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Projeto de Lei nº 004/2022 
De 14 de março de 2022 

 
Altera a Lei 591/2009, que cria a Guarda 
Municipal de Melgaço, passando a se chamar 
Guarda Civil de Melgaço e dá outras 
providências. 
 

 
O Excelentíssimo senhor JOSÉ DELCICLEY PACHECO VIEGAS, 

Prefeito Munícipio de Melgaço, Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais 
constitucionais, previstas na Lei Orgânica Municipal, bem como o Parágrafo Único 
do Artigo 38 da Lei nº 599, de 01 de abril de 2011, apresenta a esta respeitável 
Câmara Municipal de Melgaço, o presente projeto de lei, para discussão e 
aprovação. 
 

Faço saber que a Câmara Municipal analise o seguinte projeto de 
Lei: 

 
Art. 1º. A Lei Municipal nº 591/2009, passa a vigorar com as 

seguintes alterações: 
 
Art. 1º. Fica criada pelo Poder Executivo Municipal a Guarda Civil 

Municipal de Melgaço – GCM, vinculada a Secretaria Municipal de Administração, 
instituição de caráter civil, uniformizada e atendendo o dispositivo previsto em 
Leis: Constituição Federal/1988, § 8º, do Art. 144; Lei Federal nº 13.022/2014 – 
Estatuto Geral das Guardas Municipais, de 08 de agosto de 2014; Lei Federal nº 
13675/2018 – SUSP – Sistema Único de Segurança Pública; Lei Orgânica do 
Município de Melgaço e Estatuto do Servidor municipal de Melgaço. 

 
Art. 2º. A GCM tem o objetivo de desenvolver a função de 

Segurança Municipal Preventiva em áreas de jurisdição do município, ressalvadas 
as competências da União Federal, dos Estados e do Distrito Federal, e as ações 
operacionais da GCM obedecerá aos seguintes princípios: 

 
I – Proteção de bens, serviços e instalações do município; 
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II – Proteção dos direitos humanos fundamentais, do exercício da 
cidadania, e das liberdades públicas; 

III – Preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição de 
perdas;  

IV – Executar a segurança pública preventiva no âmbito do 
Município, em suas instalações, próprios municipais e logradouros públicos do 
Município de Melgaço-Pá; 

 
V – Compromisso com a evolução social de comunidade; 
 
VI – Prover a segurança das autoridades municipais; 
 
VII – Utilizar o diálogo como principal mecanismo de mediação e 

resolução de conflitos, bem como empregar uso diferenciado da força, de 
tecnologia não letal e/ou menos letal. 

 
Art. 3º. São atribuições da Guarda Civil Municipal de Melgaço-Pá, 

respeitadas as competências dos órgãos da União Federal, dos estados e do 
Distrito Federal: 

 
I – Exercer a segurança preventiva interna e externa sobre os 

Próprios Públicos municipais, sede administrativa, escolas, unidades de saúde, 
parques, jardins, museus, casa da cultura, casa dos conselheiros, biblioteca, 
cemitérios, mercados, prédios históricos e tombados, feiras de interesse do 
município, controlar e acompanhar a entrada e de saída de pessoas em prédios 
públicos, e demais bens do município, os bens mencionados acima abrangem os 
de uso comum, os de uso especial e os de uso dominais; 

 
a) Prevenir e inibir infrações penais, administrativas e atos 

infracionais que atentem contra os bens, serviços e instalações do município de 
Melgaço-Pá, através de ação presença e segurança preventiva permanente; 

 
b) Visar a proteção e guarda dos documentos e equipamentos 

pertencentes ao Município; 
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c) Orientar, fiscalizar e desenvolver operações de trânsito de 
veículo terrestre, lacustre, de campo de aeronaves e pessoas, em caráter auxiliar a 
autoridade de trânsito (do município e do estado), nos termos da Lei nº 9.503, de 
23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro) e o Art. 4º, Parágrafo VI, 
da Lei nº 13.022/2014 – Estatuto Geral das Guardas Municipais, mediante 
convênio; 

 
d) Apoio nos eventos públicos de grande contingente populacional; 
 
e) Prevenir sinistros, atos de vandalismo e danos ao patrimônio. 

 
§ 1º. A Guarda Civil Municipal de Melgaço-Pá deverá atuar em 

sintonia com os organismos policiais da União, do Estado dentro de suas 
atribuições especificas ou estabelecer consórcio público reciprocamente com base 
no Art. 8º da Lei 13.022/14, com Municípios limítrofes, os serviços da Guarda 
Municipal de maneira compartilhada. 
 

§ 2º. A Guarda Civil Municipal de Melgaço-Pá deverá atender as 
ocorrências de calamidade pública e grandes sinistros. 
 

Art. 4º. A Guarda Civil Municipal de Melgaço-Pá obedecerá ao 
mesmo regime jurídico em vigor para os servidores públicos municipais, com as 
especificações desta Lei, submetendo-se ainda às normas previstas no regime 
próprio da Corporação. 

 
Art. 5º. O efetivo da Guarda Civil Municipal de Melgaço-Pá, 

obedecerá ao limite do Art. 7º, inciso I, da Lei nº 13.022, de 08 de agosto de 2014 
– Estatuto Geral das Guardas Municipais. 

 
§ 1º. São requisitos básicos para investidura em cargo efetivo 

público na Guarda Civil Municipal que deverá ser submetido através de Concurso 
Público após esta Lei norma forma da Constituição Federal e art. 10 da Lei nº 
13.022/14, por Regulamento Próprio: 

 
I – Nível médio completo de escolaridade; 
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II – Nacionalidade brasileira; 
 
III – Gozo dos direitos políticos; 
IV – Quitação com as obrigações militares e eleitorais; 
 
V – Idade mínima de 18 (Dezoito) anos; 
 
VI – Aptidão física, mental e psicológica e; 
 
VII – Idoneidade moral comprovada por investimento social; 
 
VIII – Certidões expedidas perante o Poder Judiciário estadual e 

federal.   
 
§ 2º. O pessoal admitido será devidamente formado, obedecendo a 

Matriz Curricular Nacional de Formação de Guarda Municipais, da Secretaria 
Nacional de Segurança Pública – SENASP/MJ, podendo para tanto, ser firmados 
convênios com organismos ou entidades públicas e particulares, vedado à 
formação e treinamento de orientação militar em organizações militares. 

 
§ 3º. O vencimento inicial será o que dispõe o Plano de Carreira, 

Cargos e Salários, da Prefeitura Municipal de Melgaço acrescido de adicional 
noturno no valor de 25% (vinte e cinco porcento), quando couber. 

 
Art. 6º. A Guarda Civil Municipal de Melgaço-Pá, terá 01 (um) 

INSPETOR GERAL e 01 (um) SUB-INSPETOR GERAL, os quais deverão ser do 
Quadro Efetivo da mesma, e serão indicados e designados através de ato pelo 
Prefeito Municipal. 

 
§ 1º. O INSPETOR geral e o SUB-INSPETOR geral, além de seus 

vencimentos iniciais, receberão adicional noturno no percentual de 25% (vinte e 
cinco por cento), como também adicional por chefia no valor de 50% (cinquenta 
cinco por cento), calculado sobre o vencimento inicial, a critério da Administração 
Pública. 

 
§ 2º. Compete ao INSPETOR GERAL: 
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I – Exerce o Comando da Guarda Civil Municipal; 
 
II – Deliberar sobre assuntos de interesse da categoria; 
 
III – Representar a Guarda Civil Municipal nas solenidades oficiais 

no Município; 
 
§ 3º. Compete ao SUB-INSPETOR GERAL: 
 
I – Auxiliar o Inspetor Geral no comando da Guarda Civil Municipal; 
 
II – Substituir o Inspetor Geral no comando da Guarda Civil 

Municipal de Melgaço-Pá e nas demais atribuições, sempre que houver 
necessidade. 

 
Art. 7º. A regulamentação desta Lei, dispondo sobre a distribuição 

e coordenação de suas atribuições especificas das unidades que a constituem, 
bem como as normas próprias aplicáveis ao seu pessoal, será expedido, mediante 
Decreto, pelo excelentíssimo Prefeito Municipal ou Estatuto da Guarda Civil 
Municipal de Melgaço-Pá. 

 
§ 1º. Os equipamentos necessários à execução dos serviços da 

GCM, como veículos, móveis e demais materiais administrativos, serão utilizados 
dos bens, materiais e produtos existentes na Chefia do Gabinete e na sua falta, 
fica autorizada a sua aquisição. 

 
§ 2º. Os uniformes, as normas gerais de ação, e regulamentos da 

Guarda Civil Municipal de Melgaço-Pá – GCM – e funções hierárquicas serão 
definidas por Decreto do Poder Executivo Municipal a regimento próprio ou 
Estatuto da Guarda Civil Municipal de Melgaço-Pá. 

 

Parágrafo Único. O funcionamento da Guarda Civil Municipal de 
Melgaço-Pá, será acompanhado por órgãos próprios de controle interno e externo 
(corregedoria e ouvidoria), órgãos permanentes, autônomos e com atribuições de 
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fiscalização, investigação e autoria, conforme dispõe o Art. 13, Parágrafo I e II, da 
Lei nº 13.022/2014 – Estatuto das Guardas Municipais. 

  

Art. 8º. É assegurado ao Guarda Civil Municipal, para o exercício 
das funções típicas do seu cargo, o uso de uniformes padrão na cor azul marinho, 
onde deverá constar a identificação do seu portador e a tipagem sanguínea, 
equipado ainda com porta tonfa, uma tonfa, porta algemas e algemas. 

 

Parágrafo Único. Além dos objetos no caput do artigo anterior, 
serão ser fornecidos pelo Governo Municipal aos Guardas Civis Municipais, rádio 
de comunicação, coletes a prova de bala e spray de pimenta, objetos que irão 
garantir aos mesmos, visibilidades, maior comunicação. 

 
Art. 9º. Aos Guardas Municipais deverão se adequar as Leis 

Federais e Estaduais para o uso de armas, de acordo com o Decreto nº 9.847, de 
25 de junho de 2019, que regulamenta a Lei nº 10.826 de 22 de dezembro de 
2003, para dispor sobre a aquisição, o cadastro, o registro, o porte e a 
comercialização de arma de fogo e de munições e sobre o sistema nacional de 
armas e o sistema de gerenciamento militar de armas.  
 

Art. 10º. O cargo de vigia passará a denominar-se Guarda Civil 
Municipal, com as novas especificações constantes nesta Lei, após a entrada em 
vigor da mesma, tendo em vista que os mesmos, deverão obrigatoriamente 
adequar-se ao art. 5º, § 1º desta Lei. 

 
§ 1º. Os atuais ocupantes do cargo de Vigia passarão a integrar ao 

cargo de Guarda Civil Municipal. 
 
§ 2º. O Município se responsabilizará em promover o curso de 

formação e qualificação do grupamento, conforme art. 5º, § 2º desta Lei. 
 
Art. 11º. As despesas decorrentes com a execução da presente Lei 

correrão por conta das dotações próprias consignadas ao orçamento municipal 
vigente e suplementadas, se necessário. 

 
Art. 12º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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Art. 11º. Revogam-se as disposições em contrário. 
 

Plenário Francisco Mamede, 
Em 25 de maio de 2022 

 
Elias Sarraf Pacheco 

Presidente 
 

Wanderson Alves Pinheiro 
1º Secretario. 

 

Carlos Diniz Miranda Costa 
2º Secretario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


