
                             

        

DECRETO Nº. 36, DE 14 DE MARÇO DE 2012.

            
“Regulamenta  a  Lei  Complementar  nº.  53  de  28  de  dezembro  de
2005, que dispõe sobre a criação da Guarda Municipal,  e dá outras
providências correlatas.”

        Vicente de Paula de Souza Guedes, Prefeito do Município de Valença, Estado do Rio de Janeiro,
no uso de suas atribuições legais;

Considerando a necessidade de regulamentar a Lei Complementar nº. 53, de 28 de dezembro
de 2005;

Considerando os termos do Processo Administrativo n. 5625/2012 e Memorando n. 057/2012
e;

Considerando, ainda, a necessidade de regulamentar o funcionamento da Guarda Municipal de
Valença,  estabelecendo  o  seu  regimento  interno  para  a  sua  implementação  e  seu  eficaz
funcionamento.

DECRETA

CAPÍTULO I – DA FINALIDADE E ORGANIZAÇÃO

Art. 1º - A GUARDA MUNICIPAL DE VALENÇA é uma CORPORAÇÃO UNIFORMIZADA E EQUIPADA,
subordinada à Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Defesa Civil, que tem como finalidade cumprir
o prescrito nos artigos 144, parágrafo 8º, 23, I e 225 da Constituição Federal, bem como o disposto na
Lei  Municipal  53  de  28  de  Dezembro  de  2005,  em  comum  acordo  com  a  Polícia  Militar  e  Polícia  Civil
Estaduais, no que couber.

Parágrafo  Único:  Para  o  cumprimento  de  suas  finalidades  os  integrantes  da  Guarda  Municipal
farão uso de todos os meios indispensáveis ao eficaz desempenho da função.

Art. 2º - A “GUARDA MUNICIPAL” será constituída do efetivo necessário à prestação de serviço a
ela inerente, dentro dos limites das disponibilidades financeiras do Município de Valença.

Art.  3º-   São  superiores  hierárquicos  da  Guarda  Municipal  de  Valença,  ainda  que  não
pertencentes a nenhuma classe de carreira:

I - Prefeito Municipal;



                             

        

II – Secretário de Serviços Públicos;

III – Comandante da Guarda Municipal;

IV – Subcomandante da Guarda Municipal;

V – Inspetor - Chefe da Guarda Municipal;

VI – Inspetor da Guarda Municipal.

CAPÍTULO II – DA COMPETÊNCIA

Art. 4º - Compete à Guarda Municipal de Valença:

I – Executar a vigilância e promover a preservação dos bens, serviços, instalações e logradouros
públicos do Município, realizando rondas diurnas e noturnas;

II  –  Efetuar  serviço  de  apoio  e  fiscalização,  na  área  de  segurança,  aos  eventos  de  interesse  da
Prefeitura Municipal de Valença;

III  –  Executar  as  ações  preventivas  e  emergenciais  de  defesa  Civil  do  Município  na  hipótese  de
ocorrência de calamidade pública, prestando socorro às vítimas e às comunidades atingidas;

IV – Apoiar as promoções de incentivo ao turismo local;

V  –  Promover  a  vigilância  e  a  preservação do meio  ambiente,  do  patrimônio  histórico,  cultura,
ecológico e paisagístico do Município, incluindo os logradouros públicos, praças e jardins;

VI – Auxiliar o Corpo de Bombeiros no combate a incêndios;

VII  –  Atuar  no  trânsito  conforme  determina  o  Decreto  197  de  27  de  Setembro  de  2011,
modificado pelo Decreto 241, de 23 de Novembro de 2011;

VIII – Participar de projetos e programas de educação e segurança de trânsito de acordo com as
diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN.

Art. 5º - Ao comandante da Guarda Municipal compete:

I – Dirigir a Guarda Municipal técnica, operacional e disciplinarmente;

II  –  Planejar,  coordenar  e  fiscalizar  todos  os  serviços  executados  pelo  Guarda  Municipal,
respondendo pelos encargos a ela atribuídos;



                             

        

III – Cumprir e fazer cumprir as determinações legais e superiores;

IV – Prestar informações sobre assuntos submetidos a sua apreciação;

V  –  Exercer  as  atribuições  disciplinares  de  sua  competência,  propondo  e  aplicando  as
penalidades cabíveis aos membros da Guarda Municipal;

VI – Fazer reuniões periódicas com seus subordinados a fim de discutir assuntos de interesses da
Guarda Municipal;

VII – Manter relacionamento de cooperação mútua com todos os Órgãos Públicos;

VIII – Inspecionar os materiais relativos à Guarda Municipal, tornando efetiva a responsabilidade
por faltas, danos, extravios e responsabilidades encontradas;

IX – Proceder a mudanças no plano operacional quando a situação assim exigir;

X – Elaborar  mensalmente relatório  das  atividades  realizadas  pela  Guarda Municipal,  contendo
todas as informações relativas ao emprego do efetivo disponível, a ser encaminhado ao Chefe do Poder
Executivo;

XI –Elaborar programas de treinamento e aprimoramento dos Guardas Municipais.

Art. 6º - Ao Subcomandante da Guarda Municipal compete:

I – Assessorar o Comandante;

II – Preparar e organizar as escalas do serviço;

III – Apresentar sugestões diversas para o aperfeiçoamento dos trabalhos realizados pela Guarda
Municipal;

IV – Supervisionar a documentação emitida e recebida pela Guarda Municipal;

V – Orientar a forma de patrulhamento do Município no que lhe couber;

VI – Zelar pela disciplina e instrução de seus subordinados.

Art. 7º - Ao Inspetor Chefe compete:

I – Auxiliar o Comandante e o Subcomandante nas instruções;



                             

        

II  –  Levar  ao  conhecimento  do  Comandante,  verbalmente  ou  por  escrito,  todas  as  ocorrências
que não lhes caibam resolver;

III – Assinar documentos ou tomar providências de caráter urgente, na ausência ou impedimento
ocasional  do Comandante e  do Subcomandante,  hipótese em que deverá  dar-lhes  ciência  na  primeira
oportunidade;

IV – Sugerir ao Comandante, mudanças na distribuição do pessoal;

V – Conferir os talões de ocorrência da Guarda Municipal;

VI – Supervisionar os locais de atuação da Guarda Municipal, compreendendo os locais físicos e
de ronda e os próprios e logradouros públicos onde a Guarda Municipal estiver prestando serviço;

VII  –Manter  o  Subcomandante  a  par  de  todos  os  assuntos  da  Guarda  Municipal,  internos  e
externos, cumprindo e fazendo cumprir as ordens dele recebidas;

VIII  –  Remeter,  diariamente,  ao  Subcomandante  um  relatório  das  ocorrências  e  alterações  do
serviço.

Art. 8º - Compete ao Inspetor:

I  –  Auxiliar  ao  Comandante  na  fiscalização  de  todos  os  serviços  que  forem  executados  pela
Guarda Municipal, em especial aqueles de natureza operacional e disciplinar;

II – Velar pela boa conduta dos Guardas Municipais, estando ou não em serviço;

III – Imprimir aos membros da Guarda atos máximos de correção, pontualidade e justiça;

IV – Propor medidas de interesse da Guarda Municipal;

V – Substituir o Inspetor Chefe quando necessário;

VI – Exigir que os Guardas se apresentem uniformizados.

Art. 9º - Compete ao Guarda Municipal:

I – Comparecer à sede da Guarda Municipal ou aos postos de serviço, 10 (dez) minutos antes de
iniciar-se o trabalho para o qual foi escalado, para receber instruções e passagem do serviço;

II – Comparecer nos horários determinados para os programas de instrução e reunião;

III –Manter-se sempre bem uniformizado, cabelos cortados, barba raspada e bigode aparado;



                             

        

IV – Manter –se sempre as guardas municipais femininas os cabelos presos (coque);

V – Porta-se com urbanidade e polidez no trato com o público;

VI – Atender solicitamente, quando chamado por qualquer pessoa do povo, prestando o auxílio
que couber;

VII – Percorrer, permanentemente, o setor de trabalho que lhe for designado;

VIII  –  Evitar  atos  licenciosos  nos  logradouros  públicos  e  palavras  de  baixo  calão,  quando  em
serviço;

IX  –  Inspecionar,  durante  o  serviço,  partes  externas  de  bens  imóveis,  móveis  e  veículos  dando
ciência imediata ao superior, qualquer anormalidade encontrada;

X – Quando houver suspeita de assalto a patrimônios públicos ou particulares, comunicar-se com
superiores ou polícia, pedindo auxílio;

XI  –  Prevenir  desordens  e  efetuar  prisões  quando  houver  motivos  para  isso,  conduzindo  os
culpados à delegacia de Polícia;

XII – Dar conhecimento imediato sobre qualquer ajuntamento suspeito;

XIII – Comunicar ao superior ou à Polícia, o encontro de cadáver isolando a área;

XIV – Prestar todo auxílio que se fizer necessário, em caso de incêndio;

XV – Comunicar a Polícia Militar ou encaminhar à delegacia de Polícia:

a) Os  que  forem  encontrados  com  vestes  ensangüentadas,  ou  qualquer  outro  indício  de  ter
praticado delito, ou que sejam vítimas;

b) Os que forem encontrados em flagrantes delitos;

c) Os  que  estiverem  a  danificar  árvores  e  obras  públicas,  bem  como  luminárias,  orelhões  e  bens
particulares;

d) As  crianças  perdidas,  abandonadas  e  os  indivíduos  que  transitarem  pelas  ruas,  vestindo-se  de
modo ofensivo ou cometendo ato atentatório ao pudor.

CAPÍTULO III – DO PROVIMENTO DO CARGO



                             

        

Art.10  -  A  nomeação  para  o  cargo  efetivo  inicial  das  classes  do  Corpo  da  Guarda  Municipal
depende  de  aprovação  prévia  em  concurso  público  de  provas,  observada  a  ordem  de  classificação  e
dentro do prazo de sua validade.

Art. 11 - São requisitos para o ingresso na carreira de Guarda Municipal:

I – Idade mínima de 21 anos de idade;

II – Possuir Ensino Médio Completo;

III – Estar em dia com as obrigações eleitorais e militares.  
  

Art.  12-  Após  a  aprovação  no  concurso,  serão  os  aprovados  submetidos  a  exames  de  saúde,
psicológico, físico e a curso de formação eliminatório como forma de confirmação no cargo.

Parágrafo Único: Os exames de que tratam o caput deste artigo serão compostos de:

I  –  Exame  de  saúde,  realizado  por  profissional  habilitado  a  ser  indicado  pelo  Chefe  do  Poder
Executivo, por meio do qual serão selecionados os candidatos que reúnam as melhores condições para o
exercício das atividades atinentes ao cargo;

II  –  Exame psicológico,  realizado por profissional  habilitado a ser indicado pelo Chefe do Poder
Executivo,  através  do  qual  serão  excluídos  os  candidatos  que  porventura  apresentarem  atributos  de
nível  mental  e  traços  de  personalidade  que  impossibilitem  o  exercício  das  atribuições  previstas  neste
regimento;

III  –  Exame físico  por  meio  do  qual  os  aprovados  nos  exames  anteriores  demonstrarão  possuir
vigor físico compatível com as atribuições afetas ao cargo;

IV – Curso de formação eliminatório com currículo da Matriz Curricular da Secretaria Nacional de
Segurança Pública (SENASP), atinentes às necessidades do Município de Valença.

CAPÍTULO IV – DO REGIME DISCIPLINAR

Seção I - Da Hierarquia e da Disciplina

Art. 13  – A hierarquia na Guarda Municipal de Valença é a ordenação da autoridade, em níveis
diferentes, por cargos em funções.

Parágrafo  Único:  A  ordenação  dos  cargos  e  funções  se  faz  conforme  leis,  decretos,  portarias,
normas e instruções, baixadas pela autoridade competente.

Art.  14  -  A  disciplina  no  âmbito  da  Guarda  Municipal  de  Valença  é  a  rigorosa  observância  e  o



                             

        

acatamento  integral  das  leis,  decretos,  portarias,  regulamentos,  normas  e  instruções  emanadas  das
autoridades competentes, traduzindo-se pelo perfeito cumprimento do dever por parte de todos e de
cada um dos componentes do quadro de servidores do Órgão.

§ 1º - São manifestações essenciais de disciplina:

I – a correção de atitude;

II – a obediência pronta às ordens dos superiores;

III – a dedicação integral ao serviço, e

IV – a colaboração espontânea para a disciplina coletiva e a eficiência da Guarda Municipal.

Art. 15 - As ordens devem ser prontamente cumpridas.

§  1º  -  Cabe ao superior  a  inteira  responsabilidade pelas  ordens  que der  e  pelas  conseqüências
que elas advirem.

§ 2º - Cabe ao subordinado, ao receber uma ordem, solicitar os esclarecimentos necessários ao
seu total entendimento e compreensão.

§  3º  -  Quando  a  ordem  contrariar  preceito  regulamentar,  o  executante  poderá  solicitar  a  sua
confirmação por escrito, cumprindo à autoridade que emitiu atender à solicitação. 

§  4º  -  Cabe  ao  executante,  que  exorbitou  no  cumprimento  da  ordem  recebida,  a
responsabilidade pelos excessos e abusos que vier a cometer.

Art. 16  -  Todo servidor lotado na Guarda Municipal que tiver conhecimento de fato contrário à
disciplina, deverá fazer comunicação ao seu chefe imediato,  por escrito ou verbalmente.  Neste último
caso, deverá ocorrer a redução a termo, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas.

§ 1º -  A parte deve ser clara, concisa e perfeita, deve conter os dados capazes de identificar as
pessoas ou coisas envolvidas, o local, a data e hora da ocorrência e caracterizar as circunstâncias que a
envolveram, sem tecer comentários ou opiniões pessoais.

§ 2º - A autoridade, a quem a parte disciplinar é dirigida, deve dar solução no prazo máximo de
08 (oito)  dias úteis,  após o recebimento da defesa  por  escrito  do citado,  podendo ser  prorrogado por
mais 08 (oito) dias úteis.

§ 3º - A autoridade que receber a parte, caso não seja de sua competência encaminhá-la, deve
encaminhá-la ao seu superior hierárquico, imediatamente.



                             

        

§ 4º - O transgressor deverá efetuar sua defesa por escrito no prazo máximo de 05 (cinco) dias
úteis, a partir do conhecimento da parte disciplinar contra ele redigida.

§  5º  -  Para  a  completa  elucidação  dos  fatos,  poderá  a  autoridade  a  quem  a  parte  for  dirigida,
solicitar a abertura de sindicância interna ao órgão competente.

Seção II – Das Transgressões e Do Julgamento

Art. 17 - São transgressões disciplinares:

I – todas as ações contrárias à disciplina da Guarda Municipal, transcritas no presente Regimento
Interno;

II – todas as ações ou omissões não especificadas na relação de transgressões deste Regimento,
nem  qualificadas  como  crime  nas  leis  penais  brasileiras  que  afetem  a  honra  pessoal  dos  servidores
municipais, o decoro da classe e outras prescrições estabelecidas no “Estatuto dos Servidores Públicos
Municipais”,  leis  e  regulamentos,  bem  como  aquelas  praticadas  contra  normas  e  ordens  de  serviços
emanadas de autoridades competentes.

Art.  18  -  O  julgamento  das  transgressões  deve  ser  precedido  de  processo  administrativo,  em
conformidade com o que estabelece a legislação municipal em vigor, mediante análise que considere:

I – A pessoa do transgressor;

II – As causas que a determinaram;

III – A natureza dos fatos ou atos que a envolveram, e

IV – As conseqüências que dela possam advir.

Art. 19  -  No julgamento das transgressões podem ser levantadas causas que justifiquem a falta
ou circunstâncias que as atenuem ou agravem.

Art. 20 - Haverá causa de justificação quando a transgressão for cometida:

I – na prática de ação meritória ou no interesse do serviço, da ordem ou do sossego público;

II – em legítima defesa, própria ou de outrem;

III – em obediência a ordem superior;

IV  –  para  compelir  o  subordinado  a  cumprir  rigorosamente  o  seu  dever,  em  caso  de  perigo,
necessidade urgente, calamidade pública, manutenção da ordem e da disciplina;



                             

        

V – por motivo de força maior, plenamente comprovado.

Parágrafo Único – Não haverá punição quando for reconhecida qualquer justificação.

Art. 21 - São circunstâncias atenuantes:

I – Bom comportamento;

II – Relevância de serviços prestados;

III – Ter sido cometida a transgressão para evitar mal maior;

IV – Ter sido cometida a transgressão em defesa própria, de seus direitos ou de outrem, não se
configurando causa de justificação.

Art. 22 - São circunstâncias agravantes:

I – Mau comportamento;

II – Prática simultânea ou conexão de duas ou mais transgressões;

III – Reincidência de transgressão, mesmo punida verbalmente;

IV – Conluio de duas ou mais pessoas;

V – Ter abusado o transgressor de sua autoridade hierárquica ou funcional.

Art. 23 –Considera-se:

I – Bom comportamento, o Guarda Municipal que, no período de dois anos tenha sofrido penas
de suspensão que, somadas não ultrapassem 03 (três) dias;

II  –  Regular  comportamento,  o  Guarda  Municipal  que,  no  período  de  dois  anos  tenha  sofrido
penas de suspensão que somadas, não ultrapassem o total de 08 (oito) dias;

III – Mau comportamento, o Guarda Municipal que, no período de dois anos, tenha sofrido penas
de suspensão que somadas ultrapassem o total de 08 (oito) dias.

Parágrafo Único: Os integrantes da Guarda Municipal de Valença, ao ingressarem na Corporação,
serão classificados como de bom comportamento.

Seção III Da Revisão do Processo Disciplinar



                             

        

Art.  24  –  Somente  se  admitirá  revisão  de  sindicância,  inquérito  ou  de  processo  disciplinar
quando:

I – A penalidade for contrária à Lei vigente ao tempo em que foi proferida;

II – A penalidade tiver como fundamento depoimento ou documentos comprovadamente falsos;

III – Quando houver sido preterida formalidade substancial com evidentes prejuízos à defesa do
acusado;

IV – A penalidade aplicada contrariar a evidência dos autos;

V – Após o cumprimento da penalidade se descobrirem novas e irrecusáveis provas de inocência
do acusado.

Art.  25  –  O pedido de Revisão deverá ser dirigido à  autoridade que determinou a  aplicação da
penalidade.

Art. 26 – O reconhecimento da nulidade da decisão acarretará a nulidade dos seus efeitos.

Art.  27  –  Nas  hipóteses  previstas  pelos  incisos  I  a  IV  do  artigo  21,  supra,  o  prazo  para  que  o
acusado apresente seu pedido de revisão, independente da pena aplicada, terá seu início da ciência da
decisão, e será de:

I – Trinta dias, nos casos de processo disciplinar;

II – Quinze dias, nos casos de sindicância.

Parágrafo Único: No caso do inciso V do artigo 21, o pedido de revisão poderá ser apresentado a
qualquer tempo.

Seção IV – Das Penalidades Disciplinares

Art. 28 – A punição disciplinar objetiva a preservação da disciplina e deve ter em vista benefício
educativo ao punido e à coletividade a que ele pertença.

Art.  29  –  Segundo a  classificação resultante  do  julgamento  da  transgressão,  as  punições  a  que
estão sujeitos os Guardas Municipais são, em ordem de gravidade crescente:

I – advertência;

II – repreensão;



                             

        

III – suspensão, e

IV – demissão por interesse administrativo ou por justa causa.

Art.  30  –  Advertência  é  a  forma  mais  branda  de  punir,  feita  verbalmente  ao  transgressor,
podendo ser em caráter reservado ou ostensivo.

§  1º  -  Quando  em  caráter  ostensivo,  a  advertência  poderá  ser  na  presença  de  transgressor,
podendo ser em caráter reservado ou ostensivo.

§  2º  -  A  advertência,  por  ser  verbal,  não  deve  constar  das  anotações  do  punido,  devendo,
entretanto, ser registrada para fins de referências.

§ 3º - A advertência será aplicada nas hipóteses seguintes:

I  –  Espalhar  notícias  falsas  em  prejuízo  da  ordem,  da  disciplina  ou  do  bom  nome  da  Guarda
Municipal;

II – Apresentar-se para o serviço com atraso;

III – Deixar de verificar com antecedência a escala de serviço;

IV  –  Deixar  de  se  apresentar  à  sede  da  Guarda  Municipal  estando  de  folga,  quando  houver
iminência de perturbação da ordem ou calamidade pública;

V – Apresentar-se para o serviço:

a) Com as costeletas e bigode não aparados, barba não raspada e cabelo não cortado;

b) Com o uniforme em desalinho ou desasseado.

VI – Utilizar-se de veículo oficial sem autorização ou para fins particulares;

VII – Deixar de comunicar a quem de direito, transgressão disciplinar cometida por integrante da
corporação;

VIII – Usar termos descorteses para com superiores, subordinados, igual ou particular;

IX – Procurar resolver assunto referente a disciplina ou ao serviço que escape de sua alçada;

X – Deixar de comunicar ao superior, a execução de ordem dele recebida;



                             

        

XI – Revelar indiscrição, em linguagem falada ou escrita;

XII – Portar-se inconvenientemente em solenidades e reuniões sociais;

XIII – Tratar de assuntos particulares durante o serviço, sem a devida autorização;

XIV  –  Permitir  a  permanência  de  pessoas  estranhas  ao  serviço,  nos  locais  em  que  isso  seja
vedado;

XV  –  Entreter-se  ou  preocupar-se  com  atividades  estranhas  ao  serviço  durante  as  horas  de
trabalho;

XVI – Ponderar ordens ou orientações de qualquer natureza;

XVII – Imiscuir-se em assuntos que embora sejam da Guarda, não são de sua competência;

XVIII  –  Deixar  de  prestar  continência  a  superior  hierárquico  quando  fardado,  ou  prestar-lhe  os
sinais de consideração e respeito;

XIX – Dirigir-se ou referir-se a superior, de modo inadequado ou desrespeitoso;

XX – Não ter o devido zelo por material que lhe esteja confiado;

XXI  –  Dirigir-se  verbalmente  ou  por  escrito  a  órgão  superior,  sem  dar  conhecimento  a  seu
comandante;

XXII – Criticar ato praticado por superior hierárquico;

XXIII – Sentar-se, estando de serviço, salvo quando pela sua natureza circunstancial e admissível;

XXIV  –  Usar  no  uniforme,  insígnias  de  sociedade  particular,  associação  religiosa,  política,
esportiva ou quaisquer outras não regulamentares;

XXV – Deixar de atender reclamação justa de subordinado ou impedi-lo de recorrer à autoridade
superior, sempre que a intervenção desta se torne indispensável;

XXVI – Deixar como guarda de prestar informações que lhe competem;

XXVII – Atrasar, sem motivo justificável:

a) a entrega de objetos achados ou apreendidos;



                             

        

b) o encaminhamento de informação, comunicação e documentos.

XXVIII  –  Utilizar posturas  incompatíveis,  como braços  cruzados,  mãos nos  bolsos  ou na cintura,
durante execução do serviço;

Art.  31  –  Repreensão  é  a  censura  enérgica  ao  transgressor,  feita  por  escrito  e  publicada  no
Boletim Interno da Guarda Municipal e será aplicada nas hipóteses de reincidência em infração punível
com advertência.

Art. 32  – Suspensão é a punição aplicada ao transgressor, que resulta em seu afastamento dos
serviços  por  dias  determinados,  implicando  na  perda  dos  mesmos  para  efeito  de  sua  remuneração,
obedecidas as legislações específicas em vigor.

§  1º  -  A  suspensão  é  a  penalidade  publicada  através  de  Portaria  baixada  pelo  Secretário
Municipal de Administração e que será registrada na ficha funcional do punido.

§  2º  -  A  pena  de  suspensão  não  poderá,  em  hipótese  alguma,  ultrapassar  a  30  (trinta)  dias
consecutivos.

§ 3º - A pena de suspensão será aplicada nas seguintes hipóteses:

I  –  Deixar  de  assumir  a  responsabilidade  de  seus  atos  ou  dos  subordinados  que  agirem  em
cumprimento de ordens suas;

II – Dirigir veículo com imperícia, imprudência e negligência;

III – Revelar falta de compostura por atitudes e gestos, estando de uniforme;

IV – Infringir maus tratos a pessoa sob sua custódia;

V – Resolver assunto referente ao serviço policial, ou a disciplina que escape de sua alçada;

VI – Afastar-se do posto de vigilância ou qualquer lugar que se deva achar por força de ordem;

VII – Deixar de comunicar ao comando, faltas graves ou crimes de que tenha conhecimento;

VIII – Deixar de prestar auxílio que estiver ao seu alcance, para manutenção ou restabelecimento
da ordem;

X – Induzir superior a erro, mediante informações inexatas;

XI – Permutar serviço sem permissão;



                             

        

XII – Solicitar  interferência de pessoas estranhas à Guarda Municipal,  a  fim de obter para si  ou
outrem, qualquer vantagem ou benefício;

XIII – Trabalhar mal intencionado;

XIV – Faltar com a verdade;

XV – Apresentar comunicação, representação ou queixas, destituídas de fundamentos;

XVI – Concorrer para discórdia ou desavença entre os componentes da Guarda;

XVII – Usar armas menos letais sem que haja necessidade;

XVIII  –  Provocar,  tomar  parte  ou  aceitar  discussão  acerca  de  política  partidária,  estando
uniformizado;

XIX – Aconselhar para que não seja cumprida ordem legal, ou seja retardada sua execução;

XX  –  Valer-se  de  sua  qualidade  de  ser  Guarda  Municipal  para  levar  vantagem  sobre  coisas  e
pessoas;

XXI – Deixar de entregar à autoridade competente, objeto achado ou que lhe venha às mãos em
razão de sua função;

XXII  –  Emprestar  a  pessoas  estranhas  à  Guarda  Municipal,  peças  do  uniforme  ou  qualquer
material pertencente à corporação, sem autorização;

XXIII –Dormir durante as horas de trabalho;

XXIV – Espalhar notícias falsas em prejuízo da ordem, disciplina ou bom nome da Corporação;

XXV – Ofender com gestos ou palavras, a moral e bons costumes;

XXVI – Utilizar-se do anonimato;

XXVII – Ofender subordinado com palavras ou gestos;

XXVIII – Promover desordem;

XXIX – Ofender superior hierárquico com palavras ou gestos;

XXX – Recusar-se obstinadamente a cumprir ordem legal dada por autoridade competente;



                             

        

XXXI – Ser reincidente em infração já punida com repreensão;

XXXII – Deixar de atender pedido de socorro;

XXXIII – Valer-se de sua condição de Guarda Municipal para perseguir desafeto;

Art.  33  –  Demissão  por  interesse  administrativo  ou  por  justa  causa  consiste  no  afastamento
definitivo do servidor, conforme previsto na legislação municipal.

Parágrafo  Único:  A  demissão  por  justa  causa  será  aplicada  ao  transgressor  pelo  Prefeito
Municipal, após apuração em processo administrativo disciplinar onde seja assegura ampla defesa, nas
hipóteses abaixo relacionadas:

I – Praticar crime contra a fé pública, a segurança e a defesa nacional;

II – Trazer consigo ou usar entorpecentes;

III – Introduzir entorpecentes em dependências da Guarda Municipal ou em outras repartições,
ou facilitar a sua introdução;

IV – Ingerir bebidas alcoólicas estando uniformizado ou de serviço;

V  –  Procurar  o  proprietário  de  bem objeto  de  crime,  ou  com o  mesmo  manter  entendimento,
com fins ilícitos;

VI  –  Subtrair  em  benefício  próprio  ou  de  outrem,  documentos  de  interesse  da  administração
municipal;

VII – Praticar violência no exercício da função;

VIII – Praticar atos obscenos em lugar público;

IX – Pedir ou aceitar dinheiro por empréstimo ou qualquer valor a pessoa que:

a) esteja sujeita a fiscalização;

b) trato de interesse pessoal junto à repartição.

X – Adulterar qualquer documento em proveito próprio ou alheio;

XI – Aceitar suborno de qualquer natureza;

XII – Ser reincidente específico em alguma das transgressões puníveis com suspensão;



                             

        

XIII – Quando houver condenação por crime penal, quando não for suspensa a execução da pena.

Art.  34  –  Compete  ao  Chefe  do  Executivo,  ouvido  o  Comandante  da  Guarda  Municipal,  a
aplicação da pena de demissão.

§ 1º - As penalidades de suspensão serão aplicadas pelo Comandante ou por seu substituto legal.

§ 2º - As penalidades de advertência e repreensão serão aplicadas pelo Superior Hierárquico.

Art. 35 – As transgressões disciplinares dos Guardas Municipais prescreverão:

I – Em 180 (cento e oitenta ) dias, as puníveis com advertência e repreensão;

II – Em  2 (dois) anos, as puníveis com suspensão; e

III – Em 5 (cinco)  anos, as puníveis com demissão.

§  1º  -  Os  prazos  prescricionais  acima  previstos  começarão  a  correr  da  data  em  que  o  fato
tornou-se conhecido pela autoridade competente;

§  2º  -  A  transgressão  disciplinar  também  prevista  como  crime  na  lei  penal  prescreverá
juntamente com este.

Sessão V – Da aplicação das Penas

Art.36  –  Na  aplicação  das  penalidades  previstas  neste  Estatuto,  obrigatoriamente,  serão
mencionados:

I – A autoridade que aplica a pena;

II – A competência legal para a sua aplicação;

III – A transgressão cometida, em termos precisos e sintéticos;

IV – A natureza da pena e o número de dias, quando se tratar de suspensão;

V – O nome do Guarda e sua matrícula;

VI – O texto do Estatuto em que incidiu o transgressor;

VII  –  As  circunstâncias  atenuantes  e  agravantes,  se  as  houver,  com  indicação  dos  respectivos
números, parágrafos e artigos.



                             

        

CAPÍTULO V – DO UNIFORME

Art. 37 – O uniforme masculino e feminino será estabelecido conforme descrito abaixo:

Parágrafo  Único:  O  uniforme  da  Guarda  Municipal  seguirá  os  padrões  de  cor  conforme  o
estabelecido  nos  congressos  de  Guardas  Municipais,  realizados  pela  União  Nacional  de  Guardas,
Confederação Nacional das Guardas Municipais.

I – Ficam assim denominados os uniformes:

a) MASCULINO:

Uniforme A – DE SERVIÇO: calça e camisa na cor azul marinho, bandeira do Município bordada
na  manga  direita,  escudo  da  Guarda  Municipal  bordado  na  manga  esquerda,  camiseta  meia
manga na cor azul marinho, com inscrição “Guarda Municipal de Valença – RJ” em semicírculo e
brasão “GMV” silcado ou bordado no peito, lado esquerdo. Nome, grupo sanguíneo e fator RH
inscritos no lado direito do peito, coturno preto, cinto de guarnição preto, cinto preto com fivela
prata, boina ou boné dotado com o respectivo emblema da Guarda Municipal.

Uniforme A1 – O mesmo citado acima sem a camisa.

Uniforme B – ADMINISTRATIVO: calça preta, camisa bege com bandeira do Município bordada na
manga direita,  brasão da Guarda bordado na manga esquerda,  nome em placa acrílica  sobre o
bolso  direito,  sapato  social  preto,  meias  pretas,  cinto  preto  com  fivela  prata  e  quepe  (bibico)
preto.

Uniforme  C  –  EDUCAÇÃO  FÍSICA:  camiseta  meia  manga,  azul  marinho,  calção  ou  calça  preto,
meias brancas e tênis preto.

b) FEMININO:

Uniforme A - DE SERVIÇO: calça e camisa na cor azul marinho, bandeira do Município bordada na
manga direita, escudo da Guarda Municipal bordado na mão esquerda, camiseta meia manga na



                             

        

cor  azul  marinho,  com  inscrição  “Guarda  Municipal  de  Valença  –  RJ”  em  semicírculo  e  brasão
“GMV” silcado ou bordado no peito, lado esquerdo. Nome, grupo sanguíneo e fator RH inscritos
no lado direito do peito, coturno preto, cinto de guarnição preto,  cinto preto com fivela prata,
boina ou boné dotado com o respectivo emblema da Guarda Municipal.

Uniforme A1 - O mesmo citado acima sem a camisa.

Uniforme  B  –  ADMINISTRATIVO:  calça  ou  saia  preta,  camisa  bege  com  bandeira  do  Município
bordada  na  manga  direita,  brasão  da  Guarda  bordado  na  manga  esquerda,  nome  em  placa
acrílica  sobre  o  bolso  direito,  sapato  social  preto,  meias  pretas,  cinto  preto  com  fivela  prata  e
quepe (bibico) preto.

Uniforme C – EDUCAÇÃO FÍSICA: camiseta meia manga azul, bermuda ou calça preta, tênis preto
e meias brancas.

II – O uso de acessórios será regulamentado pelo comando da Guarda, quando necessário.

III  –  Usar  uniformes limpos,  passados,  com botões  completos  e  abotoados,  camisa  e  camisetas
dentro da calça com elástico na altura limite dos coturnos. Uso permanente de cobertura, com exceção
em locais fechados, templos, refeitórios e locais de instrução teórica.

IV – Não usar adereços ou outros objetos pendentes, exceto relógio, aliança, óculos e brincos em
casos femininos, todos discretos.

V  –  Uso  de  brevês  e  manicacas  devem  ser  avaliados  pelo  comando  através  de  solicitação,
apresentados cópias de conclusão dos cursos.

CAPÍTULO VI – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art.  38  –  A  Guarda  Municipal  será  dotada  de  armas  revólveres  Cal  38  –  Pistolas  380  veículos,
armas não letais, sistema de rádio comunicação, sistema de monitoramento via câmeras do perímetro
urbano,  cassetetes,  tonfas,  algemas,  radares,  botes  a  motor,  todo  e  quaisquer  equipamentos
indispensáveis ao desempenho das funções de segurança urbana permitidos por Lei.

Art.  39  –  São  símbolos  representativos  da  Guarda  Municipal  de  Valença,  o  Seu  Brasão,  a  sua
Bandeira e Seu Hino.



                             

        

Art.  40  –  Aplicam-se subsidiariamente a  presente Lei,  para  as  hipóteses  omissas  e  naquilo  que
não a contrariar, todas as disposições legais relativas aos servidores públicos municipais contidas na Lei
Complementar Municipal nº. 28/1999.

Art.41  -Este  Decreto  entra  em  vigor  na  data  da  sua  publicação,  revogadas  as  disposições  em
contrário, em especial o Decreto nº. 199, de 02 de outubro de 2008.

Gabinete do Prefeito, 14 de março de 2012.

REGISTRE-SE; PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Prefeito Municipal


