leo
GOVERNO MUNICIPAL
Um Novo Tempo
Gabinete do Prefeito
CAPiTULO

VI

DO APOJO AO CONTROLE EXTERNO
Art. 14 - No apoio ao Controle Extemo, a CGM devera exercer, dentre outras, as
seguintes atividades:
I - organizar e executar, por iniciativa propria ou por solicitacao do Tribunal de
Contas dos Municfpios do Estado do Ceara (TCM), a programacao semestral de auditoria contabil,
financeira, orcamentaria, operacional e patrimonial nas unidades administrativas sob seu controle,
mantendo a documentacao e relatorios organizados, especialmente para verificacao do Controle
Extemo, e

n - realizar

auditorias nas contas dos responsaveis
relat6rios, recomendacoes e parecer.

sob seu controle, emitindo

CAPiTULOVD
DO RELAT6ruo

DE ATIVIDADES DA CGM

Art. 15 - 0 Controlador Geral encaminhara, a cada 06 (seis) meses ao Chefe do
Poder Executive e anualrnente ao Tribunal de Contas dos Municipios, relat6rio circunstanciado
das atividades e avaliacoes realizadas pelos membros que compoem 0 Nucleo Central de
Coordenacao de Controle Interno.
Paragrafo
unico - A CGM se manifestara atraves de relat6rios, auditorias,
inspecoes, pare ceres e outros pronunciamentos voltados a identifiear e sanar as possiveis
irregularidades.
CAPITULOvm
DA FUNC;AO DO CONTROLADOR GERAL E DOS CONTROLADORES

se-a

0

Art. 16 - Para 0 exercicio da funcao de Controlador Geral do Municipio, obedecerdisposto nas alineas "a" a "f', do inciso I, do art. 2°, § 1°, do art. 7°, e §§ 1°, 3° e 4°, do art.

8°, desta lei.
Art. 17 - Os Controladores do Municipio serao servidores efetivos da Prefeitura
Municipal, ou de quaisquer entidades da Adrninistracao Indireta, designados para 0 exercicio da
fun~o de contrclador, mediante 0 recebimento de gratificacao, pelo exercicio da funcao,
respeitados os seguintes criterios:
I - possuir

nivel

superior

na area

de Direito,

Economia,

Contabeis

Administracao;
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II - ter desenvolvido projetos, estudos tecnicos
relevancia e utilidade para 0 Municipio; e

m - maior
0

outros trabalhos de reconhecida

tempo de experiencia na administracao publica,

§ 10 - Nao poderao ser designados para
que trata

Oll

0

exercicio da Funcao de Controlador, de

caput, os scrvidores que:
1- sejam contratados por excepcional interesse publico;
II - estiverem em estagio probatorio;

ill - tiverem sofrido penalizacao administrativa,

civil ou penal transitada em

julgado;
IV - participarem, de qualquer forma, de atividade polftico-partidaria;
V - exercam, concomitantemente com a atividade publica, qualquer outra atividade
profissional que seja incompativel com a jomada de trabalho; e
VI - cxercam cargos em comissao.

§ 20

Os Controladores terao mandatos equivalentes it vigencia do PP A, somente
podendo ser destituidos por falta grave, improbidade ou por solicitacao formal para 0
desligamento da funcao.
-

§ 30

- Os Controladores
somente serao destituidos das funcoes ap6s procedimento
disciplinar em que seja assegurado 0 direito a ampla defesa e ao contraditorio, exceto a pedido do
servidor, e desde que 08.0 tenha dado causa.

§ 4° - Os Controladores nomeados imediatamente ap6s a aprovacao da presente
Lei, terao mandato equivalente ao tempo restante de vigencia do atual PP A.
§ 5° - A destituicao de que trata os §§ 3° e 4° sera estabelecida da seguinte forma:
I - do Controlador Geral pelo Prefeito Municipal; e
U - dos Controladores pelo Controlador Geral.

§ 6° - Ao Controlador destituido cabera assumir todas as responsabilidades
inerentes a funcao, ate a data da entrega do cargo, inclusive no caso do afastarnento da funcao
ocorrer a pedido, nao eabendo ao substituto assinar relatorios correspondentes ao periodo anterior.
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CAPiTULO IX
DAS GARANTIAS

DOS INTEGRANTES

DA CGM

Art. 18 - Constituern-se ern garantias aos integrantes da CGM:
I - autonomia

para

0

desempenho

das atividades

na Administracao

Direta e

Indireta;
II-0 acesso a quaisquer documentos, informacoes e banco de dados indispensaveis
e necessaries ao exercicio das funcoes de controle interno; e

m - a impossibilidade de destituicao da funcao onginana ocupada e
inarnovibilidade da unidade na qual se encontravam originariamente lotados durante 0 mandato do
Chefe do Poder Executivo no qual tenha exercido suas funcoes, a excecao do cometimento de falta
grave.
§ I" - 0 agente publico, ocupante de cargo de provimento efetivo ou em comissao,
ou mesmo, que exerca uma funcao publica, que, por acao ou ornissao, causar embaraco,
constrangimento ou obstaculo a atuacao da COM no desempenho de suas funcoes institucionais,
ficara sujeito a pena de responsabilidade administrativa, civil e penal

§ 2° - Os profissionais da COM deverao guardar sigilo sobre dados e informacoes
pertinentes aos assuntos a que tiver acesso em decorrencia do exercicio de suas funcoes,
utilizando-os, exclusivamente, para a elaboracao de pareceres e relat6rios destinados a autoridade
competente, sob pena de responsabilidade.

Art. 19 - Alem do Chefe do Poder Executivo, 0 Controlador Geral assinara
conjuntamente com 0 responsavel pela Contabilidade 0 Relat6rio de Gestae Fiscal, de acordo com
o art. 52 e 54, da Lei Cornplementar nO101/2000.
Art. 20 - Nos termos da Lei Federal nO8.666, de 21 de julho de 1993, poderao ser
contratados especialistas para atender as exigencias de trabalho tecnico de inspecao, auditoria e
pericia, para auxiliar nas atividades de controle interno.
Art. 21 - A COM podera solicitar documentos, bern como realizar inspecoes in
loco e auditorias nas entidades do terceiro setor que recebam recursos publicos rnunicipais, sendo
que, nos termos, acordos, ajustes ou contratos firmados entre 0 Poder Publico Municipal e tais
entidades, deverao constar expressamente it submissao das mesmas as determinacoes do Controle
Interno e a sua concordancia previa em se submeter aos procedimentos de fiscalizacao
instaurados.

PREFEITURA

MUNICIPAL

Av. IUdio Sampaio, 2131 - Cenlro -lcO - Ceara - CNPJ; 07.669.68210001-79

DE

ic

- CEP: 63.430

/

'.

•

leo
GOVERNO MUNICIPAL
Um Novo Tempo
Gabinete do Prefeito

CAPiTULO X
DAS DISPOSI<;OES

GERAJS E FINAlS

Art. 22 - Os profissionais da COM receberao tratamento preferencial aos cursos e
treinamentos especificos a sua area de atuacso c participarao, obrigatoriamente:

proceder

I - de qualquer processo de expansao da informatizacao municipal, com vistas a
dos services prestados pclos subsistemas de controle intemo;

a otirnizacao

n-

do projeto de implanracao do gerenciamenlo pela gestae da qualidade total nos
orgaos e entidades do Municipio .

._

Art. 23 - Fica

Poder Executivo autorizado a abrir creditos adicionais e readequar
o Orcarnento necessarios a implementacao do objeto desta Lei, utilizando como creditos as formas
previstas na Lei Federal n" 4.320, de ] 7 de marco de 1964.
0

Art. 24 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicacao.

Pace da Prefcitura Municipal de leo, Estado do Ceara, em 30 de janeiro de 2009.

'-
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Lein2.839/2013

Dispiie sobre a reestruturadio e juncionamento
da Guarda Civil Municipal de le6, revoga a Lei
Complementar ns. 601~de 22 de julho de 2005, e
do outras provldencias.

o

PREFEITO MUNICIPAL DE ICO-CEARA, 0 Sr. Jose Jaime Bezerra
Rodrigues Junior, no uso de suas atribuicoes legais, que Ihes sao conferidas pela Lei
Organica Municipal de leo-Ceara, faco saber que a Camara Municipal de leo aprovou e
eu sanciono e promulgo a seguinte lei:
Art. 12 - A Guarda Civil Municipal de leo, criada pela Lei Organlca do
Municipio e regulamentada pela Lei Complementar n2 601, de 22 de julho de 2005,
nos termos das disposlcoes do § 82 do art. 144 da constltutcao Federal de 1988 e em
conformidade com as normas dos arts. 82 e 83 da Lei Organlca do Municipio, com a
finalidade predpua de proteger 0 patrimonio, bens, services e instalacdes publicas do
Municipio,
reestruturada e tern seu funcionamento
disciplinado nos term os da

e

presente Lei.
CAPITULO-I
DA FINALIOADE

Administrativa

Art. 22 - A Guarda
diretamente subordinada

a

e

Civil Municipal de leo,
uma Unidade
Secreta ria Municipal da Seguranca Publica e

a

Cidadania, destinada
protecao das instalacoes, bens e services municipais, nos
termos do art. 144, § 82 da Constitulcao Federal e art. 82 da Lei Organica do Municfpio.

§ 12 - Pela sua propria natureza e finalidade, a Guarda Civil Municipal
de leo uma Corporacao uniformizada e armada, organizada com base na disciplina e
hierarquia.

e

§ 22 - A utiliza~ao de qualquer armamento pelos integrantes
Guarda Civil Municipal de leo observara a legislacao em vigor, obedecidos
parametres estabelecidos pelos orgaos competentes.

da
os
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cAPfrUlO

- II

DAS ATRIBUI~OES DA GUARDA MUNICIPAL
Art. 32

-

Sao atribuicoes da Guarda Municipal:

I - proteger os bens, services e instalac;5es municipais, executando as
polfticas publicas de interesse da Adminlstracso e colaborando para a integracao das
ac;5es relacionadas
seguranc;a, visando prevenir a ocorrencia de atos ilfcitos, danos,
vandalismo e sinistros, mediante vigilancia:

a

a) dos bens de uso comum do povo, assim entendidos as prac;as, os
parques, os jardins, teatros, museus e bibliotecas, os monumentos e quaisquer outros
bens de dominic publico municipal;
b) das escolas, das unidades de saude e dos predios utilizados
prestacao de services publicos pela Adrninistracao Publica Municipal;

arquitetonico

c) os bens publicos pertencentes
e arttstico do municipio;

ao patrirnonio

d) as edificac;5es tombadas pelo Instituto
Artlstico Nacional;

historico,

do Patrim6nio

na

cultural,

Hlstorico e

e) das areas de preservacao do patrimonio natural do Munidpio,
protecso e conservacao do meio ambiente e defesa da fauna e da flora;

para

II - fiscalizar a utlllzacao adequada dos parques, jardins, prac;as,
cerniterios, mercados publicos e feiras-livres, alern de outras atividades voltadas para 0
bern-estar dos municlpes;
III - prestar apoio as atividades dos agentes de flscalizacao de posturas
e dos services prestados nos mercados publlcos e nas feiras-livres;
IV - realizar 0 monitoramento
dos predios ocupados por orgaos,
entidades e services da Prefeitura Municipal de leo, mediante utilizac;ao de agentes e
por meios eletronlcos:
V - planejar e executar os servicos de vigilancia ostensiva e preventiva,
visando assegurar a protecao dos bens publtcos municipais e 0 cumprimento da lei;
VI - colaborar
atividades pertinentes;

com a Defesa Civil e demais orgaos municipais

nas
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VII - implementar acoes e operacoes de defesa civil no territcrio do
Municipio de leo, especialmente, nas situacoes de calamidade publica e ocorrencias de
sinistros que importem em danos a bens e pessoas;
VIII - organizar, coordenar e executar, por deterrnlnacao do Prefeito
Municipal, a seguranca de autoridades municipais e de dignitaries em visita a cidade
de leo;
IX - apoiar, quando solicitado e autorizado pelo Prefeito Municipal, os
orgaos de seguranca publica federal e estadual, dentro de suas atribuicoes especificas,
no territorio do Municipio de leo;
X - colaborar com campanhas de interesse publico e demais atividades
de orgaos e entidades municipals no desenvolvimento de trabalhos correlatos com a
rnissao da Guarda Civil Municipal de leo;
CAPITULO -III
DA ORGANIZA~AO

Art. 42 - 0 Prefeito Municipal
Municipal, e a ele compete:

e0

dirigente

maximo da Guarda Civil

I - efetuar a norneacao dos cargos de Dlrecao, em comissao, e dos
Guardas Civis Municipais aprovados em concursos publlcos:

a

II - deliberar sobre as verbas a serem destinadas
Guarda Civil
Municipal de leo relativas as despesas com a manutencao. servicos e investimentos;
III - estabelecer cornpetencias:
IV - decidir sobre seu efetivo e vencimento;
V - aprovar
mediante Decreto.

os regulamentos,

disciplinar,

de uniformes

e outros,

SE~O-I
DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Art. 52 - Integram

a estrutura

E ATRIBUIC;;:OES
administrativa

da Guarda

Civil

Municipal:
1- Comando;
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II - Sub-Comando;
III - Inspetoria;
IV - Corregedoria da Guarda Civil Municipal;
V - Divisoes
a) Administrativa;
b) Operacional;
c) Ambiental;
Paragrafo Unico - A Corregedoria da Guarda Civil Municipal, embora
integre a estrutura administrativa
da Guarda Civil Municipal, ficara diretamente
subordinada
Corregedoria dos 6rgaos da Secreta ria Municipal da Seguranca Publica
e Cidadania de leo.

a

Art.

6~ - Sao Atribuicoes

da Corregedoria

Geral da Guarda Civil

Municipal:
I - apurar as infracoes disciplinares atribuidas
integrantes do Quadro de Pessoal da Guarda Civil Municipal;
II - reallzar visitas de tnspecso e correlcoes
qualquer unidade da Guarda Civil Municipal;

aos

servidores

extraordinarias

em

III - apreciar as representacoes que Ihe forem dirigidas relativamente
autuacao irregular dos servidores integrantes do Quadro de Pessoal da Guarda Civil
Municipal;

a

IV - promover lnvestigacoes sobre 0 comportamento
etico, social e
funcional dos candidatos a cargos na Guarda Civil Municipal, bem como dos ocupantes
desses cargos em estagio probatorlo, e dos indicados para 0 exercfcio de chefia,
observando as normas legais e regulamentares aplicavels:

subsidiar

0

V - promover levantamentos de natureza operacional,
emprego da Guarda Municipal de forma tecnica e profissional.

objetivando

e

Art. 79. - A Ouvidoria do Municipio de leo 0 orgao responsavel pelo
atendimento de reclarnacdes e sugestoes dos cidadaos. relativas as atividades da
Guarda Municipal, nos termos de seu Regimento Interno.

4
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tem como atribuicoes

a gestae e

contrale:
I - das ratinas administrativas;
II - das flnancas e orcarnento:
111-das atividades de ensino e instrucao dos Guardas Civil Municipais;
IV - da frota de vefculos, materia is permanente,
V - das atividades relativas

a

informativa,

de consumo e belico:

pracessamento

de dados e

telecomunicacoes:
VI - dos recursos humanos;
VII - da documentacao
para a funcionamento
Municipal junto aos orgaos Estaduais e Federais.

da Guarda

Civil

Art. 9Q- Sao atribuicoes da Divisao Operacional:
I - organizar e fazer cumprir as escalas dos services operacionais

da

Guarda Civil Municipal;

cumprimento

II - planejar, organizar, dirigir e controlar as aedes operacionais para a
das atribuicoes da Guarda Municipal de leo;

III - gestae e controle
colaboracao com a Divisao Administrativa;

dos reeursos

humanos

da

Divisao,

em

IV - gerenciar as soltcitacoes ariundas dos argaos municipals;
V - participar do planejamento de a~6es conjuntas com os argaos de
seguranca publica, judiciario e argaos municipais;
VI - proper pianos de a~ao, visando
do Municipio de leo;

operacionais,
estatisticos.

a seguranca

publica e patrimonial

VII - proper diretrizes para estabelecer padroes de procedimentos
tecnicamente vlavels e sistematizados, com base em levantamentos

Art. 10 - Sao atrtbutcoes da Divisao Ambiental:

5
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I - 0 patrulhamento
ostensivo e preventivo
interesse ambiental existentes no Municfpio;

diuturno

das areas de

II - a fiscalizacao e protecso das areas de mananciais de interesse do
Municipio, em especial nas areas que cornpoe a represa do acude de lima Campos,
que abastecem 0 Munidpio;
III - a defesa da flora e fauna existente nas areas do Municipio de Ic6;
IV - manter uma Brigada de lncendio Florestal, em condicoes de atuar
na prevencao e extincao de incendio:
SE~O-II
DO QUA ORO DE PESSOAl

Art. 11 - 0 Quadro de Pessoal que cornpoe a Guarda Civil Municipal

e

constituido por:
I - Comandante;

II - Sub-Coman dante;
III - Inspetor;
IV - Sub-Inspetor;
V - Guarda.
§ 1Q - 0 Quadro de Pessoal da Guarda Civil Municipal, com seus
quantitativos, denorninacoes e nlveis de vencimentos
0 constante do Anexo I, parte
integrante desta Lei.

e

§ 2Q - A descrlcao das Classes de Guarda, Subinspetor e Inspetor, de
provimento efetivo, que antes detinham outras nomenclaturas, constantes no art. SQ,
da lei nQ. 601, de 22 de julho de 2005, passam a vigorar com novas nomenclaturas e
redacao do Anexo II, que taz parte integrante desta Lei.
§ 32 - A progressso e prornocao dos servidores da Guarda Civil
Municipal de le6 observara as disposicoes espedficas do seu pr6prio Plano de Cargos e
Carreira da Guarda que devera ser institufdo por Lei Municipal.

Art. 12 - Aplicarn-se aos servidores integrantes do Quadro de Pessoal
da Guarda Municipal

as dlsposicoes da Lei nQ 474, de 27 de novembro

de 2000, que

6
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criou 0 Regime Jurfdico Unico dos Servidores Publicos Municipais de leo, e demais
normais previstas na Lei de Procedimento Administrativo e Disciplinar dos Servidores
do Quadros de profissionais da Secretaria Municipal da seguranca Publica e Cidadania
e de seus 6rgaos subordinados.

SE~AO-III
DAS COMPETENCIAS
Art. 13 - Compete ao Comandante:
I - comandar

a Guarda Municipal

de leo, tecnica,

administrativa,

operacional e disciplinarmente;
II - representar

a Guarda Municipal em todos os assuntos relativos

a

Corporacao:
III - coordenar, no ambito de sua competencia e clrcunscricao,
execucao da politica municipal de seguranca, aprovada pelo Prefeito Municipal;

a

IV - promover a integracao e cooperacao mutua da Guarda Municipal
com os demais orgaos municipals, estaduais e federais;
V - propor ao Prefeito Municipal a criacao de divisoes, grupamentos
regimentos especializados, para melhorar a adrninistracao e eficiencia do service:

e

VI - cumprir e fazer cumprir as deterrnlnacoes legais baixadas pelo
Prefeito Municipal, relativas aos services da Guarda Civil Municipal;
VII - aprovar norrnas, pianos e diretrizes operacionais e de ensino, que
permitam a consecucao dos objetivos da Guarda Civil Municipal;
VIII - nomear ou designar ccmissoes que se tornem
bom andamento dos services da Guarda Civil Municipal;

que infringirem

necessaries ao

IX - propor e apllcar penalidades cabfveis aos Guardas Civis Municipais
Regulamento Disciplinar;

0

X - dirigir as atividades relativas as financ;as e orcamento
Civil Municipal de Ic6;

da Guarda

XI - agir de forma etica e criar condtcoes para que seus subordinados
tambem 0 facarn, visando ao crescimento, desenvolvimento
e reconhecimento
da
Guarda Civil Municipal.
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Art. 14 - Compete ao Sub-Comandante:
1- auxiliar e substituir

0

Coman dante nos seus impedimentos

II - intermediar a expedicao de ordens relativas
emanadas do Comando, fiscalizando sua execucao:
III - colaborar

no exercfcio das atividades

legais;

a services gerais,

relativas

as

ftnancas

e

orcamento da Guarda Civil Municipal;
IV - cumprir e fazer cumprir as normas gerais de a~ao e regulamentos;
V - zelar pela conduta
Subinspetores e Guardas Municipais;

pessoal

e profissional

VI - organizar as escalas de services
fiscalizando e controlando as cargas horarias de trabalho;

gerais

dos

Inspetores,

e administrativas,

VII - assinar documentos ou tamar providencias de carater urgente,
quando da ausencia ou impedimento ocasional do Comandante, dando-Ihe ciencla na
primeira oportunidade.
SEC;AO-IV
DO CONCURSO PUBLICO
Art. 15 - 0 ingresso na carreira da Guarda Civil Municipal dar-se-a por
concurso publico de provas ou de provas e titulos, na categoria funcional de Guarda
Civil Municipal, terceira classe, apos comprovado 0 atendimento
dos seguintes
requisitos:
I - nacionalidade brasileira;
II - idade minima de dezoito anos;
III - escolaridade de nfvel fundamental

completo;

IV - estar em gozo dos direitos politicos;
V - estar quite com as obrlgacoes militares e eleitorais;
VI - gozar de boa saude, comprovada em inspecao medica oficial;
VII - nao possuir antecedentes criminais; e
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VIII - possuir aptidao fisica e pslquica para ocupar

0

cargo.

§ 12 - 0 edital do concurso publico fixara 0 prazo de validade do
certame, as condicoes de avaliacao dos participantes no processo seletivo e as regras
de aplicacao das provas, bem como explicitara outros requisitos exigidos para exercicio

do cargo.
§ 22 - 0 edital de concurso publico devera estabelecer os conteudos
prograrnaticos das provas de conhecimentos da formacao escolar, a quantidade de
vagas, reservando 10% (dez por cento) para candidatas do sexo feminino, bem como
os crtterlos de avallacao das provas de aptldao ffsica, exame de saude e pesquisa
social.

§ 3Q- Os requisitos exigidos neste artigo serao comprovados na posse
no cargo de Guarda Civil Municipal, ressalvados os previstos nos incisos VI, VII e VIII,
que serso comprovados para inscricao no curse de formacao profissional.

§ 4Q - A participacao de candidato portador de necessidades especiais
no concurso publico para Guarda Civil Municipal fica proibida em razao das atribuicoes
nao serem compativeis com nenhuma deflclencla, conforme disposicdes previstas no
§2Q do artigo 5Q da lei nQ8.112/1990.

Art. 16 - 0 concurso publico para

0

cargo de Guarda Civil Municipal

sera composto das seguintes fases, todas de carater eliminat6rio:
I - prova de conhecimentos

em materias da formacao escolar;

II - teste de aptidao fisica:
III - exame medico espedfico;
IV - avaliacao psicol6gica espedfica;
V - pesquisa social;
VI - curso

de formacao

profissional,

de carater

classlflcatorio

e

eliminat6rio.
§ 1Q - A pontuacao no teste de aptldao ffsica servira para promover a
desempate, no caso de igualdade de resultados na prova de conhecimentos da
formacao escolar.

§ 22 - Entende-se por pesquisa social a lnvestlgacao da vida publica do
candidato, a fim de que se comprove sua conduta ilibada e idoneidade moral.

9
Avenida IIfdio Sampaio nQ.2131, Centro, leo-Ceara,CEP: 63430-000

GOVERNO MUNICIPAL DE leo
Gabinete

§ 3Q

-

Somente apos a aprovacso nas fases especificadas nos incisos

82

de I a V do art.
desta lei, 0 candidato estara apto a ser matriculado no curso de
formacao profissional, que devera ter carga horaria minima de trezentas horas.
§ 42 - 0 candidato sera eliminado do concurso se, no curso de
formacao profissional, nao atingir 0 minima de frequencia estabelecida e nao revelar
aproveitamento satisfatorio.
§ 52 - Durante 0 pedodo do curso de formacao, 0 candidato recebera,
sem que caracterize vinculo empregaticio, uma bolsa auxllio de valor correspondente
sessenta por cento do vencimento do Guarda Civil Municipal.

a

SE~AO-V
OA POSSE
Art. 17 - 0 ato de investldura nos cargos da carreira da Guarda Civil
Municipal
da cornpetencia do Prefeito Municipal, observada a classlficacso obtida no
concurso publico.

e

Paragrafo Unico - A posse no cargo de Guarda Civil Municipal far-se-a
mediante assinatura do respectivo termo e declaracao de aceitacao das atrlbuicoes,
responsabilidades,
deveres e obrigacoes, em observancia
as leis, normas e
regulamentos.
Art. 18 - Os ocupantes do cargo de Guarda Civil Municipal serao
regidos pelo estatuto dos servidores publicos do Municipio de leo, pelas disposicoes

a

desta lei e demais normas concernentes
regulamentacso
de
responsabilidades, deveres e obrigacdes do servidor publico municipal de

atrtbuicoes,

leo.

Art. 19 - Os integrantes da Guarda Civil Municipal tern lotacao na
Secreta ria Municipal da Seguranc;a Publica e Cidadania e 0 exercicio de suas atribuic;5es
em orgao ou entidade da Prefeitura Municipal dar-se-a por escalas de service,
Art. 20 - Os servidores investidos no cargo de Guarda Civil Municipal
ficarao submetidos ao estagio probatorlo, com avaliac;5es semestrais, pelo perfodo de
3 (tres) anos, a partir da data de inlcio do exercfcio.
§ 12 - Durante 0 estagio probatorio 0 Guarda Civil Municipal podera
ser exonerado, com base no resultado da avaliac;ao do estagio probatcrto,
considerando as ocorrencias de inassiduidade, ineficiencia, indisciplina, insubordinacso
e conduta incompativel com as responsabilidades do cargo.
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