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LEI  N° 2198 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2021.

ALTERA A  LEI  N°  818,  DE  02  DE  MAIO
DE  2008  E  CONSOLIDA  0  PLANO  DE
CARGOS,                CARREI RAS                E
VENCIMENTOS     DA     GUARDA     CIVIL
MUNICIPAL   DE   SOBRAL,   NA   FORMA
QUE INDICA.

A  CAMARA  IVIUNICIPAL  DE  SOBRAL  aprovou  e  o  Prefeito  Municipal  sanciona  e
promulga a seguinte Lei:

Art.  1°  0  Plano  de  Cargos,  Carreiras  e  Vencimentos  da  Guarda  Civil  Municipal  de
Sobral,  instituido pela Lei n° 818, de 02 de maio de 2008, fica alterado e consolidado
nesta Lei,  passando a designar-se Plano de Cargos,  Carreiras e Salarios da Guarda
Civil  Municipal de Sobral.

TiTULO I
DAS DISPOSICOES PRELIMINARES

cApiTUL01
DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE S0BRAL

Art.  2°  A  Guarda  Civil  Municipal  de  Sobral  (GCMS)  6  uma  instituigao  de  cafater
permanente,    integrante    da    estrutura    administrativa    do    Municipio    de    Sobral,
subordinada a Secretaria da Seguranea Cidada (SESEC),  regendo-se por esta Lei e
por outros regulamentos que vierem a ser editados pela Administragao.

CApiTULO  11
DAS COMPETENCIAS E ATRIBUIC6ES

Art.   3°   Sao   competencias   especificas   das   guardas   municipais,   respeitadas   as
competencias dos 6rgaos federais e estaduais:
I -zelar pelos bens, equipamentos e predios publicos do Municipio;
11 -prevenir e  inibir,  pela  presenca  e vigilancia,  hem como coibir.  infrac6es penais ou
administrativas   e   atos   infracionais   que   atentem   contra   os   bens,    servi9os   e
instalag6es municipais;
Ill -atuar,  preventiva e permanentemente,  no territ6rio do Municipio,  para a prote8ao
sistemica da populagao que utiliza os bens, servigos e instalag6es municipais;
IV -  colaborar,  de forma  integrada  com  os 6rgaos  de seguranga  pdblica,  em  ag6es
conjuntas que contribuam para a paz social;
V -colaborar para uma gestao adequada e pacifica de conflitos que seus integrantes
presenciarem,  atentando  para  o  respeito  aos  direitos  fundamentais  das  pessoas
envolvidas;
Vl  -  exercer  as  competencias  de  transito  que  lhes  forem  conferidas,   nas  vias  e
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(C6digo   de   Transito   Brasileiro),   ou   de   forma   concorrente,   mediante   convenio
celebrado com 6rgao de transito estadual ou municipal;
VII -proteger o patrim6nio ecol6gico,  hist6rico,  cultural,  arquitet6nico e ambiental do
Municipio,  inclusive adotando medidas educativas e preventivas;
Vlll -cooperar com os demais 6rgaos de defesa civil em suas atividades;
lx  -  interagir  com  a  sociedade  civil  para  discussao  de  solue6es  de  problemas  e
projetos locais voltados a melhoria das condig6es de seguranga das comunidades;
X  -  estabelecer  parcerias  com  os  6rgaos  estaduais  e  da  Uniao,  ou  de  Municipios
vizinhos,   por   meio   da   celebraeao   de   convenios   ou   cons6rcios,   com   vistas   ao
desenvolvimento de ag6es preventivas integradas;
Xl -articular-se com os 6rgaos municipais de politicas soeiaisTnyisande+ adotfao-de
ag6es interdisciplinares de seguranga no Municipio;
Xll -integrar-se com os demais 6rgaos de poder de policia administrativa,  visando a
contribuir para a  normatizacao e a fiscalizagao das posturas e ordenamento urbano
municipal;
Xlll   -  garantir  o  atendimento  de  ocorfencias  emergenciais   ou   presta-lo  direta  e
imediatamente, quando deparar-se com elas;
XIV  -  encaminhar  ao  delegado  de  policia,   diante  de  flagrante  delito,  o  autor  da
infragao, preservando o local do crime, quando possivel e sempre que necessario;
XV  -  realizar  a  seguranga  pessoal  do  prefeito,  Vice  Prefeito,  ex-prefeitos  e  outras
autoridades pdblicas, mediante autorizaeao do chefe do executivo;
XVI  -  contribuir  no  estudo  de  impacto  na  seguranga  local,  conforme  plano  diretor
municipal, por ocasiao da construgao de empreendimentos de grande porte;
Xvll  -  desenvolver  ag6es  de  prevengao  primaria  a  violencia,  isoladamente  ou  em
conjunto  com  os demais  6rgaos da  pr6pria  municipalidade,  de outros  Municipios ou
das esferas estadual e federal;
Xvlll  -  auxiliar  na  seguranga  de  grandes  eventos  e  na  proteeao  de  autoridades  e
dignatarios; e
XIX - atuar mediante ag6es preventivas na seguranga escolar, zelando pelo entorno
e participando de ac6es educativas com o corpo discente e docente das unidades de
ensino  municipal,  de  forma  a  colaborar  com  a  implantagao  da  cultura  de  paz  na
comunidade local.
§  1° No exercicio de suas competencias,  a  Guarda  Civil  Municipal  podefa colaborar
ou atuar conjuntamente com 6rgaos de seguranga pdblica da  Uniao,  dos  Estados e
do   Distrito   Federal   ou   de  congeneres   de   Municlpios   viz.inho5   e,   nas   hip6teses
previstas  nos  incisos  Xlll  e  XIV  deste  artigo,  diante  do  comparecimento  de  6rgao
descrito  nos  incisos do capuf do art.  144 da  Constituigao  Federal,  devefa a Guarda

8i!i:¥ucn:C+Ppa:t8:ec::a::°r:Pd°aa8:i:r3:r%j:[f°Mn#j:!jdp:?eadp°roatteegnad;mdeentb°;ns,servigos,
Iogradouros pdblicos municipais e instalag6es do Municipio.
§ 3° Os  bens mencionados  no §2° deste artigo abrangem  os de  uso comum,  os de
uso especial e os dominiais.

CApiTULO Ill
DA ATUACA0 E COLAB0RACAO COM OUTRAS 0RGANIZAC6ES
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Art. 4° Cabe a Guarda Civil Municipal de Sobral  interagir com  instituig6es publicas e
privadas,  atrav6s  de  convenio  ou  de termo  de  cooperagao  tecnico-operacional,  de
forma a:
I -possibilitar a orientagao e treinamento do efetivo municipal;
11 -capacitar o efetivo municipal de modo a permitir sua atuagao de maneira eficaz e
permanente;
Ill  -  permitir  a  avaliagao  de  suas  atividades  e  indicar alternativas  para  melhoria  da
atua9ao no territ6rio municipal;
lv  -  planejar  e  participar  de  operag6es  conjuntas  compativeis  com  a  capacidade
tecnica, operacional e logistica da Guarda Civil Municipal de Sobral.

Pafagrafo   tlnico.  As  operag6es  conjuntas  deverao  ser  planejadas  de  forma  a
permitir a programagao pfevia e definigao das atribuig6es e tarefas e a consequente
integragao entre a Guarda Civil Municipal de Sobral e demais instituie6es, de modo a
permitir a compatibilizagao das mesmas com a qualificagao do efetivo municipal.

Art.    5°   A    Guarda    Civil    Municipal   de    Sobral    devefa    participar   das    medidas
necessarias a prevengao do ilicito nos servigos e equipamentos pdblicos municipais,
tais  como  eventos,  escolas,  instalag6es  culturais,  recreativas  e  esportivas,  dentre
outros, bern como nas imediag6es dos pfedios municipais.
Pafagrafo  tlnico. As  medidas serao tomadas  de comum  acordo  com  os dirigentes
dos   eventos,   estabelecimentos   de  ensino,   satlde,   assistencia   social,   entidades
sociais, culturais,  recreativas,  esportivas ou beneficentes.

Art.  6°  Respeitadas  as  competencias  legais,  a  Guarda  Civil  Municipal  de  Sobral
prestafa colaboragao aos demais poderes,  especialmente no que tange as medidas
de protegao a crianga e ao adolescente e na defesa do meio ambiente.

CApiTULO IV
DOS ATRIBUTOS

Art. 7° Sao atributos indispensaveis ao exercicio do cargo de Guarda Civil Municipal
de Sobral:
I  -RESPONSABILIDADE:  capacidade de assumir e  suportar as  consequencias das
proprias atitudes e decisoes;
11    -    DISCIPLINA:    capacidade   de   proceder   conforme   normas,    leis   e   padr6es
regulamentares,     prestar    continencia     a     superior     hiefarquico     ou     revetencia,

fi?TSEdQeJ?f|a8°R?5rf%8?bNAL:capacidadedecontrolarsuaspr6priasreag6es;

|V.-#£ECsAECNAT%cCAa8a:jE:SeodAeL.recaa';Zaa:ja:#addee:ei:rpeeToP::::i'oeapresentagao
do uniforme, al6m da exteriorizagao de atitudes compativeis com o cargo;
Vl    -    PONTUALIDADE:    capacidade    de    executar    suas    atribuig6es    no   tempo
determinado;
Vll -ASSIDUIDADE:  capacid
daescaladeservj9°ck

edec com regularidade e exatidao os hofarios
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VIll -COOPERAeAO: capacidade de contribuir espontaneamente para o trabalho de
outras pessoas ou da pr6pria equipe;
lx -  lNICIATIVA:  capacidade para agir adequadamente sem depender de ordem ou
decisao superior;
X  -  DINAMISMO:  capacidade  de  evidenciar  disposieao  para  o  desempenho  das
atividades profissionais;
Xl -PROBIDADE: capacidade de proceder dentro dos padr6es exigidos pela moral;
Xll  -  OBJETIVIDADE:  facilidade  de,  na  realizacao  de  uma  atividade  ou  solugao  de
urn problema, ater-se exclusivamente ao objeto em questao;
XIIl -SOCIABILIDADE: capacidade de praticar e aplicar,  com naturalidade,  as regras
de cortesia e civilidade nas diferentes situac6es de trabalho;
XIV  -  ORGANIZACAO:   capacidade  de  realizar  uma   atividade  ou   solucionar  urn
problema,   procedendo  de  forma  ordenada,   possibilitando  a  utilizagao  eficaz  dos
elementos de uma atividade ou empreendimento;
XV   -    CAPACIDADE    DE    OBSERVACAO:    qualidade   para    identificar   aspectos

kmvi°.rt:*8iLq3AUFEprD°E'eEmxapRUE8:eAsii°jaci|idadeparamanifestardeformaclarae
precisa os pensamentos.
Pafagrafo I]nico. Os atributos elencados no capuf deste artigo poderao ser, no todo
ou  em  parte,  utilizados  para  avaliaeao  de desempenho  para  fins de  provimento do
cargo de Guarda Civil Municipal,  bern como para progressao na carreira.

CApiTULO V
DA ETICA

Art.   8°  0  sentimento  do  clever  e  o  decoro  da  carreira   imp6e  a  cada   urn  do,s
integrantes  da   Corporagao,   conduta  moral  e  profissional   irrepreensiveis,   com   a
observancia dos seguintes preceitos 6ticos:
I -amar a verdade e a responsabilidade como fundamento da dignidade;
11 -exercer com autoridade,  eficiencia e probidade,  as fung6es que lhe couberem em
decorrencia do cargo ou fungao;
111 -respeitar e fazer respeitar a dignidade das pessoas;
lv -  cumprir  e  fazer  cumprir  as  leis,  os  regulamentos,  as  instrue6es  e  ordens  das
autoridades competentes;
V - ser justo e imparcial na apreciagao de atos e fatos;
VI   -   zelar   pelo   prepare   moral,   intelectual   e   fisico   de   si   mesmo   e   de   seus
companheiros e/ou subordinados, em razao das miss6es que lhe forem confiadas;
Vll -desenvolver, permanentemente, os atributos elencados no artigo 15 desta Lei;
VllI -ser discreto nas atitudes, gestos e na linguagem falada ou escrita;
lx -abster-se de tratar de qualquer assunto fora do ambito apropriado;
X -cumprir seus deveres de cidadao;
Xl -primar pela observancia das normas da boa educagao;
Xll  -abster-se  de  fazer  uso do  cargo  ou  fungao  para  obter vantagem  9e  qualquer

:::tr::;gr>natureza, para si ou para outrem;
Xlll -zelar pelo conceito publico da Guarda Civil Municipal de
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CAPITULO VI
DOS UNIFORMES, DISTINTIVOS, EMBLEIVIAS E INsiGNIAS

Art.  9°  Os  Guardas  Munjcipajs  usarao  uniformes,  distintivos,  emblemas  e  insignjas
pr6prias   das   graduae6es,   aprovados   por   Portaria   da   Secretaria   da   Seguranga
Cidada,  podendo,  caso  autorizado,  usar  insignias  de  cursos  realizados  em  outras
instituig6es.
Pafagrafo tlnico. Compete a Secretaria da Seguranga Cidada definir o estilo e a cor
do uniforme,  bern como os distintivos, emblemas e insignias da Corporaeao.

Art,   10.  A  Guarda   Municipal  devefa  eleger  anualmente  os  profissjonais  que  se
destacarem dentro dos  respectivos grupamentos,  condecorando-os  com a distineao
de "Guarda Padrao" daquele ano.
Pafagrafo  ilnico.  A  Secretaria  da  Seguranga  Cidada  expedira  regulamento  para
disciplinar a distingao de que trata o capuf deste artigo.

Art.   11.   0   uso   do   uniforme   e   obrigat6rio   e   sua   conservagao   sera   objeto   de
permanente inspeeao superior.
Pafagrafo tlnico. Regulamento pr6prio estabelecera as normas relativas a criagao e
concessao  dos distintivos  e  insignias,  bern como  as  sang6es  pelo descumprimento
delas.

TiTULO  11
DA CARREIRA

CApiTULO I
DAS DEFINIC6ES

Art.12. Para o fim desta Lei considera-se:
I  - servidor efetivo:  a  pessoa  legalmente  investida  em  cargo  ptlblico  de  provimento
efetivo;
11 -cargo:  unidade laborativa com denominagao pr6pria, criada por Lei, com nt]mero
certo,  que  implica  no desempenho,  pelo seu titular,  de  urn conjunto de atribuig6es e
responsabilidades;
Ill  -  carreira:   estrutura  de  desenvolvimento  funcional  e  profissional   no  cargo  do
servidor;
lv - patente:  indica a  posigao  hierarquica do Guarda  Civil  Municipal  na  organizagao
funcional;
V   -   graduacao:   subdivisao   dos   cargos   agrupados   em   uma   mesma   patente,
indicando a posigao em que o Guarda Municipal esta enquadrado na Carreira;
Vl -progressao: passagem do servidor de uma graduagao para outra superior
Vll -promogao: passagem do servidor de uma patente para outra superior;
Vlll  -vencimento  base:  retribuigao  pecuniaria  devida  ao  servidor  pelo  exercicio  do
cargo, definido de acordo com a graduagao;
lx -remuneragao:
composta p

pecuniaria devida ao servidor pelo exercicio do cargo,
cimento base acrescido das demais vantagens estabelecidas em

Prefeitura Municipal de Sobral . Rua: Viriato do Medeiros,  1250
Centro -CEP: 62.011-060 . Sobral -Ceafa . Fone; (88) 3677.11.00



SOBIIAL
PREFEITURA

X -avaliaeao de desempenho: m6todo de avaliagao do desempenho dos integrantes
da Guarda Civil  Municipal;
Xl -intersticio: tempo minimo obrigat6rio para aquisigao do direito de progressao ou
promogao.

CApiTULO 11
DA ORGANIZACAO DA CARREIRA

Art.13.  Todos  os  integrantes  da  Guarda  Civil  Municipal  ocupam  o cargo  efetivo de
Guarda  Civil  Municipal,  tendo o seu desenvolvimento na carreira  conferido par meio
de patentes e graduae6es.

1° A carreira de Guarda Civil Municipal se divide nas seguintes patentes:
-Guarda  Municipal;
- Subinspetor;
-lnspetor.

§  2°  As  graduag6es   relativas  a  carreira  de  Guarda   Municipal  sao  divididas  nas
patentes referidas no paragrafo anterior, da menor para a maior, da seguinte forma:
-Graduag6es da patente de Guarda Municipal:

) Guarda  Municipal de 2a Classe;
) Guarda  Municipal de  la Classe.
-Graduag6es da patente de Subinspetor:

) Subinspetor de 2a Classe;
) Subinspetor de la Classe.
I -Graduag6es da patente de lnspetor:

a) lnspetor de 2a Classe;
b) Inspetor de la Classe.
§  3°  0  efetivo  da  Guarda  Civil  Municipal  de  Sobral  devera  observar  a  seguinte
propongao:
I -44% do efetivo devera ser composto por Guardas Municipais de 2a e la Classe;
11 -44% do efetivo devera ser composto por Subinspetores de 2a e la classe, e;
Ill -12°/o do efetivo devera ser composto por lnspetores de 2a e la Classe.
§ 4° 0  ingresso  na  carreira  se da fa sempre  na  posigao de  Guarda  Municipal  de 2a
Classe.

CApiTULO Ill
DO COIVIANDO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE SOBRAL

Art.  14.  A  Guarda  Civil  Municipal  de  Sobral  sera  comandada  por  urn  Comandante
Geral,   de   provimento   de   livre   nomeagao   e   exoneragao   pelo   Chefe   do   Poder
Executivo,  escolhido  dentre  os  servidores  ocupantes  do  cargo  efetivo  de  Guarda
Civil Municipal, detentor da patente de lnspetor.
§  1°  Se  o  servidor  nomeado  para  o  cargo  em  comissao  de  Comandante  Geral  for
detentor da patente de lnspetor de 2a Classe, este automaticamente sera progredido
meritoriamente  para  a  patente  de,  lnspetor  de  la  classe,  desde  que  cumpridos  os
requisitos  previstos  ne
nafungaoanterior*

a  observancia  de  intersticio  minimo
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§ 2° Na hip6tese de ausencia de urn servidor efetivo detentor da patente de lnspetor,
podera ser escolhido servidor dentre os detentores da patente de Subinspetor.
§  3°  0  servidor  ocupante  do  cargo  efetivo  de  Guarda  Civil  Municipal  que  tenha
exercido o cargo em  comissao de Comandante  Geral da  Guarda  Civil  Municipal de
Sobral tern a prerrogativa,  quando da sua exoneraeao deste cargo, de ser escalado
Para  posto  de  servigo  administrativo  pelo  prazo  de  02  (dois)  anos  contados  da
exoneragao do cargo comissionado, salvo opgao expressa em contfario por parte do
servidor.

CApiTUL0 lv
DA INSTITUICA0 DE GRUPAMENTOS

Art.   15.   Para  melhor  execugao  das  competencias  que   lhes  sao  atribuidas,   em
especial  as  definidas  nesta  Lei,  fica  a  Guarda  Civil  Municipal  de  Sobral  (GCMS)
autorizada  a  instituir grupamentos  operacionais,  a  fim  de  dar  maior organicidade  a
execugao dos seus servigos.
§ 1° Os servidores ocupantes do cargo de Guarda Civil  Municipal terao exercicio nos
grupamentos   da   Guarda   Civil   Municipal   de   Sobral,    nos   termos   definidos   em
Regulamento    e    observado    os    crit6rios    de   conveniencia    e    oportunidade    da
Administragao.
§  20 A designagao  ou  a  redesignaeao  nos  grupamentos  sao  considerados  atos  de
organizagao da corporagao e a inobservancia por parte dos servidores ocupantes do
cargo  de  Guarda   Civil   Municipal,   independente  da   patente  ou  graduagao,   sera
considerada falta grave.
§ 3° Os grupamentos poderao ser subdivididos em equipes especializadas.
§ 4° 0  Regulamento  dos  grupamentos  de que trata  este  artigo  sera  aprovado  por
Decreto do Chefe do Poder Executivo Municipal,  o qual cabera definir as atribuig6es
especificas de cada grupamento e os crit6rios de ingresso e permanencia.

CApiTUL0 V
DO PROVIMENTO DOS CARGOS

Art.16.  0  ingresso  no quadro de  pessoal  da  Guarda  Civil  Municipal  de Sobral  dar-
se-a  por concurso  pdblico de  provas  ou  de  provas e titulos,  podendo  ser realizado
em etapas que possibilitem a mais efetiva avaliagao dos candidatos.
Pafagrafo  t]nico.  0  concurso  ptiblico  sera  destinado  ao  preenchimento  do  cargo
efetivo  de  Guarda   Civil   Municipal  e  o   ingresso   na  carreira  dar-se-a  sempre   na
patente e graduagao de Guarda Municipal de 2a Classe.

Secao I
Dos Requisites do Cargo

Art.  17.  Sao  requisitos  basicos  para  provimento  do  cargo  efetivo  de  Guarda  Civil
Municipal:

i,-_Seesrt::aqsj',i:r:;:°:tseer#,°9:dma,,:a°rn:t:t:I:::,gFaecd6eersa';ie[tora,s#
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Ill -ter no minimo dezoito anos e,  no maximo, trinta e cinco anos completos,  na data
de inscrigao do concurso publico;
lv -apresentar certidao negativa de antecedentes criminais;
V -ter concluido o ensino medio;
Vl -ter estatura  minima de  1,55  in  (urn metro e cinquenta e cinco centimetros)  para
mulheres e 1,62m (urn metro e sessenta e dois centimetros) para homens;
VII -ser aprovado em provas de capacidade fisica;
VIII -ser aprovado nos exames medicos pie admissionais;
lx -ser declarado apto na avaliagao psicol6gica a que se submeter;
X -ter conduta ilibada e idoneidade moral;
Xl -ser aprovado no concurso de provas ou de provas e titulos;
Xll -ser aprovado no Curso de Formaeao de Guarda Civil Municipal.
§ 1° As atribuig6es do cargo podem justificar a exigencia de outros requisitos.
§ 2°  0  edital  do concurso  podefa  estabelecer outras  condie6es  e  requisitos  para  o
ingresso na carreira de Guarda Civil Municipal.

Art.18.  0  candidato  aprovado em  concurso  publico e  nomeado  para  o  cargo  sera
efetivado ap6s tres anos de estagio probat6rio,  cujo desempenho sera avaliado por
Comissao    Especial    de   Avaliagao    de    Desempenho,    com    base    em    crit6rios
estabelecidos  pelo  Executivo  Municipal,  observados  os  mesmos  fatores  aplicados
aos servidores municipais.

Se9ao 11
Do Concurso Pt]blico

Art.19.  0  concurso  ptlblico  para  o  preenchimento do cargo  efetivo de  Guarda  Civil
Municipal  devefa  ser  realizado  conforme  Edital,  o  qual  definifa  de  forma  clara  e
objetiva  as  caracteristicas  do  concurso,  identificagao  do  cargo  e  suas  atribuie6es,
requisitos   para   investidura,   bern  como  escolaridade   e  criterios   classificat6rios   e
eliminat6rios.

§ 1° Do edital do concurso deverao constar, entre outros, os seguintes requisitos:
I -nome do cargo e ndmero de vagas a serem preenchidas;
11 -vencimento do cargo;
Ill -carga horaria a ser cumprida;
lv   -   nivel   de   escolaridade   exigivel,    comprovado    mediante   apresentagao   da
documentaeao pertinente.
§  2°  0  prazo  de  valjdade  do  concurso,   as  condig6es  de  sua  realizagao  e  os
requisitos a  serem  satisfeitos  pelos  candidatos serao estabelecidos  pelo  Edital  que
regulamentara a selegao.
§ 3° 0 concurso ptlblico tera validade de ate dois anos, podendo ser prorrogado uma
dnica vez,  por igual periodo.
§  4°  A  aprovagao  em  concurso  publico  nao  gera  direito  a  nomeaeao,  mas  esta,
quando ocorrer,  respeitara a ordem de classificagao dos candidatos e s6 se efetivara
ap6s pr6via inspeeao m6dica oficial.

Art.  20.  0  concurso  pdblico  para  o  provimento  do  car
Municipal contera, pelo menos, as seguintes fases

de  Guarda  Civil
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I - provas;
11 -avaliagao de capacidade fisica;
Ill -avaliagao psicol6gica;
IV -exame toxicol6gico;
V -investigagao social;
Vl -curso de formagao profissional.
§ 1° As provas,  de cafater eliminat6rio e classificat6rio,  visam  revelar, teoricamente,
os conhecimentos  indispensaveis  ao exercicio das atribuig6es ao cargo  pretendido,
e versarao sobre o programa indicado no Edital.
§   2°  A   avaliagao   da   capacidade   fisica,   de   cafater  eliminat6rio,   verificara   se   o
candidato  tern   condig6es   para   suportar   o   exercicio   permanente   das   atividades
inerentes ao cargo.
§  3°  A  avaliagao  psicol6gica,   de  carater  eliminat6rio,  verificafa  tecnicamente,  de
acordo  com  os  parametros  em  vigencia  e  instrumentos  autorizados  pelo  Conselho
Federal de Psicologia, os dados psicol6gicos dos candidatos abrangendo avaliag6es
das fung6es  psicol6gicas,  a  saber,  capacidade  mental,  psicomotora,  caracteristicas
de   personalidade,    entre   outras   que   se   fizerem    necessarias    para    aferir   as
capacidades especificas para o exercicio das atribuic6es do cargo.
§   4°   0   exame   toxicol6gico   e   a   investigagao   social,   de   cafater   eliminat6rio,
obedecerao aos criterios fixados no Edital.
§  5°  0   curso  de  formagao   profissional,   de  cafater  eliminat6rio  e   classificat6rio,
obedecefa aos criterios fixados no Edital.
§ 6° Para participar da prova de avaliagao de capacidade fisica,  o candidato devefa
apresentar atestado  medico que  ateste  a  aptidao  para  se  submeter  aos  exercicios
discriminados no Edital do concurso.
§ 7°  Podera  ser exjgido exame de titulos,  de cafater classificat6rio,  de acordo com
criterios definidos  no Edital.
§ 8° Aos candidatos sera assegurado o direito de recorrer em todas as fases.

Subse9ao Onica
Do Curso de Formacao

Art.  21. A  nomeagao e  posse  no cargo de  Guarda Civil  Municipal  somente ocorrera
mediante a  aprovagao  em  curso  de formagao,  que  constara  de etapa  do  concurso
ptlblico e devera respeitar a carga hofaria minima de formagao exigida.

Art.  22.  0  curso  de  formagao  devera  observar  a  carga  horaria  minima  e  a  matriz
curricular  definidas  pela  Secretaria  Nacional  de  Seguranga  Pdblica  (SENASP),  do
Ministerio da Justiga.

Art. 23.  Durante o periodo de realizagao do curso de
a  uma  bolsa  mensal,  definida  por  Decreto
nao  inferior  ao  correspondente  a  50%  I
Tabela de Vencimentos do Cargo de Gu
deGuardaMunicipalde2aclasse#

do  Chef
P

0iagao, o candidato fa fa jusPoder  Executivo,  em  valor
or cento)  do  valor constante da

Municipal,  na patente e graduagao
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TITULO  Ill
D0 DESENVOLVIMENT0 NA CARREIRA

CApiTULO I
DOS PRINciplos E DIRETRIZES

Art.  24.  0  desenvolvimento  do servidor ocupante  do  cargo  efetivo  de  Guarda  Civil
Municipal na carreira fundamenta-se nos seguintes principios e diretrizes:
I   -   investidura   no   cargo   de   provimento  efetivo,   condicionada   a   aprova9ao  em
concurso  pdblico  de  provas  ou  provas  e  titulos,  e  garantia  do  desenvolvimento
profissional no cargo,  atraves dos instrumentos previstos neste Plano;
11   -   estimulo   a   oferta   continua   de   programas   de   formagao,    capacita9ao   e
aperfeigoamento profissional, que contemplem aspectos t6cnicos, especializados e a
formagao   geral,    visando   ao    aprimoramento   constante   dos   servieos    pdblicos
prestados aos municipes, bern como ao desenvolvimento institucional do 6rgao;
Ill  -  organizagao  dos  cargos  ptlblicos  e  adogao  de   instrumentos  de  gestao  de
pessoal integrados ao desenvolvimento organizacional do Municipio;
lv  -  reconhecimento  e  valorizagao  do  Guarda  Civil  Municipal  pela  disciplina,  pelos
servigos   prestados,   pelo   conhecimento   adquirido,   pelo   desempenho   e   valores
profissionais.

CApiTULO  11
DA PROGRESSAO E DA PROMOCAO

Art. 25. A progressao se constitui no desenvolvimento do servidor na carreira dentro
da mesma patente, quando verificado o cumprimento dos requisitos legais.

Art.  26.  A  promogao  se  constitui  no  desenvolvimento  do  servidor  na  carreira  que
importa   na   passagem   de   uma   patente   para  a   imediatamente  superior,   quando
verificado o cumprimento dos requisitos legais, em especial a existencia de vagas.

Art.  27.  Sao  requisitos gerais  para a  progressao e promogao exigiveis em todos os
ciclos avaliativos:
I  -  nao  possuir  mais  de  05  (cinco)  faltas  injustificadas  no  perlodo  de  24  (vinte  e
quatro) meses que antecederem a avaliagao.
11  -nao  possuir  mais  de  10  (dez)  atrasos  injustificados  no  periodo  de  24  (vinte  e
quatro) meses que antecederem a avaliagao.
Ill  -  nao  ter  sofrido  penalidade  administrativa,   apurada  por  meio  de  sindicancia,
Processo  Administrativo  Disciplinar  ou  decisao  judicial  transitada  em  julgado,   no
periodo de 24 (vinte e quatro) meses que antecederem a avaliagao;
IV  -  nao  estar  respondendo  a  sindicancia,  processo  administrativo  disciplinar  e/ou
processo judicial  no  momento da  [
em  decorrencia  de  exercicio  regul
legal,  oportunidade em qu
ateasuaconc,usao.ck

ou  promogao,  salvo se  o fato ocorreu
e  direito  e/ou  estrito  cumprimento  de  clever

sso de progressao ou promogao ficara suspenso
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§ 1° Na hip6tese prevista no inciso lv deste artigo, verificada a absolvigao ou alguma
causa  extintiva  de  punibilidade  ao  final  do  processo,  a  progressao  e  a  promogao
devera ser deferida com efeitos retroativos a data do inicio da suspensao.
§   2°   0   Guarda   Civil   Municipal   que   cumprir   os   requisitos   para   progressao   ou
promogao, mas estiver de licenea para tratamento de sadde ou em gozo de atestado
medico,  somente tefa  a sua ascensao efetivada  ap6s o retorno as suas atividades
funcionais.

§ 3° 0 servidor que,  mesmo tendo atendido todos os requisitos legais,  nao puder ser
promovido  em  razao  da  inexistencia  de  vagas,  por  imposieao  dos  percentuais  por
patente estabelecidos por esta Lei,  recebefa adicional, a titulo de vantagem pessoal,
para equiparagao da remuneragao do cargo pretendido.

Art.   28.   Para   efeitos  de  contagem  do  interstlcio   minimo  para  a   concessao  da
progressao  e  da  promogao,  o  periodo em  que a  servidor se  encontrar afastado do
exercicio do cargo nao sera computado para fins de contagem de tempo, exceto nas
situae6es estabelecidas como de efetivo exercicio pela  Lei  n° 038,15 de dezembro
de 1992.
§  1° A contagem  de tempo  para  novo  periodo sera  iniciada  no dia seguinte aquele
em  que  o  servidor efetivo  houver  completado  o  periodo  anterior,  desde  que tenha
obtido a progressao ou promogao.
§  2°  Os  acr6scimos  pecuniarios  percebidos  pelo  servidor,  nao  serao  computados
nem acumulados para fins de concessao de acfescimos ulteriores.
§ 3° 0 Guarda Civil Municipal que for designado para exercer cargo em comissao no
Poder   Executivo   do   Municipio   de   Sobral   fa fa   jus   as   progress6es   promog6es
inerentes do cargo.
§ 4°  Os  lnspetores,  Subinspetores  e  Guardas  serao  progredidos  e  promovjdos  por
ato  do  Chefe  do  Poder  Executivo  Municipal,  observados  os  requisitos  constantes
nesta Lei.

Art.  29.  Todas  as  progress6es  e  promog6es  serao  avaliadas  por  Comissao  de
Avaliagao  de  Desempenho  Funcional,  a  ser  designada  por  ato  da  Secretaria  da
Seguranea Cidada.
§   1°   A   cada   ciclo   avaliativo   das   progress6es   e   promog6es,   a   Secretaria   da
Seguranca      Cidada      expedifa      Portaria      regulamentando      o      processo      de
desenvolvimento funcional dos servidores regidos por esta Lei.
§ 2° A Secretaria da Seguranga Cidada expedira portaria disciplinando os cursos de
aperfeigoamento que serao considerados para fins de progressao e promogao.

Segao I
Da Progressao

Art.  30.  A  Progressao  na  carreira  se  da fa  de  forma  horizontal,  dentro  da  mesma
patente,    e    levafa   em   consideraeao   criterjos   de   aperfeigoamento   profissional
continuado e tempo de servi

Art.  31.  A  progress
especificos#

o  Guarda  Civil  Municipal  observara  os  seguintes  criterios
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I -De Guarda Municipal de 2a Classe para Guarda Municipal de la Classe:
a) ser estavel no cargo de Guarda Civil Municipal;
b)  intersticio  minimo de  05  (cinco)  anos  contados  da data  que entrou  em  exercicjo
no cargo;
c) integralizaeao de no minjmo 200 (duzenfas) horas em cursos de aperfeiapamento
profissional,  promovido  pelo  Centro  de Aperfeigoamento ou  instituig6es  autorizadas
pela Sesec, conforme dispuser regulamento pr6prio.
11 -De Subinspetor de 2a Classe para Subinspetor de la Classe:
a)  interstlcio  minimo de  05  (cinco)  anos  contados  da data que entrou  em  exeroicio
na nova patente;
b) integralizacao de no minimo 200 (dueentas) horas em cursos de aperfeiapamento
profissional,  promovjdo  pelo  Centro  de Aperfeiapamento ou  jnstituig6es autorizadas
pela Sesec, conforme dispuser regulamento pr6prio.
Ill -De lnspetor de 2a Classe para lnspetor de  la Classe:
a)  intersticio  minimo  de  05  (cinco)  anos  contados da data  que entrou  em  exercicio
na nova patente;
b) integralizagao de no minimo 200 (dueentas) horas em cursos de aperfeigoamento
profissional,  promovido  pelo Centre  de Aperfeiapamento ou  instituie6es autorizadas
pela Sesec, conforme dispuser regulamento pr6prio.
c)  possujr  diploma  de  graduagao  em  nivel  superior  em  cursos  reconhecidos  pelo
MEG.

Secao 11
Da Promogao

Art. 32. A Promogao  na carreira se clara de forma vertical,  consistindo  na mudanpe
de  patente,   e   levara  em   consideragao   criterios  de  aperfeigoamento   profissional
continuado e tempo de serviap.

Art.  33.  A  promogao  do  Guarda  Civil   Municipal  observara  os  seguintes  criterios
especificos:
I -De Guarda Municipal de la Classe para Subinspetor de 2a Classe:
a)  intersticio  minimo  de  05  (cinco)  anos  confados  da  data  que  obteve  a   dltima
progressac;
b) integralizaeao de no minimo 300 (trezentas) horas em cursos de aperfeigoamento
profissional,  promovido  pelo  Centre  de Aperfeigoamento  ou  instituig6es  autorizadas
pela Sesec, conforme dispuser regulamento pr6prio.
11 -De Subinspetor de la Classe para lnspetor de 2a Classe:
a)  intersticio  minimo  de  05  (cinco)  anos  contados  da  data  que  obteve  a  dltima
progressao;
b) integralizagao de no minimo 300 (trezentas) horas em oursos de aperfeieoamento
profissional,  promovido  pelo  Centro  de Aperfeieoamento  ou  instituie6es  autorizadas
pela Sesec, conforme dispuser regulamento pr6prio.

DAAVALiACAODCEAEETsUELM°p'E'NHOFUNcioNAL#
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Art.  34.  A  Avaliaeao  de  Desempenho  Funcional  6  condieao  indispensavel  para  a
concessao de progressao e promogao aos servidores ocupantes do cargo efetivo de
Guarda   Civil   Municipal   abrangidos   por  este   Plano,   e   devefa   ser   realizada   por
Comissao  de  Avaliagao  de  Desempenho  Funcional,  a  ser  designada  por  ato  da
Secretaria da Seguranca Cidada.

Art.   35.   A   Avaliagao   de   Desempenho   Funcional   consiste   em    urn   processo
sistematico e continuo de acompanhamento e aferieao do desempenho do servidor
na carreira, devendo ser orientada pelas seguintes diretrizes:
I  -  identificar  pontos  fortes  e  as  oportunidades  de  melhoria  no  desempenho  dos
servidores,  visando  a  implementagao  de  ac6es  adequadas  ao  aprimoramento  dos
servigos prestados;
11  -  dotar  os  gestores  de  uma  ferramenta  que  possibilite  o  gerenciamento  e  o
desenvolvimento  de  suas  equipes,  em  seus  mais  diversos  niveis  estrategicos  e
operacionais;
Ill -aprimorar a comunicagao e interacao entre os gestores e os demais servidores
com  relagao  aos  resultados  esperados  do  6rgao  e  ao  monitoramento  das  metas
estabelecidas, permitindo o acompanhamento do desempenho;
lv -garantir o desenvolvimento do servidor na carreira e auxiliar na identificagao da
necessidade de capacitagao e de aperfeigoamento profissional;
V   -   elevar   o   comprometimento   dos   gestores   e   servidores   com   as   metas
institucionais do 6rgao.

Art.   36.     Os   procedimentos  e  os   instrumentos  operacionais   para  execugao  do
processo  de Avaliagao de  Desempenho  Funcional  serao  regulamentados  por meio
de Portaria da Secretaria da Seguranea Cidada.
Pafagrafo  tlnico.  Os  instrumentos  utilizados  para  avaliar  o  desempenho  deverao
ser  estruturados  com  objetividade,   precisao,  validade,   legitimidade,  publicidade  e
adequaeao   aos   objetivos,   metodos   e   resultados   claros,   devendo,   sempre   que
possivel, serem definidos de forma participativa.

TiTULO IV
DA JORNADA DE TRABALHO E DA ESTRUTURA REMUNERAT6RIA

CApiTULO I
DA JORNADA DE TRABALHO

Art.  37.  A jornada  de  trabalho  dos  servidores  efetivos  da  Guarda  Municipal  sera
podefa ser cumprida, da seguinte forma:
I -40 (quarenta) horas semanais;
11  -escala de  12x36h;
Ill -escala de 12x24h combinada com a escala de 12x48h.
Pafagrafo  tlnico. A definigao da jornada  de trabalho
Geral da Guarda Civil Municipal de Sobral, obs
criteriosdeconvenienciaeoportunidade.*

realizada  pelo Comando
necessidade do servigo e os
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Art.  38. As  horas  de trabalho que excederem  a  carga  hofaria  ordinaria  do servidor
ocupante  do  cargo  efetivo  de  Guarda  Civil  Municipal  serao  pagas  acrescidas  do

percentual  de  50%,  desde  que  exercidas  no  interesse  da  administragao,  mediante
autorizagao pfevia.
§  1° As  horas  extras  de trabalho  somente  serao  executadas  mediante  autorizagao
pfevia e escala de servigo aprovada  pelo  Comando Geral  da Guarda  Civil  Municipal
de Sobral, observados os limites estabelecidos.
§ 2° Os limites das  horas extras de trabalho de que trata o capuf deste artigo serao
estabelecidos pela Secretaria do Planejamento e Gestao do Municipio de Sobral.

CApiTULO 11
DA REMUNERACAO E DOS ADICI0NAIS

Art.  39. A  composi9ao  da  remuneragao dos  servidores  ocupantes do cargo  efetivo
de Guarda Civil Municipal dar-se-a da seguinte forma:
I -Vencimento Base;
11 -Gratificagao de Desempenho;
Ill -Gratificagao de Risco de Vida;
IV -Gratificagao de Curso;
V -Gratificagao de Condugao de Viaturas Operacionais;
Vl   -  Vantagens   pecuniarias   previstas   no   Estatuto   dos   Servidores   Pdblicos   do
Municipio de Sobral (Lei n° 038/92) e demais legislag6es especificas.

Segao I
Do Vencimento Base

Art. 40. 0 vencimento base corresponde ao valor estabelecido para a  refefencia da
graduagao ocupada pelo servidor,  de acordo com seu enquadramento na respectiva
matriz salarial.
Pafagrafo  tlnico. As  matrizes  salariais com  os  respectivos  padr6es de vencimento
encontram-se definidas no Anexo I deste plano.

Segao 11
Da Gratifica9ao de Desempenho

Art.  41.  A  Gratificagao  de  Desempenho  sera  concedida   a  todos  os  servidores
ocupantes   do   cargo   efetivo   de   Guarda   Civil   Municipal,   no   percentual   de   50°/a
(cinquenta por cento) do respectivo vencimento base do servidor.

Se9ao Ill
Da Gratjfica9ao de Risco de Vida

Art.  42. A  Gratificagao
do  cargo efetivo  de
cargo,  no  percent
doservidor.*

deRi co de Vida 6 devida  a todos  os  servidores ocupantes
Civil  Municipal  em  efetivo  exercicio  das  atribuig6es  do

50%  (cinquenta  por cento)  do  respectivo vencimento  base
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Art. 43. Alem  do  percentual  previsto  no artigo anterior,  os servidores  ocupantes do
cargo  efetivo  de  Guarda   Civil   Municipal  que  forem  designados  para  compor  os
grupamentos especiais de transito,  ronda ostensiva e patrulhamento de rua farao jus
a urn adicional de Risco de Vida, da seguinte forma:
I  - Adicional  de  Risco  de  Vida  de  20%  (vinte  por  cento)  do  vencimento  base  ao
servidor ocupante do cargo de guarda  civil  municipal designado  para  o grupamento
de  patrulhamento  externo,  com  ou  sem  uso  de  veiculos  automotores,  conforme
regulamentaeao expedida por Decreto do Poder Executivo;
11  -Adicional de  Risco de Vida de 40%  (quarenta  por cento) do vencimento base ao
servidor ocupante do  cargo de guarda  civil  municipal  designado  para  o grupamento
de transito e de  ronda  ostensiva  municipal,  conforme  regulamentagao expedida  por
Decreto do Poder Executivo.
Pafagrafo  tlnico. A concessao da  Gratificagao de  Risco de Vida,  bern como o seu
Adicional,  somente  sera  devida  ao  servidor  em  efetivo  exercicio  no  cargo  e  no
grupamento para o qual foi designado.

Segao lv
Da Gratifica9ao de Curso

Art. 44. A Gratificagao de Curso sera concedida como estimulo ao desenvolvimento
na carreira e ao aperfeigoamento  profissional ao servidor ocupante do cargo efetivo
de Guarda Civil Municipal, devida nos seguintes percentuais:
I  -  10°/o  (dez  por  cento)  incidente  sobre  o  vencimento  base  devido  ao  servidor
ocupante  do  cargo  de  Guarda  Civil  Municipal,  detentor  da  graduaeao  de  Guarda
Municipal de 2a Classe, ap6s o cumprimento do estagio probat6rio;
11  -13%  (treze  por  cento)  incidente  sobre  o  vencimento  base  devido  ao  servidor
ocupante  do  cargo  de  Guarda  Civil  Municipal,  detentor  da  graduagao  de  Guarda
Municipal  de  la  Classe,  ap6s  a  concessao  da  progressao funcional  e  a  verificagao
do  cumprimento  de  uma  carga  hofaria  minima de 200  (duzentas)  horas  em  cursos
de aperfeigoamento;
Ill  -  9%  (nove  por  cento)  incidente  sobre  o  vencimento  base  devido  ao  servidor
ocupante do cargo de Guarda Civil Municipal, detentor da graduagao de Subinspetor
de   2a   Classe,   ap6s   a   concessao   da   promogao   funcional   e   a   verificagao   do
cumprimento de  uma  carga  hofaria  minima  de 300  (trezentas)  horas em  cursos  de
aperfeigoamento;
lv -14% (quatorze por cento) incidente sobre o vencimento base devido ao servidor
ocupante do cargo de Guarda Civil Municipal, detentor da graduagao de Subinspetor
de   la   Classe,   ap6s   a   concessao   da   progressao   funcional   e   a   verificagao   do
cumprimento de  uma  carga  horaria  minima  de 200  (duzentas)  horas  em  cursos de
aperfeigoamento;
V  -  9%  (nove  por  cento)  incidente  sobre  o  vencimento  base  devido  ao  servidor
ocupante do cargo de Guarda Civil Municipal, detentor da graduaeao de lnspetor de
2a Classe,  ap6s a concessao da promogao funcional e a verificagao do cumprimento
de    uma    carga    horaria    minima    de    300    (trezentas)    horas    em    cursos    de
aperfeigoamento;
Vl -  140/o (quatorze por cento)  incidente sobre o vencimento base devido ao servidor
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1a   Classe,    ap6s   a   concessao   da   progressao   funcional   e   a   verjficagao   do
cumprimento de  uma  carga  hofaria  minima  de 200  (duzentas)  horas  em  cursos de
aperfeigoamento.
Pafagrafo  tlnico.  Os  criterios  de  aceitagao  dos  cursos  de  aperfeigoamento  que
serao computados  para fins da  concessao  da gratificacao  de que trata esta  seeao
serao disciplinados por Portaria da Secretaria da Seguranea Cidada.

Secao V
Gratificacao de Condueao de Viaturas Operacionais

Art. 45. Sera concedida a Gratificagao de Condugao de Viaturas Operacionais,  para
os  Guardas  Civis  Municipais  em  efetivo  desempenho  de  suas  atribuie6es  com  a
condugao de veiculos operacionais.
§  1° A gratificaeao  de  que trata  o  capuf deste  artigo  corresponde  a  5%  (cinco  por
cento) do vencimento base do servidor.
§  2°  0   Comando  da   Guarda   Civil   Municipal  publicara  a   relagao  com  todos  os
servidores que comp6em o quadro de motoristas e motociclistas.
§ 3° Para conduzir qualquer viatura da  Guarda Civil  Municipal,  o servidor devefa ter
habilitagao  para  o  veiculo  que  ira  conduzir,  bern  como  ter  concluido  com  exito  o
Curso de Condugao de Veiculo de Emergencia.
§  4°  A  exclusao  do  servidor  da  relagao  de  condutores  de  viaturas  operacionais
implicara na cessagao automatica da gratificagao de que trata este artigo.

TiTULO V
DAS DISPOSIC6ES FINAIS

fui;dfc:.uAnT::ad-::sae°;id°:ruepsa:tuebsiicdo°s::rft°unq:{pFou£:dsogi:i`(LMeT:joc83a:/4°99R2e)?jme

Art.  47.  0  Guarda  Civil  Municipal que integrar ou  estiver a  disposi9ao de quaisquer
outros 6rgaos podera concorrer as progress6es e promog6es, desde que atenda aos
requisitos desta Lei.

Art.   48.   Ficam   criadas   04   (quatro)   fung6es   gratificadas   de   valor  equivalente   a
simbologia DAS-1, conforme definido no Anexo lv desta Lei.
Pafagrafo  tlnico.  0  Poder  Executivo  Municipal  emitira  decreto  estabelecendo  as
atribuig6es especificas de cada fungao.

Art. 49. Esta Lei entra em vigor em 01  de janeiro de 2022.

Art. 50. Ficam revogadas as disposig6es em contrarios.
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ANEXO I DA LEI N° 2198 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2021

ATRIBU190ES DOS CARGOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE SOBRAL DE
ACORD0 COIVI A PATENTE EXERCIDA

I - defender e preservar os
11 -n?anter a seguranga e a integridade dos lograciouros, pfedios,  pracas e parques pl]blicos
municipais;
Ill  -desenvolver  ac6es  de  preservaeao  de  seguranOa  urbana  no  ambito  do  municipio  de
Sobral;
IV  -  desenvolver  a96es  de  preservaeao  de  seguranga  de  patrim6nios  artistico,  hist6rico,
cultural e ambiental do municipio de Sobral;
V   -   realjzar   a   seguranea   pessoal   do   chefe   do   Poder   Executivo   Municipal   e   outras
autoridades ptlblicas;
Vl  - executar servigo relativo a seguranga  nas  promog6es publicas de  incentivo  ao turismo
local;
Vll -proceder a servigos de ronda, de acordo com o comando operacional, com excecao de
monitoramento em postos de trabalho;
VllI -atender prontamente as convocag6es de seus superiores hiefarquicos;
IX - prestar socorro em epoca de calamidade pdblica e em situa9ao de emergencia;
X - prestar auxilio na manuten9ao ou restabelecimento da ordem pl]blica;

bens que comp6em o patrim6njo

Xl - desenvolver outras atividades correlatas a se

pt]blico municipal;

a e a defesa civil.

I -defender e preservar os bens
11  -coordenar  ag6es  de  preservaeao  de  seguranga  urban.a  no  ambito  ao'municipio  de
Sobral;
Ill   -  coordenar  ae6es  de   preservaeao  de  seguranea  de  patrim6nios  artistico,   hist6rico,
cultural e ambiental do municipio de Sobral;
lv - supervisionar os guardas municipais no exercicio de suas fung6es, quando designados
pelo Comando Geral;
V  -  comandar  grupamento  de  guardas  municipais,   quando  designados  pelo  Comando
Geral;
Vl -fazer ronda nos postos de servigo;
VII  -  proceder a distribui9ao dos guardas municipais,  que estejam  sob sua  supervisao,  em
seus respectivos postos de servieo;
Vlll -executar planos nos postos de servigo;
lx - obedecer a escalas de servigo, sendo responsavel pela guamigao, quando solicitado;
X -prestar socorro em epoca de calamidade ptlblica e em situagao de emergencia;
Xl - prestar auxilio na manutengao ou restabelecimento da ordem publica;
Xll   -   realizar   a   seguranea   pessoal   do   chefe   do   Poder   Executivo   Municipal   e   outras
autoridades publicas;

que comp6em o patrim6nio pdblico municipal;

Xlll -desenvolver outras atividades correlatas a se a e a defesa civil;

I -defender e preservar os bens que comp6em o patrim6nio ptlblico municipal;
11  -  desenvolver  ag6es  de  preservacao  de  seguranea  urbana  no  ambito  do  municipio  de
Sobral;
Ill  -  desenvolver  e  ordenar  ag6es  de  preservagao  de  seguranga  de  patrim6nios  artlstico,
hist6rico,  cultural e ambiental do municipio de Sobral;
lv - supervisionar os guardas e subinspetores, quando designados pelo Comando
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V  -  comandar  grupos  organizados  de  guardas  municipais  e/ou  subinspetores,   quando
designados pelo Comando Geral;
Vl -executar planos nos postos de servigo;
Vll -prestar auxilio na manutengao ou restabelecimento da ordem ptiblica;
VIll -prestar socorro em epoca de calamjdade pL]blica e em situa9ao de emergencia;
lx   -   realizar   a   seguranga   pessoal   do   chefe   do   Poder   Executivo   Municipal   e   outras
autoridades publicas
X - desenvolver outras atividades correlatas a se a e a defesa civil.
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ANEXO 11  DA LEI  N° 2198 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2021

MATRIZ HIERARQUICA COM PADRAO DE VENCIMENTO

.."  `   ,  CARGO,    a r\   v'y€RADUACAO  `      ~   ^`'`'` `/` VENC`I«ENTO BASE,

Guarda Civil  Ivlunicipal

Guarda Municipal de 2a Classe R$ 1.133,29
Guarda Municipal de  la Classe R$ 1.133,29
Subinspetor de 2a Classe R$ 1.699,92
Subinspetor de  la Classe R$ 1.699,92
Inspetor de 2a Classe R$ 2.266,60
lnspetor de la Classe R$ 2.266,60

*Vencimento Base vigente no mss de novembro de 2021.

(,,
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ANEXO Ill  DA LEI N° 2198 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2021

TABELA DE TRANSFORMACAO DOS CARGOS DE GUARDA CIVIL MUNICIPAL

\<CARG`O`ANTERlyoR,.,A `-,i:`.   .--,    :`.   `-->..wi   ;i-,:i.,i.;~

k[I§}PE\SRIA¢fl`®  \,` ` t` ,¥ `,,,\;

Guarda  Municipal  de2aClasse
320

Leis   nos   147/97;   92/97;   218/99;

Guarda CivilMunicipal

295/01 495/04;  525/04;  658/06;
830/08 1.441/15;  2.052/21.

Subinspetor    de    3a
45 Leis   nos  92/97;   162/98;   818/08;

Classe 1 .133/1 2:  1.325/13.
lnspetor        de        3aClasse

08 Leis nos 92/97;  818/08.

pr,
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ANEXO IV DA LEI N° 2198 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2021

CONSOLIDACAO DOS CARGOS EFETIVOS E FUNCOES DE CONFIANCA
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sANeAO pREFEiTURAL NO 2165/2021

Ref.  Projeto de Lei n° 212/2021
Autoria: Poder Executivo Municipal

Ap6s analise do  Projeto de Lei em epigrafe,  o qual "Altera a  Lei  N° 818,  de 02 de
majo  de  2008  e  consolida  o  Plano  de  Cargos,  Carreiras  e  Vencjmentos  da

gg:radr:cwl:ii,cTpua|i:iepas.abe.ai,o3rr:i,u::iaf:r.rna.gupe.in:i:a';fRrcoxaodoExeji|:Tfxst:
lRRESTRITA.

Publique-se.

PACO MUNICIPAL PREFEITO JOSE EUCLIDES FERREIRA COMES JUNIOR, EIvl
14 DE DEZEMBRO DE 2021.

vo Ferrejra Gomes
EFEITO DE SOBRAL

Procurador Geral do Municlpio -OAB/CE
NO 20.301


