tecidos descritos nas peças dos uniformes, se deixarem de ser
fabricados, deverão ser confeccionados com tecidos da mesma cor ou similar, não mudando as
suascaracterísticasoriginais,bemcomoaqualidadeecapacidadededurabilidadedosmesmos.


Art. 205. Os integrantes da Guarda Civil Municipal, que estejam submetidos a
procedimento administrativo para avaliar as suas condições de permanência como integrante na
carreira de guarda civil municipal ou que pelas suas atitudes que comprometam o bom nome da
corporação,poderãoserproibidosdousodouniformeatémelhoriadeconduta.


Art.206.OservidordaGuardaCivilMunicipalquetiverseuuniformeoupeçadomesmo
inutilizadoematodeserviçopoderásolicitarsuareposição,oqueseráfeitogratuitamente.


Art. 207. O servidor da Guarda Civil Municipal que extraviar ou inutilizar o uniforme ou
peçadomesmo,antesdaépocadorespectivovencimento,receberáoutro,medianteindenização
aoeráriooudeverásubstituílocomprandodiretocomofornecedor.


Art.208.Éexpressamenteproibido:

Iousodeuniformesedepeçascomplementaresporpessoasnãopertencentesàcarreira;
IIouso,porqualquerpessoa,depeçasdeuniformesjuntocomtrajescivis;
IIIirareuniõesemanifestaçõesde caráterpolíticopartidárioenoexercíciodequalquer
atividadeestranhaàGuardaCivilMunicipaluniformizado;
IV o servidor estando uniformizado, acrescentar chaveiros ou adornos, assim como a
exposiçãodechaves,tantopessoalquantoàsdeserviço,excetoparaomotoristaeomotociclista.

Art.209.ÉfacultativoaosintegrantesdacarreiradeGuardaCivilMunicipal:
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Iousodecoberturanointeriordeveículoseviaturas.
II o uso de óculos de sol ou de grau, desde que o mesmo seja com o aro com cores discretas,
preferencialmente preta, fosca, azul escura, dourada ou prateada; e que as lentes sejam
transparentes, foto cromática ou escura, sendo proibidos, óculos com cores fortes (gritante) e
lentesespelhadas.


Art.210.Osintegrantesdoexpedienteadministrativo,usandouniforme,devemtersempre
amãooscomplementosdoUniformeOperacionalBásico,paraeventuaisnecessidades.


Art.211.Estandooservidoruniformizado,omesmonãopoderáfumarempúblicoenem
ingerirbebidasalcoólicasemqualquerlocal.


CAPÍTULOII
DAIDENTIDADE


Art. 212. A identificação funcional dos integrantes da carreira de Guarda Civil Municipal
deverá ser expedida pela Prefeitura Municipal de Correntina, e tem por objetivo, identificar os
servidores,devendoconterosseguintesdados:

I–noanverso:

a)fotodigitalizada;
b)identificaçãodaPrefeitura;
c)identificaçãodaSecretaria;
d)identificaçãodoComando;
e)distintivodaGuardaCivilMunicipal,
f)nomecompletodoservidor;
g)númerodoRegistroGeral;
h)númerodamatrículafuncional;
i)graduaçãoeclasse;
j)dataelocaldaexpedição;
k)númerodavia;
l)assinaturadocomandantedaGCM;

II–noverso:

a)filiação;
b)naturalidade;
c)datadenascimento;
d)númerodoCadastrodePessoaFísica(CPF);
e)númerodaCarteiraNacionaldeHabilitação;
f)gruposanguíneo;
g)impressãodigitaldopolegardireito;
h)assinaturadoservidor.
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Parágrafo único. Nas duas faces da identidade na parte superior deverá estar escrito
“IDENTIDADEFUNCIONAL”,enaparteinferior“SERVIREPROTEGER”.


Art. 213. A identidade funcional é de uso obrigatório quando em serviço ou estando o
servidordevidamenteuniformizado.


Art. 214. A emissão da segunda via será realizada mediante requerimento do servidor,
justificandoatravésdeBoletimdeOcorrênciaPolicial,noscasosdefurto,rouboouextravio.


TÍTULOV
DOSDOCUMENTOSINTERNOS

CAPÍTULOI
DOBOLETIMINTERNO


Art. 215. O Boletim Interno é o documento em que o Comandante da Guarda Civil
Municipal publicará todas as suas ordens, bem como as ordens das autoridades superiores e os
fatosdequedevamserdeconhecimentodetodososintegrantesdaGuardaCivilMunicipal.


Parágrafoúnico.NãosãopublicadosemBoletimInterno:

Iosassuntosdecarátersigilososouquaisquerreferênciasaestes;
II  as ocorrências ou os assuntos não relacionados a Guarda, salvo se tiverem dado lugar à
expediçãodealgumaordemouestiveremligadosàcomemoraçãodecarátercívico.


CAPÍTULOII
DOLIVRODEOCORRÊNCIAS


Art. 216. O Livro de Ocorrências é o documento onde os servidores da Guarda Civil
Municipalrelatamtodasasocorrênciaseanormalidadesadvindasemsuaescaladeserviço.


CAPÍTULOIII
DOLIVRODASUPERVISÃO


Art. 217. O Livro da Supervisão se assemelha ao Livro de Ocorrências, sendo, contudo, o
documento de preenchimento exclusivo por parte da Supervisão de Ronda, a qual deverá relatar
todasasocorrênciaseanormalidadesadvindasemsuaescaladeserviço.
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CAPÍTULOIV
DOLIVRODEFREQÜÊNCIAS


Art. 218. O Livro de Freqüências é o documento onde os servidores da Guarda Civil
Municipalregistramasfaltas,atrasos,licenças,dispensas,remanejamentos,interrupçãodeserviço,
trocasdeserviçoeescalasextras,ocorridasduranteoturnodetrabalho.


CAPÍTULOV
DOSDEMAISREGISTROS


Art. 219. O Relatório Administrativo destinase às solicitações e informações de caráter
interno,ondeoservidorcomunicasecomasuachefiaimediata,relatandofatos,informandofalhas
esolicitandomelhoriasousoluçõesparadeterminadasquestõesdeordemfuncionale/oupessoal.


Parágrafo único. Para solicitação de troca de serviço, os servidores deverão preencher e
ambos assinarem o respectivo relatório, informando data, horário e local que ambos
comprometessemapermutaroserviçoconformeprevistonesteestatuto.


Art. 220. O Termo de Entrega destinase a transcrever todas as entregas realizadas,
podendoserdepessoas,veículos,armas,animais,tóxicosoudemaisobjetos.


Art.221.OAutodeResistênciaàPrisãodestinaseainformarquandodalesãocausadaem
virtudedaresistênciaouagressãoadvindadoinfrator.


Art. 222. O Auto de Notificação da Secretaria Municipal do Meio Ambiente destinase a
notificarosinfratoresquandodocometimentodepoluiçãosonora,corteilegaldeárvore,queima
deprodutosacéuaberto,pinturadepistolaemlocalimpróprio,pichaçãoe poluiçãovisual,cães
semfocinheiraemparqueseviaspúblicas,entreoutrasinfraçõesrelacionadasaoMeioAmbiente




TÍTULOVI
PRESCRIÇÕESDIVERSAS
CAPÍTULOI

SeçãoI
DoUsodasAlgemas


Art.223.ÉdeusopermitidoaosservidoresdaCarreiradeGuardaCivilMunicipalalgemas
depulsodescartávelouemaçoinoxidávelouaço1020comacabamentoniquelado,junçãoporelos
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tipo corrente, com sistema de trava do mecanismo e resistência à tração de no mínimo 220 Kg
força.

SeçãoII
DoUsodaTonfa


Art.224.ÉdeusopermitidoaosservidoresdaCarreiradeGuardaCivilMunicipal,obastão
tipoTonfa,confeccionadoempolímerodealtaresistência,nacorpreta.


§ 1º O disposto no “caput” do artigo, destinase exclusivamente para uso como um
equipamento de proteção, sendo vedada a sua utilização como um instrumento de ataque ou
agressão.


§2ºATonfadeveráserutilizadaafimdereduzirouminimizararesistênciaalheia,quando
os demais meios possíveis não se fizerem aplicáveis, haja vista a eminência ou efetiva agressão
sofrida.


§3ºATonfapoderásersubstituídapeloBastão.


SeçãoIII
DoUsodoColetedeProteçãoBalística


Art.225.ÉdeusopermitidoaosservidoresdacarreiradeGuardaCivilMunicipal,oColete
deProteçãoBalística,modeloPolicial,dissimulado,comcapaexternanacorazulmarinhooupreta.




CAPÍTULOII

DOSCURSOS


Art.226.Osservidoresdacarreiradeguardacivilmunicipaldeverãoparticipardecursos,
instruçõeseoutroseventosdecaráterperiódicoepermanente,alémdoscursosdeformação.

§1º.Consideramsecursosdecaráterperiódico:

I–deformação;
II–deaperfeiçoamento;
III–deespecialização.

§2º.Consideramsecursosdecaráterpermanente:

I–estágiodequalificaçãoprofissional;
II–condicionamentofísico.
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Art. 227. Obrigatoriamente, o Comando da Guarda Civil Municipal, através da
CoordenadoriaTécnicadeFormaçãoe Ensino,deverápromovercursos,buscandoparcerias,para
submeter os servidores ao estágio de qualificação profissional por no mínimo, 80 (oitenta) horas
aulaaoano,porservidor


Art. 228. O servidor, preenchendo os requisitos legais, poderá receber, além do
vencimento, as seguintes vantagens pecuniárias e instituídas por esta Lei, pela Lei Municipal que
cria a estrutura organizacional e pela Lei Municipal que rege o regime jurídico do município de
Correntina:
Idécimoterceirosalário;
IIadicionalnoturno;
IIIhoraextrapelaprestaçãodeserviçosextraordinários;
IV–umterçodeférias;
Vadicionaldepericulosidade;
VIIgratificaçãopeloexercíciodecargoemcomissão;
VIIIgratificaçãopeloexercíciodefunçãodeconfiança;
IXadicionalportempodeserviço(quinquênio);
X–diáriase;
XIVsaláriofamília.



§ 1° O servidor público municipal terá direito ao afastamento de suas atribuições para
aprimoramentoprofissionalsemprejuízodeseuvencimentoevantagemdecaráterpermanente,
desdequesejadeinteressedaadministraçãomunicipaledeacordocomasespecificidadesdecada
cargo e sob autorização da autoridade competente atendido interesse público e a
discricionariedadedaadministração.


§2ºConsideraseaprimoramentoprofissional,paraefeitosdoartigoanterior:

I – Curso de Aperfeiçoamento – aquele destinado a ampliar ou aprofundar informações,
conhecimentos, técnicas e habilidades do profissional habilitado, em nível superior ou de ensino
médio,comduraçãomínimade80(oitenta)a119(centoedezenove)horasnaáreadeatuação;
II–CursodeAtualização–aqueledestinadoaatualizarinformações,formar,desenvolver
habilidades,promoverreflexões,questionamentooudebates,comduraçãode120(centoevinte)
a359(trezentosecinquentaenove)horasnaáreadeatuação.


§ 3º Entendese também por curso de atualização qualquer modalidade de reunião de
estudo, encontro de reflexão, seminário, mesa redonda e debate ao nível regional, municipal,
estadualoufederal,promovidaouexpressamentereconhecidapelasecretariaresponsável.


§4ºNenhumafastamentoparaaprimoramentoprofissionalpoderásersuperiora02(dois)
anos,excetoparacursodedoutoradoquepoderáserdeaté05(cinco)anos.


§5ºOservidorbeneficiadocomoafastamentoparaaprimoramentoprofissional,quando
reassumiroexercíciodoseucargo,obrigaseapermanecerprestandoserviçosaomunicípiopelo
prazonãoinferioraumavezemeiaotempodoafastamento.
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§ 6º – O município será ressarcido pelo servidor na hipótese dele pedir exoneração,
abandonarocurso,serreprovadoemdecorrênciadefaltasousersuspensodocursoemcaráter
definitivo, pelo valor correspondente ao que recebeu a título de remuneração, devidamente
corrigidomonetariamente.


§ 7º – Será descontado do ressarcimento a que se refere o parágrafo anterior o valor
correspondente ao período em que o Servidor exerceu as suas atribuições, após o curso de que
participou.

§8ºAsvantagenspecuniáriasdesteartigoindependerãodocargo,donível,oudaclasse
em que o servidor esteja posicionado, mas não poderão exceder cumulativamente a 50%
(cinquentaporcento)dovalordosaláriobase.

CAPÍTULOIII
DOSSERVIÇOS


Art. 229. Os serviços compreendem todos os trabalhos desenvolvidos pela Guarda Civil
Municipal,deacordocomasuacaracterísticaprópria,bemcomosuasespecificidades,sendoeles:

I–InspetordeDia;
II–Ronda;
III–Patrulhamento;
IV–RádioComunicação;
V–Motorista/Motociclista;
VI–GuardaeProteção;
VII–PelotãoEscolar;
VIII–ProteçãoAmbiental;
IX–GrupamentodeOperaçõesEspeciais.



SeçãoI
DoInspetordeDia


Art. 230. O serviço de inspetor de dia destinase à escala de 24 (vinte e quatro) horas
realizadaporinspetores,osquaisnoperíodonoturno,finaisdesemanaeferiadosrepresentamna
ausênciaoComandodaGuardaCivilMunicipal.



SeçãoII
DaRonda


Art. 231. O Inspetor de Dia quando em ronda deverá fiscalizar os postos de serviço em
qualquerhorário.


§1ºConsideramsesuperioresimediatosdosguardascivismunicipaisemserviço.
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§2ºOservidordaGuardaCivilMunicipaldeveráatenderprontamenteaRonda.


§3ºSemprequetiverdúvidascomrelaçãoaoseupostodeserviço,ouaoserviçoemgeral,
deverásolicitarorientaçõesdorondanteouinspetordodia,paraqueesteesclareçaouprocureos
escalõessuperiores,afimdedirimílas.

Art. 232. Quando em ocorrência ou atendimento de emergência, a viatura de ronda,
poderáacionarasireneeogiroflexdeacordocomanecessidadeeurgência.



SeçãoIII
DoPatrulhamento


Art. 233. O patrulhamento destinase à ronda realizada, no mínimo por 02 (dois)
servidores,podendoserapé,motocicletaouautomóvel.
.

§1º Nos postos abertos ao público deverão permanecer em serviço no mínimo 02 (dois)
guardasmunicipaisparasegurançadesimesmoedopúblicoemgeral.


§2ºDeacordocomatipicidadedecadaposto,oservidordaGuardaCivilMunicipaldeverá
receberinstruçõesespecíficassobreolocaldetrabalho,bemcomoequipamentosdisponíveis.



SeçãoIV
DaCentraldeRádioComunicação


Art. 234. O serviço de Rádio Comunicação destinase ao atendimento das solicitações via
rádiooutelefone,naCentraldaGuardaCivilMunicipal.


SeçãoV
DoCondutordeVeículo




Art. 235. O servidor da Guarda Civil Municipal designado para conduzir automóveis ou
motocicletasdaCorporaçãodeveráfazêlorespeitandoasnormasdoCódigoNacionaldeTrânsito,
bemcomoasabaixodescritas:

Izelarpelofuncionamentoepelamanutençãode1ºescalãodeseuveículo;
IIzelarpelaconservação,acondicionamentoeutilizaçãodosequipamentoseferramentas
doveículo;
IIIsercortêseeducadonotrânsito;
IVdirigircomatençãoecuidadosindispensáveisàsegurançadotrânsito;
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Vemcasosderondasficaacritérioousodogiroflex.




SeçãoVI
DaGuardaeProteção


Art.236.OserviçodeGuardaeProteçãodestinaseaospostosdepatrulhamentoabertos
aopúbliconãopertencentesàsáreasverdes,aospostosdesaúdeeasáreasrestritasaopúblico.


SeçãoVII
DoPelotãoEscolar


Art.237.OPelotãoEscolartemporfinalidadeasegurança,orientaçãoeacompanhamento
dacomunidadeescolar,aqualestiverescalada,devendoparatantoprocederdaseguinteforma:

I  não permitir aglomerações nas imediações do estabelecimento durante o período de
aula;
II–procurarmantersempreumbomrelacionamento,emclimademútuorespeito,coma
direçãodaescolaedemaisfuncionários;
III  garantir a integridade física dos professores e alunos e preservar o patrimônio da
escola;
IV  atender as solicitações da direção da escola, nos casos de garantir a sua autoridade
pararetirarindesejáveisouprestarsocorroaalunos;
V  reprimir a presença de traficante de drogas, solicitando a presença da Supervisão de
Área,quandonecessário;
VI  conhecer as saídas possíveis, para utilização em caso de necessidade de evacuação
rápidadoprédio;
VIIfazerrondasperiódicasesistemáticasnolocaldeserviço;
VIIIapartirdoencerramentodasatividadesnolocal,nãodeverápermanecerninguémna
escola,salvomedianteautorizaçãodadiretoria;


SeçãoVIII
DaProteçãoAmbiental


Art.238.AProteçãoAmbientaltemporobjetivooexercíciodasatividadesdepoliciamento
eproteçãoaomeioambienteembosques,parqueseáreasflorestais.


Parágrafo único. A Proteção Ambiental comporseá por patrulhas responsáveis pela
fiscalização e vigilância de áreas florestais, protegendo a flora e a fauna, com a denominação de
PatrulhasEcológicas.


SeçãoIX
DoGrupamentodeOperaçõesEspeciais
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Art. 239. O grupamento de Operações Especiais tem por finalidade prestar serviços de
caráter especial, tais como, escoltas de dignitários, segurança de autoridades, reintegração de
posse,manifestaçõespúblicas,eventos,saturaçãoemáreasproblemáticas,alémdeoutrosserviços
relevantesparaaGCM,bemcomoprestarapoioaosGCM’semocorrênciaenospostosdeserviços
comoforçadeempregorápidoeeficaz.

CAPÍTULOIV
DASESPECIFICIDADES

SeçãoI
DaUtilizaçãodoTelefone


Art.240.Nospostosdeserviço,ondetivertelefone,ousoserápermitidoexclusivamente
para serviço interno da Corporação, não sendo permitida a utilização prolongada, sob pena de
ressarcimentoaoerário.


SeçãoII
DaPermutadeServiço


Art.241.OservidordacarreiradeGuardaCivilMunicipal,quandonecessitardepermuta
deserviço,afimdepermanecerdeterminadotempodisponívelparaseusafazerespessoais,sendo
inadiáveis,poderásolicitarpermutadeserviçoaumcolegadetrabalho,sobaautorizaçãopréviada
chefiaimediata,devendoestacomunicardeimediatoaocomandantedaguardacivil.


Parágrafo único. Ao permutar o serviço, o servidor que descumprir a programação
proposta serlheá atribuída falta ao serviço, ficando ainda, proibido solicitar outra permuta
duranteopróximosemestre.




SeçãoIII
DaLiberaçãodoServiço


Art.242.OservidordaGuardaCivilMunicipal,quepormotivoimprevisívele/ouinadiável,
necessitar de liberação do serviço com urgência, poderá solicitar a sua chefia imediata, quer por
telefoneoupessoalmente,deacordocomaurgênciadopedido.


Parágrafo único. Para efeitos do disposto no parágrafo anterior, será autorizado, no
máximo,02(dois)pedidosdeliberaçãodeserviçoporescalaacadaservidor,excepcionalmenteem
casosdedoençaouacidentecomprovados.




RuadaChácara,445,LoteamentoAntôniodeFrançaBarbosa,CorrentinaBA,CEP:47650000

Fone:(77)34882134/2115–CNPJ:14.221.741/000107,www.correntina.ba.gov.br
67


CERTIFICAÇÃO DIGITAL: FANLVZSJYBGWUSKA3GRMFG

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

Correntina

Quinta-feira
7 de Julho de 2016
69 - Ano X - Nº 1931

PREFEITURAMUNICIPALDECORRENTINA
EstadodaBahia



SeçãoIV
DaFaltaaoServiço

Art.243.Oservidorperderá:

Iaremuneraçãododiaemquefaltaraoserviço,semmotivojustificado;
II  a parcela da remuneração diária, proporcional aos atrasos, ausências justificadas,
ressalvadas as concessões previstas nesta Lei, e saídas antecipadas, salvo na hipótese de
compensaçãodehorário,atéomêssubseqüenteaodaocorrência,aserestabelecidapelachefia
imediata.
III  1/3 (um terço) da remuneração, durante os afastamentos por motivo de prisão em
flagranteoudecisãojudicialprovisória,comdireitoàdiferença,seabsolvido.


Parágrafoúnico.Asfaltasjustificadasdecorrentesdecasofortuitooudeforçamaior
poderãosercompensadasacritériodachefiaimediata,sendoassimconsideradas
comoefetivoexercício.


Art. 244. Se o servidor necessitar afastarse de suas atividades por apenas 1 (um) dia,
deveráagendarcomachefiaimediataodiaparareposiçãodessafalta.


Parágrafoúnico.Esseafastamentonãopoderáacontecermaisqueumaveznomês.


SeçãoV
DoRemanejamento


Art.245.ORemanejamentoéomodopeloqualaSupervisãodeÁrea,evitandodeixarum
posto desguarnecido por falta de recursos humanos, acaba de acordo com o grau de risco e a
complexidade do local, optando em transferir o servidor de um posto para outro de maior
relevância.


§1ºASupervisãodeÁreadeveráevitarremanejarservidoresdepostosabertosaopúblico,
nasáreasdepatrulhamentoquandooefetivoforigualouinferiora02(dois)servidores.


§ 2º A Supervisão de Área, quando necessitar efetuar o remanejamento, deverá evitar
remanejarconsecutivamenteomesmoservidor,devendoparatantooptarcadamomentoporum
servidordistinto.


§3ºParacritériosdeRemanejamento,deverásemprequepossívelserutilizadooseguinte:

I–escalavolante;
IIpessoaldisponívelemescalaextra;
III–postoscomalarme,quenãoofereçamrisco;
IV–postossemalarme,quenãoofereçamrisco;
V–postosabertosaopúblico,comefetivosuperiora03(três)servidores.
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SeçãoVI
DoRecebimentodeServiço


Art.246.OservidordaGuardaCivilMunicipal,semprequereceberoserviçodoseucolega
substituído,funcionáriodaPrefeituraMunicipalouchefialocal,deveráefetuarumavistoriageral
nolocal,afimdeverificarsenãoexistenenhumaanormalidade.


SeçãoVII
DoDecorrerdoServiço


Art. 247. O servidor da Guarda Civil Municipal, durante o decorrer do serviço, deverá
manterse atento, observando com cautela toda extensão do posto, e caso encontre alguma
anormalidadedeverátomarasmedidascabíveis,evitandoqueagravidadedofatoseamplie.


Parágrafoúnico.DuranteoturnodeserviçoéderesponsabilidadedoservidordaGuarda
CivilMunicipal,ahigienenoslocaisquetenhaacesso,devendopassaroserviçoemboascondições
delimpezaparaseusubstitutoouopessoallotado.


SeçãoVIII
DaPassagemdeServiço


Art.248.Aotérminodoserviço,oservidordeveráfazerumarondanoposto,observandoe
relatando qualquer irregularidade que porventura possa ter ocorrido durante o seu turno de
trabalho.


SeçãoIX
DaFolhadeFreqüência


Art.249.AFolhadeFreqüênciaéodocumentopeloqualoservidorcomprovaasuaefetiva
prestaçãodeserviço,devendooseupreenchimentocorresponderfielmenteàshorastrabalhadas.


SeçãoX
DasViaturas


Art.250.Consideramse viaturas,todososautomóveisemotocicletascaracterizadascom
emblemas e cores da Guarda Civil Municipal de Correntina, as quais são utilizadas para
patrulhamentoeronda.


Parágrafoúnico.Paraefeitosdodispostonocaputdesteartigo,asviaturasdaGuardaCivil
Municipal quando devidamente equipadas com dispositivos de sirene e giroflex serão de uso
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exclusivo de servidores da carreira de Guarda Civil Municipal, os quais deverão conduzilas
devidamenteuniformizados.

SeçãoXI
DasNormasdosPostos


Art.251.Ocomando,juntamentecomosinspetoresdeserviço,eservidoresdospostosem
específico,deveráconfeccionarnormasprópriasrespeitandooestatuto,paraospostosdeserviço,
deacordocomaspeculiaridadesdolocal.


Parágrafo único. Após cumprimento do disposto no caput deste artigo, os inspetores
deverãoproporaoComandodaGuardaCivilMunicipalapadronizaçãoenormatizaçãodosserviços
emtodosospostosdaGuardaCivilMunicipal,respeitandooestabelecidonesteEstatuto.


SeçãoXII
DosNovosPostosdeServiço


Art. 252. Sempre quando houver a implantação de um novo posto de serviço da Guarda
Civil Municipal de Correntina, deverá antes ser consultado o comando da guarda, bem como o
chefe ou responsável de onde o posto vier a ser instalado para que não haja interferência de
terceiros.

Parágrafoúnico.Antesdorecebimentodoreferidoequipamentodeveráserrealizadauma
vistoria,naqualsenãooferecerascondiçõesmínimasdetrabalhoesegurança,omesmopoderá
serrejeitado.

SeçãoXIII
DaTabeladevencimento


Art. 253. A tabela de vencimentos é a constante do anexo I da presente lei, que será
reajustadaanualmente,nomêsdejaneiro,poríndicenãoinferioraoIPCA.



Art.254.EstaLeientraráemvigornadatadesuapublicação,revogadasasdisposiçõesem
contrário,especialmenteoanexoIIdaLeiComplementarnº030/2013.





GabinetedoprefeitomunicipaldeCorrentina,em07dejulhode2016.


EzequielPereiraBarbosa
PREFEITOMUNICIPAL
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.
ANEXO I
TABELA DE VENCIMENTO
NÍVEL MÉDIO
GRUPO OCUPACIONAL 01
TABELA SALARIAL SERVIDORES - GUARDA CIVIL MUNICIPAL
Nomenclatura do Cargo

Guarda Municipal

-

JORNADA 40 HORAS SEMANAIS

CLASSES (PROGRESSÃO HORIZONTAL)

P.VERTICAL

Nível

A

I

1.320,00

B
1.386,00

1.455,30 1.528,07 1.604,47 1.684,69 1.768,93

C

D

II
III
IV
V

1.452,00
1.597,20
1.756,92
1.932,61

1.524,60
1.677,06
1.844,77
2.029,24

1.600,83
1.760,91
1.937,00
2.130,70

1.680,87
1.848,96
2.033,85
2.237,24

E
1.764,92
1.941,41
2.135,55
2.349,10

F
1.853,16
2.038,48
2.242,32
2.466,56

G
1.945,82
2.140,40
2.354,44
2.589,88
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ANEXO I

ESTRUTURA DO CARGO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CORRENTINA-BA - NOMENCLATURA E
CARGA HORÁRIA E SALÁRIO INICIAL
I-

Grupo I: Cargos de Nível Médio – CNM:

NOMENCLATURAS

CARGA HORARIA

SALÁRIO INICIAL

QUANTITATIVO

Guarda Civil Municipal

40 horas

R$ 1.320,00

100
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ANEXO II
DESCRIÇÃO E ATRIBUIÇÕES DO
MUNICÍPIO DE CORRENTINA-BA.

CARGO:

GUARDA

CIVIL

DO

DENOMINAÇÃO DO CARGO: GUARDA CIVIL MUNICIPAL
Requisito para provimento: Ensino Médio Completo, fornecido por instituição
reconhecida pelo ME.
Recrutamento: Externo, através de concurso público.
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Exercer vigilância
em logradouros públicos e próprios municipais. Executar atividades repetitivas, que
exijam treinamento especializado constante e supervisão. Atividades sob a supervisão
direta de um chefe. Ter condições de atuação isolada em face de experiência adquirida.
Exercer vigilância sobre os bens públicos, garantir o funcionamento dos serviços de
responsabilidade do município, prestar colaboração à Defesa Civil.
DESCRIÇÃO DETALHADA: executar policiamento ostensivo, preventivo,
uniformizado e aparelhado, na proteção à população, bens, serviços e instalações do
Município; desempenhar atividades de proteção do patrimônio público municipal no
sentido de prevenir a ocorrência interna e externa de qualquer infração penal,
inspecionando as dependências dos próprios, fazendo rondas nos períodos diurno e
noturno, fiscalizando a entrada e saída, controlando o acesso de pessoas, veículos e
equipamentos; conduzir viaturas, conforme escala de serviço;efetuar ronda motorizado
nos parques, praças e logradouros públicos municipais, conforme escala de serviço;
efetuar ronda motorizado nos parques, praças e logradouros públicos municipais,
conforme escala de serviço; desempenhar atividades de proteção do patrimônio público
municipal no sentido de prevenir a ocorrência interna e externa de qualquer infração
penal, inspecionando as dependências dos próprios, fazendo rondas nos períodos diurno
e noturno, fiscalizando a entrada e saída, controlando o acesso de pessoas, veículos e
equipamentos; cumprir as determinações legais e superiores; Executar a guarda e
vigilância dos prédios próprios municipais e suas imediações, além de outros
equipamentos municipais; tomar conhecimento das ordens existentes a respeito de sua
ocupação, ao iniciar qualquer serviço, para o qual se encontre escalado; estar atento
durante a execução de qualquer serviço; tratar com atenção e urbanidade as pessoas com
as quais, em razão de serviço, entrar em contato, ainda quando estas procederem de
maneira diversa; acionar a chefia competente quando se defrontar ou for solicitado para
dar atendimento a ocorrências de natureza policial; zelar pelo equipamento de
radiocomunicação e demais utensílios destinados à consecução das suas atividades;
zelar pela sua apresentação individual e pessoal, se apresentado descentemente com o
uniforme fornecido pelo Comando da Guarda Municipal, prestar colaboração e orientar
o público em geral, quando necessário; executar atividades de socorro e proteção às
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vítimas de calamidades públicas, participando das ações de defesa civil;cumprir
fielmente as ordens emanadas de seus superiores hierárquicos;colaborar com os
diversos Órgãos Públicos, nas atividades que lhe dizem respeito; orientar e apoiar a
fiscalização no controle do trânsito municipal de pedestres e veículos na área de suas
atribuições; colaborar na prevenção e combate de incêndios e no suporte básico da
vida, quando necessário;exercera vigilância de edifícios públicos municipais,
controlando a entrada de pessoas,adotando providências tendentes a evitar roubos,
furtos, incêndios e outras danificações na área sob a sua guarda; efetuar rondas
periódicas de inspeção pelos prédios e imediações, examinando portas, janelas e
portões, para assegurar-se de que estão devidamente fechados; impedir a entrada, no
prédio ou áreas adjacentes, de pessoas estranhas ou sem autorização, fora de horário de
trabalho, convidando-as a se retirarem como medida de segurança;comunicar à chefia
imediata qualquer irregularidade ocorrida durante seu plantão; zelar pelo prédio e suas
instalações (jardins, pátios, cercas, muros,portões, sistemas de iluminação e outros)
levando ao conhecimento de seu superior qualquer fato que dependa de serviços
especializados para reparo e manutenção; elaborar relatório de ocorrências relativas à
suas atividades; guardar sigilo das atividades inerentes as atribuições do cargo, levando
ao conhecimento do superior hierárquico informações ou notícias de interesse do
serviço público ou particular que possa interferir no regular andamento do serviço
público e executar outras atribuições correlatas à área de atuação.
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