
 

 
RUA DR. VICTOR DE FREITAS, 28 | CENTRO | BRUMADINHO - MG | CEP: 35460-000 | (31) 3571-3001 | www.brumadinho.mg.gov.br        1 

 
 

LEI Nº 2.047 DE 07 DE ABRIL DE 2014 

 

“Dispõe sobre a Guarda Municipal de 

Brumadinho/MG, e dá outras providências”. 

 

O Povo do Município de Brumadinho, por seus representantes, aprovou e eu, Prefeito 

Municipal, em seu nome, sanciono a seguinte Lei: 

CAPÍTULO I 

Da Criação 

 

Art. 1º - A Guarda Municipal de Brumadinho, inserida na estrutura da Secretaria Municipal 

de Governo, passa a ser regida por esta Lei.  

§ 1º - A Guarda Municipal de Brumadinho se destina a proteger o patrimônio, os bens, os 

serviços e as instalações públicas municipais, o meio ambiente e o trânsito local, 

cooperando articuladamente com as polícias civil e militar no campo da segurança pública, 

conforme o disposto no § 8º do artigo 144 da Constituição Federal.   

§ 2º - A cooperação na segurança pública, na qual se insere a competência prevista nesta, 

será exercida mediante convênios com a Polícia Civil e a Polícia Militar do Estado de 

Minas Gerais. 

CAPÍTULO II 

Das Finalidades e Atribuições 

 

Art. 2º - A Guarda Municipal de Brumadinho exercerá suas atividades nos limites da 

circunscrição do Município, nos termos da Lei e assegurando o exercício dos poderes 

constituídos no âmbito de sua competência. 

 

Parágrafo Único: A organização hierárquica, operacional e técnica da Guarda Municipal 

tem por princípios a hierarquia e disciplina. 

http://www.brumadinho.mg.gov.br/


 

 
RUA DR. VICTOR DE FREITAS, 28 | CENTRO | BRUMADINHO - MG | CEP: 35460-000 | (31) 3571-3001 | www.brumadinho.mg.gov.br        2 

 
 

Art. 3º - São atribuições da Guarda Municipal de Brumadinho: 

I. proteger os bens, serviços e instalações municipais; 

II. promover a proteção do meio ambiente, do patrimônio histórico, cultural, 

ecológico e paisagístico do Município; 

III. exercer e apoiar a realização dos serviços de responsabilidade do 

Município, em sua ação fiscalizadora no desempenho de sua atividade 

de polícia administrativa, principalmente nas ações de fiscalização de 

trânsito; 

IV. apoiar os agentes municipais no exercício do poder de polícia 

administrativa; 

V. atuar em conjunto com a Defesa Civil do Município, como força auxiliar, 

nos casos de calamidade pública ou grandes sinistros; 

VI. contribuir para a prevenção e a diminuição da violência e da 

criminalidade, promovendo a mediação de conflitos e o respeito aos 

direitos fundamentais dos cidadãos, principalmente aqueles sob a 

responsabilidade do Município. 

Art. 4º - A Guarda Municipal de Brumadinho promoverá a segurança dos bens municipais, 

assim como dos seus munícipes e atuará sem armamento letal, conforme inciso III e IV 

do artigo 6º da Lei nº 10.826 de 22 de dezembro de 2.003 e disposições do Decreto 5.123 

de 1º de julho de 2.004. 

I. CAPITULO III 

II. Da Sede 

Art. 5º - A Guarda Municipal terá sede no Município de Brumadinho, dispondo de 

autonomia na execução de seus serviços nos limites da presente Lei. 

I. CAPITULO IV 

II. Da Estrutura, Composição e Efetivo 

Art. 6º - O ingresso nos cargos de provimento efetivo da Guarda Municipal de Brumadinho  

dar-se-á  por  meio  de  concurso público, nos termos estabelecidos pela Lei  
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Orgânica do Município de Brumadinho, de 20 de março de 1990, ficando reservado para 

o efetivo feminino da Guarda Municipal o máximo de 20% (vinte por cento) do quantitativo 

total dos cargos e ainda 5% (cinco por cento) para pessoas com deficiência, desde que 

aptas para o exercício das atividades do cargo. 

  

Art. 7º - A Guarda Municipal de Brumadinho será organizada obedecendo à hierarquia 

seguinte: 

I. Secretária(o) Municipal de Governo; 

II. Comando da Guarda Municipal; 

III. Corregedor; 

IV. Inspetores. 

V. Guardas Municipais 

 

§ 1º. O Guarda Municipal é servidor público, devidamente integrado na função e em 

condições para os serviços destinados para a Corporação, com idade mínima de 18 

(dezoito) e máxima de 32 (trinta e dois) anos, quando do seu ingresso no serviço público. 

§ 2º. Para a ocupação do cargo de Guarda Municipal será exigido o requisito mínimo de 

ensino médio completo. 

§ 3º. Aos Guardas Municipais Motociclistas e Condutores de Viatura são exigidas a 

Carteira Nacional de Habilitação, categorias “A”; “B”; “C”, “D” ou “E”, respectivamente. 

§ 4º. Guarda Municipal Inspetor é aquele que mediante comportamento disciplinar, 

capacidade de liderança e conhecimentos na área reúna condições de desenvolvimento 

de relações positivas para o aperfeiçoamento dos serviços da Corporação, para atuar 

como supervisor dos serviços administrativos bem como coordenar as atividades dos 

guardas municipais, fiscalizando e atuando como elo entre o comando e subordinados. 

 

§ 5º. Os cargos de Comandante e Corregedor da Guarda Municipal são de provimento em 

comissão. 
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§ 6º. Os processos de sindicâncias e administrativos disciplinares envolvendo servidores 

da Guarda Municipal de Brumadinho serão instaurados e instruídos pela Corregedoria da 

Guarda Municipal, nos termos do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 

Brumadinho, e observará os procedimentos previstos no Regulamento Disciplinar da 

Guarda Municipal. 

§ 7º. O Regimento Interno e o Regulamento Disciplinar da Guarda Municipal serão 

formalizados por Decreto do Chefe do Poder Executivo. 

§ 8º. A Corregedoria da Guarda Municipal subordina-se tecnicamente e 

administrativamente à Secretaria Municipal de Governo. 

§ 9º. Ao ocupante do cargo de Comandante da Guarda Municipal compete coordenar os 

serviços de todo o efetivo e dos serviços administrativos sob subordinação direta da(o) 

Secretária(o) Municipal de Governo. 

Art. 8º - A Guarda Municipal de Brumadinho ficará diretamente subordinada à Secretaria 

Municipal de Governo e ao seu Comando para os fins de orçamento e operacionalidade.  

Parágrafo Único: O comando da Guarda Municipal, serviço diretamente responsável 

pelas ações de segurança pública no âmbito do Município deverá implantar os serviços 

de Segurança do Patrimônio Público Municipal dentro da organização da Estrutura 

Administrativa do Município de Brumadinho. 

Art. 9º - A Guarda Municipal de Brumadinho será uniformizada e devidamente aparelhada 

para a realização das suas atribuições previstas nesta Lei. 

Art. 10 - Depois de estruturada a Guarda Municipal, competirá à Secretaria Municipal de 

Governo, em conjunto com o Comando da Guarda Municipal, promover e adotar as 

providências para organização e normatização de suas atividades, no prazo de 180 (cento 

e oitenta) dias contados da entrada em vigor desta Lei. 

 

CAPÍTULO V 

Seção I 

Do Regime de Trabalho 
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Art. 11 - A Guarda Municipal de Brumadinho obedecerá ao mesmo regime jurídico em 

vigor para os servidores públicos municipais, submetendo-se ainda, especificamente, às 

normas previstas no regimento próprio da Corporação, que deverá ser elaborado no prazo 

máximo de 180 (cento e oitenta) dias a contar da estruturação do Comando da Guarda 

Municipal. 

Seção II 

Do Horário de Trabalho 

 

Art. 12 - A Guarda Municipal de Brumadinho atuará em turnos diurnos e noturnos de doze 

horas, com intervalos entre jornadas de 36 (trinta e seis) horas. Permitindo-se que os 

Guardas Municipais que estiverem cumprindo tarefas administrativas sigam o horário de 

funcionamento dos demais órgãos da Prefeitura. 

CAPITULO VI 

Das Despesas 

 

Art. 13 - As despesas para a implantação da guarda municipal e decorrentes da execução 

desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias e suplementadas se 

necessário, conforme o orçamento anual em execução pela Secretaria Municipal de 

Governo. 

CAPITULO VII 

Do Concurso 

 

Art. 14 - O concurso público para provimento dos cargos da classe inicial será realizado 

em cinco fases eliminatórias, sendo: 

I. Prova de conhecimentos específicos e gerais; 

II. Prova de capacidade física; 

III. Exames psicológicos; 

IV. Sindicância Social; 
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V. Aproveitamento mínimo de 80% (oitenta por cento) no curso 

preparatório, com duração mínima de 476 (quatrocentos e setenta e 

seis) horas. 

§ 1º. Durante a realização do curso os candidatos receberão uma ajuda de custo 

equivalente a 50% (cinquenta por cento) do salário inicial do cargo, não se configurando 

nesse período qualquer vínculo empregatício para com esta municipalidade, até a 

aprovação final do curso de capacitação. 

§ 2º. Sendo servidor municipal, o candidato matriculado ficará afastado do seu cargo ou 

função sem prejuízo do vencimento ou salário e demais vantagens, contando-lhe o tempo 

de serviço para todos os efeitos legais. 

§ 3º. É facultado ao servidor municipal, durante o afastamento previsto no parágrafo 

anterior, optar pela ajuda de custo prevista no parágrafo 1º deste artigo ou pela 

remuneração de seu cargo. 

Art. 15 - Será eliminado o candidato que: 

I. Não atingir o mínimo de pontos estabelecido no edital de concurso; 

II. Não atingir nota mínima na capacitação; 

III. Não revelar aproveitamento satisfatório; 

IV. Não atingir a capacitação física necessária para o cargo; 

V. Não comprovar conduta irrepreensível na vida pública ou privada; 

VI. Não preencher os requisitos necessários para a obtenção da credencial 

de Guarda Municipal, junto ao Setor da Segurança Pública de Minas 

Gerais. 

 

Parágrafo Único: Os critérios para apuração das condições dos incisos deste artigo serão 

fixados em regulamento próprio. 

Art. 16 - O candidato que ao final do curso obtiver aproveitamento satisfatório, conforme 

o disposto no Regimento Interno desta corporação, receberá o certificado de habilitação 

ao cargo de Guarda Municipal, e será nomeado. 
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Art. 17 - A nomeação obedecerá à ordem da classificação em todo processo de 

seleção/concurso e, será efetuada gradativamente, de acordo com as necessidades e a 

complementação do quadro efetivo previsto nesta Lei. 

Art. 18 - Fica criado o Anexo I - “D” - Cargos Comissionados, da Lei Municipal n.º 

1.777/2012 e alterações posteriores, na forma do Anexo I da presente Lei, os seguintes 

cargos: 

I. Comandante da Guarda Municipal – Código Nível SAG XV – n.º de 

vagas 01 – UPV 290 – Pré-requisito/Escolaridade Nível Superior 

Completo com experiência de 06 meses em Segurança Pública ou 

Patrimonial – Descrição Sumária: Coordenação Geral dos serviços 

da Guarda Municipal – Jornada Semanal de 40 horas; 

 

II. Corregedor da Guarda Municipal – Código Nível SAG XV – n.º de 

vagas 01 – UPV 290 – Pré-requisito Nível Superior Completo em 

Direito com experiência de 06 meses em Segurança Pública ou 

Patrimonial – Descrição Sumária: Supervisão dos serviços da 

Guarda Municipal – Jornada Semanal de 40 horas; 

 

III.  Gestor de Captação de Recursos – Código Nível SAG XV – nº de 

vagas 01 – UPV 290 – Pré-requisitos Nível Superior completo com 

experiência de 06 meses em Segurança Pública ou Patrimonial – 

Descrição Sumária: Coordenação Geral dos serviços de 

elaboração de projetos relativos a Segurança Pública e 

capacitação de recursos junto ao Governo Federal e Estadual. 

 

Art. 19 - Fica acrescentado ao quadro de cargos efetivos da Lei Municipal n.º 1.777/2012 

e alterações posteriores, na forma do Anexo II da presente Lei, 160 (cento e sessenta) 

cargos efetivos, assim distribuídos: 

 

I. Guarda Municipal – nº de vagas: 155 – Pré-requisitos: ensino médio 

completo. Descrição Sumária: atividades de ronda, vigilância e 
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segurança pública e aprovação em curso de capacitação – Jornada 

Semanal 44 horas em turnos de 12X36h; 

 

II. Inspetor da Guarda Municipal – nº de vagas: 05 – Pré requisitos: cargo 

efetivo de Guarda Municipal – Descrição Sumária: Função de confiança 

de supervisão e coordenação de atividades administrativas e da Guarda 

- Jornada Semanal 44 horas em turnos de 12X36h. 

 

Art. 20 - Os servidores da Guarda Municipal, detentores de cargos de provimento efetivo, 

quando designados para a função de confiança de Inspetor, bem como para a função 

especial específica, estabelecida pelo Comando da Guarda Municipal, receberão 

Gratificação por Exercício de Atividade da Guarda Municipal - GEAG, de até 50% 

(cinquenta por cento), calculada sobre o vencimento inicial do cargo efetivo de Guarda 

Municipal, nos termos estabelecidos em regulamento. 

Art. 21 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 22 - Ficam revogadas as disposições em contrário, em especial a Lei Municipal nº 

1973/2013. 

Brumadinho, em 07 de abril de 2014. 

 

Antônio Brandão 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 
 
 
 
 

 
(Este texto não substitui o publicado em 08.04.2014)   
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