
BARBACENA, TERÇA-FEIRA, 29 DE OUTUBRO DE 2019

1

PODER EXECUTIVO
Prefeito: Luís Álvaro Abrantes Campos

LEI MUNICIPAL
LEI Nº 4.969

“Dispõe sobre a nova estrutura organizacional e as 
atribuições dos cargos comissionados da Guarda Civil 
Municipal, e dá outras providências.”
O POVO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, por seus re-
presentantes decretou, e eu, em seu nome, sanciono 
a seguinte Lei:
Art. 1º A Guarda Civil Municipal – GCM, criada pela Lei 
nº 3.152, de 12 de abril de 1995, tem por finalidade 
colaborar na segurança pública, utilizando-se do po-
der de polícia administrativa municipal, delegado pelo 
Município através de normas específicas; proteger o 
patrimônio público, incluindo todos os bens materiais 
e imateriais, processos de qualquer gênero que se-
jam de interesse público e valores de qualquer na-
tureza, da Administração Pública Direta e Indireta do 
Município, resguardando suas logísticas, transportes 
e deslocamentos internos e externos em prol de sua 
integridade e proteção, além de serviços e instalações; 
e garantir ainda a segurança urbana em apoio aos ór-
gãos de segurança pública estaduais e federais, no 
que couber. 
§ 1º A além das atribuições previstas nesta Lei, a GCM 
exercerá as competências previstas na Lei Federal nº 
13.022, de 08 de agosto de 2014, que dispõe sobre o 
Estatuto Geral das Guardas Municipais.
§ 2º A Autoridade superior da GCM é exercida pelo 
Comandante da GCM, substituído em impedimentos 
eventuais pelo Subcomandante da GCM.

DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
Art. 2º A Guarda Civil Municipal compreende:
I - Órgãos Superiores:
a) Comando da GCM:
1 - Assessoria de Operações;
2 - Assessoria de Missões Especiais; e
3 - Assessoria Executiva.
II - Unidades Organizacionais:
b) Subcomando da GCM:
1 - Assessoria de Gestão Integrada;
2 - Assessoria de Inteligência e Contrainteligência.
c) Diretoria da Defesa Civil: 
1 - Chefia da Defesa Civil.

DA DESCRIÇÃO DOS CARGOS COMISSIONADOS
DO COMANDO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Art. 3º O Comandante da GCM, diretamente subor-
dinado ao Prefeito Municipal, exercerá função de di-
reção, nível I, sendo cargo de confiança de recruta-
mento limitado ao efetivo da GCM, de livre nomeação 
e exoneração pelo Chefe do Executivo, com atribuição 
de dirigir a GCM, comandando sua parte técnica e 
administrativa, bem como a de apoios operacionais, 
assistenciais e disciplinares, em especial, competindo-
lhe:
I - Comandar as operações da GCM, incluindo, mas 
não se limitando, ao planejamento das ações, à for-
mação e especialização dos Guardas Municipais e à 
modernização do aparato tecnológico de suporte às 
ações;
II - comandar as missões especiais da GCM, incluindo, 
mas não se limitando, ao Grupamento Especial Ações 
Preventivas - GEAP, às Rondas Ostensivas Municipais 
- ROMU, ao Grupamento de Meio Ambiente - GAM, 
ao canil da GCM e à Ronda Escolar, proporcionando 
o atendimento emergencial e/ou especializado para 
a proteção da população, bens, serviços e próprios 
municipais;
III - comandar as ações executivas responsáveis pela 
sistematização integrada de informações e produção 
de dados para relatórios analíticos e estatísticos a se-
rem empregados pelos setores de Inteligência, Mis-
sões Especiais e Recursos Humanos da GCM; e
IV - comandar o sistema de alerta e as ações adminis-
trativas e operacionais de Defesa Civil.
V- planejar, orientar e fiscalizar todo o serviço sob a 
responsabilidade da GCM;
VI - apresentar propostas referentes à legislação, 

efetivo, orçamento, formação e aperfeiçoamento dos 
Guardas Civis Municipais, bem como programas, pro-
jetos e ações a serem desenvolvidas; 
VII - comandar a distribuição dos recursos humanos e 
materiais, tendo por objetivo a otimização e aprimora-
mento das atividades a serem desenvolvidas; 
VIII - manifestar-se junto aos órgãos da Administra-
ção Pública Direta e Indireta do Município em proces-
sos que versem sobre assuntos de interesse da GCM; 
IX - receber toda a documentação destinada à GCM, 
decidindo as de sua competência e opinando nas que 
dependam de decisões superiores; 
X - propor a aplicação de penalidades ou aplicá-las em 
casos de transgressões disciplinares, assegurando ao 
infrator o direito ao contraditório e à ampla defesa; 
XI - procurar, com o máximo critério, conhecer seus 
subordinados, promovendo o clima de cooperação, 
respeito mútuo e a defesa dos direitos humanos; 
XII - estabelecer as normas gerais de ação da GCM, 
respeitando o princípio da legalidade; 
XIII - promover a atualização dos Manuais de Instru-
ções; 
XIV - promover e ministrar, quando aplicável, instrução 
profissional dos aspirantes à carreira de Guarda Muni-
cipal, aprovados em concurso, mediante um programa 
de treinamento profissional compatível, assegurando-
lhes formação humanista com conhecimentos gerais 
de direitos humanos e jurídicos, 
XV - promover a reciclagem periódica do efetivo da 
GCM; 
XVI- analisar as ponderações de todos os seus subor-
dinados, quando feitas a termo e desde que sejam de 
sua competência; 
XVII - imprimir todos seus atos com máxima correção, 
pontualidade e justiça; 
XVIII - promover e presidir reuniões periódicas com o 
pessoal subordinado;
XIX - implementar medidas de prevenção e monitora-
mento de áreas de risco e vigilância eletrônica;
XX - proporcionar o ensino continuado, o condiciona-
mento físico e a postura, necessários para o desenvol-
vimento das atividades dos Guardas Municipais;
XXI - encaminhar ao Prefeito Municipal pedido de pro-
moção e punição dos Guardas Municipais, quando for 
o caso; 
XXII - manter relacionamento de cooperação mútua 
com todos os órgãos públicos de atendimento à popu-
lação respeitando as limitações e atribuições da GCM;
XXIII - enviar relatório trimestral ao chefe do Executi-
vo das ocorrências atendidas pela GCM;
XXIV - exercer supletivamente e sob a coordenação da 
Secretaria de Trânsito e Mobilidade Urbana, a fiscaliza-
ção do trânsito; e
XXV - executar outras tarefas que lhe forem delegadas 
pelo Chefe do Executivo Municipal.
Parágrafo único. VETADO.

DA ASSESSORIA DE OPERAÇÕES
Art. 4º O Assessor de Operações, diretamente subor-
dinado ao Comandante da GCM, exercerá função de 
assessoria, nível III, sendo cargo de confiança, de 
provimento em comissão, de recrutamento limitado 
ao efetivo da GCM, de livre nomeação e exoneração 
pelo Chefe do Executivo, competindo-lhe:
I - Assessorar O Comandante da GCM nas questões 
que envolvam a distribuição e a logística de emprego 
das viaturas, o aproveitamento, a utilização e a manu-
tenção dos equipamentos pertencentes à GCM, a pre-
servação patrimonial da Sede da GCM, a qualificação 
profissional e o condicionamento físico dos Guardas 
Civis Municipais, e a reposição de materiais necessá-
rios à boa execução do serviço;
II - elaborar relatório diário sobre estado de conserva-
ção, abastecimento e quilometragem das viaturas da 
GCM e remetê-lo ao Chefe de Operações;
III - elaborar relatório periódico demonstrando a 
quantidade e condições do material de uso comum 
e aplicável ao serviço operacional dos Guardas Civil 
Municipais;
IV - coletar dados a respeito de eventos, campanhas, 
solenidades, operações, visitas de autoridades e ou-
tras ocorrências, nos quais a GCM deva se fazer pre-
sente, para que o Comando da GCM estude a melhor 

logística de aplicabilidade do efetivo e de meios;
V - receber dos Guardas Civis Municipais as demandas 
de materiais de uso operacional e qualificação profis-
sional;
VI – assessorar na elaboração dos planos de ações e a 
logística do serviço nos eventos, operações e campa-
nhas nos quais GCM atuar;
VII - controlar a distribuição do material bélico e de-
mais itens destinados ao serviço operacional, de acor-
do com a legislação pertinente;
VIII - encaminhar o armamento que apresente avarias 
ou defeitos à manutenção correspondente;
IX - elaborar relatório mensal do armamento e muni-
ção empregados;
X – supervisionar os Postos de Serviço para averiguar 
as condições estruturais e relatar a necessidade de 
reformas, consertos ou adaptações;
XI - assessorar no emprego dos recursos e materiais 
destinados à estruturação dos postos de serviço e da 
Sede da GCM;
XII - executar outras tarefas que lhe forem delegadas 
pelo Comandante;
XIII - assessorar as atividades de condicionamento 
físico e técnico, acompanhando o aproveitamento do 
efetivo;
XIV - assessorar os Guardas Civis Municipais no exer-
cício de suas funções operacionais;
XV – assessorar no planejamento dos processos de 
habilitação, transição e crescimento funcional da car-
reira de Guarda Municipal;
XVI - promover instruções, cursos ou outros métodos 
que permitam a capacitação do efetivo e maior efici-
ência nos registros posteriores;
XVII - assessorar a promoção de treinamento do efeti-
vo da GCM através de parcerias com os demais órgãos 
da Administração Pública;
XVIII – assessorar a elaboração e aplicação das instru-
ções referentes à formação dos servidores;
XIX - buscar parcerias e outras formas de cooperação 
na área de Ensino e Formação, Aperfeiçoamento Téc-
nico, Especialização, Atualização e Condicionamento 
Físico e Postura, visando o aprimoramento e moderni-
zação das atividades dos Guardas Municipais;
XX – assessorar a manutenção e administração do 
acervo da GCM, que compreende livros, mídias ele-
trônicas e demais materiais e equipamentos utilizados 
pela Corporação;
XXI - assessorar os meios logísticos, no que se refere 
a transportes, comunicações, uniformes, armas letais 
e não letais e munições;
XXII - implementar medidas de prevenção e monitora-
mento de áreas de risco e vigilância eletrônica;
XXIII - criar mecanismos de zelo e manutenção da 
estrutura física, veículos e equipamentos da GCM;
XXIV - informar ao efetivo da GCM sobre a disponibili-
dade de cursos e treinamentos ofertados pelo SENASP 
ou outras instituições voltadas à Segurança Pública, 
direcionados a atividade-fim e atividades-meio da 
GCM;
XXV - incentivar a formação do Guarda Municipal, com 
especial enfoque sobre a graduação em nível superior, 
preferencialmente em Direito e Segurança Pública;
XVI - promover a especialização dos Guardas Munici-
pais integrantes dos grupamentos especiais;
XVII - organizar o material didático utilizado na forma-
ção, especialização e reciclagem dos Guardas Munici-
pais, na forma de biblioteca;
XVIII - assessorar a elaboração e a aplicação dos cur-
sos de formação aplicados aos Guardas Municipais 
quando ingressarem na GCM;
XXIX - fiscalizar o correto cumprimento da carga ho-
rária, do cronograma e da grade curricular dos cursos 
de formação, bem como dos treinamentos e especia-
lizações para o aperfeiçoamento dos Guardas Civis 
Municipais;
XXX - definir a padronização de ensino e os prazos 
dos ciclos para cursos e treinamentos de reciclagem 
do efetivo da GCM;
XXXI – responder pela persecução das melhores con-
dições de serviços possíveis aos Guardas Civis Muni-
cipais, observando questões ergonômicas, técnicas e 
operacionais;
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XXXII - disponibilizar aos órgãos necessários, a do-
cumentação dos Guardas Municipais, quando houver 
necessidade de cadastro ou regulamentação dos mes-
mos;
XXXIII - manter arquivo com os certificados apresen-
tados pelos Guardas;
XXXIV - organizar as salas de aula ou de instrução, 
equipando-as com os equipamentos e materiais ne-
cessários; e
XXXV - executar outras tarefas que lhe forem delega-
das pelo Comandante da GCM.
Parágrafo único. O cargo de Assessor de Operações 
da Guarda Civil Municipal será exercido por servidor 
efetivo da GCM, com graduação de nível superior e 
comprovado exercício funcional de, no mínimo, 07 
(sete) anos.

DA ASSESSORIA DE MISSÕES ESPECIAIS
Art. 5º O Assessor de Missões Especiais, diretamente 
subordinado ao Comandante da GCM, exercerá função 
de assessoria, nível III, sendo cargo de confiança, de 
provimento em comissão, de recrutamento limitado ao 
efetivo da GCM, de livre nomeação e exoneração pelo 
Chefe do Executivo, competindo-lhe:
I - Assessorar nas ações emergenciais e especializadas 
de Segurança Pública, em âmbito municipal, visando 
a proteção da população, bens, serviços e patrimônio;
II – assessorar no emprego do Grupamento Especial 
Ações Preventivas - GEAP, das Rondas Ostensivas Mu-
nicipais - ROMU, do Grupamento de Meio Ambiente 
- GAM, do canil e da ronda escolar, em atendimento 
ao Comando da GCM;
III- assessorar as ações desenvolvidas pelos Guardas 
Civis Municipais lotados tanto em funções administra-
tivas como nas funções operacionais exercidas pela 
equipe;
IV - articular e apoiar as ações de Segurança Pública 
desenvolvidas por Forças de Segurança Estadual e Fe-
deral dentro dos limites do Município;
V - participar das campanhas educacionais relaciona-
das à Segurança Pública em todos os seus níveis;
VI - colaborar com campanhas e demais atividades de 
outros Órgãos Municipais que desenvolvam trabalhos 
correlatos com as missões da GCM;
VII - apoiar, quando requisitado, as operações de De-
fesa Civil do Município;
VIII - estabelecer articulação com órgãos municipais 
de políticas sociais, visando colaborar na manutenção 
da ordem nas ações desenvolvidas pelos mesmos;
IX - garantir a realização dos serviços de responsabi-
lidade da Administração Pública Municipal, no desem-
penho de sua atividade de polícia administrativa;
X - desenvolver ações que visem à prevenção e à 
recuperação de toxicômanos e à projetos especiais 
antidrogas, em colaboração com demais setores da 
Administração Pública Municipal;
XI - assistir a realização do policiamento preventivo e 
permanente no território do município para a proteção 
da população, dos próprios munícipes e garantir os 
serviços de responsabilidade do município;
XII – assessorar no atendimento operacional especiali-
zado, em consonância com os órgãos afins, agindo em 
ações de rotina e extraordinárias de segurança, tais 
como, tumultos generalizados, vandalismo, retirada de 
ocupações irregulares, resguardo de próprios munici-
pais sob risco iminente de invasão e demais situações 
adversas no âmbito municipal;
XIII - participar do planejamento, em caráter de 
apoio, em eventos promovidos pela municipalidade, 
XIV - colaborar com órgãos de Segurança Pública, 
estaduais e federais, em calamidades públicas e ou-
tras situações, executando atividades de proteção à 
população, orientação ao trânsito nas áreas próximas 
aos próprios municipais e logradouros públicos, em 
conjunto com os órgãos afins;
XV - atuar em atendimento complementar na realiza-
ção de ações de Segurança Pública Municipal em apoio 
as demais forças de Segurança Pública, estaduais e 
federais; e
XVI – assessorar na documentação de dados relativos 
à descrição básica dos acidentes em que a GCM for 
acionada, com informações sobre o veículo, a via, o 

condutor e o meio ambiente, devendo compilar os re-
gistros de forma a proporcionar a fácil interpretação;
XVII – assessorar, diariamente, na elaboração de qua-
dro de controle do desempenho operacional das linhas 
fiscalizadas pela GCM, quando solicitada;
XVIII - encaminhar à Secretaria Municipal de Trans-
porte e Mobilidade Urbana as ocorrências registradas 
pelos usuários junto à GCM;
XIX - assistir as operações de segurança nas escolas;
XX - realizar pesquisas, visando o conhecimento e a 
implementação de novas tecnologias na execução das 
atividades que lhe são afetas;
XXI - executar outras tarefas que lhe forem delegadas 
pelo Chefe de Missões Especiais da GCM.
Parágrafo único. O cargo de Assessor de Missões Es-
peciais da Guarda Civil Municipal será exercido por 
servidor efetivo da GCM, com graduação de nível su-
perior e comprovado exercício funcional de, no míni-
mo, 07 (sete) anos.

DA ASSESSORIA EXECUTIVA
Art. 6º O Assessor Executivo, diretamente subordina-
do ao Comandante da GCM, exercerá função de as-
sessoramento, nível IV, sendo cargo de confiança, de 
provimento em comissão, de recrutamento limitado ao 
efetivo da GCM, de livre nomeação e exoneração pelo 
Chefe do Executivo, competindo-lhe:
I - desenvolver e gerenciar a sistematização integrada 
de informações na área de Segurança Pública Muni-
cipal
II – assessorar o Comandante da GCM na análise de 
relatórios e produtos gráficos e estatísticos na área de 
Segurança Pública Municipal;
III - propor ações voltadas para melhoria dos indica-
dores na área de Segurança Pública Municipal;
IV - assessorar o Comandante da GCM no preparo e 
fornecimento de informações sobre a GCM e a Segu-
rança Pública Municipal para o setor de Recursos Hu-
manos e para os demais setores da Prefeitura;
V - preparar análises de dados e estatísticas das ativi-
dades realizadas pela GCM, além de estudos e proje-
tos que possam trazer melhorias para a Corporação;
VI - cooperar com o Subcomandante e com as demais 
chefias da GCM em relação aos serviços burocráticos e 
de administração de Recursos Humanos;
VII - cooperar com o Centro de Controle de Operações 
(CCO) da Prefeitura nas atividades ligadas ao planeja-
mento operacional;
VIII - elaborar respostas aos questionamentos dire-
cionados à GCM, no âmbito de sua competência e 
encaminhá-las ao Comandante da GCM para análise 
e divulgação;
IX – assessorar na organização e atendimento das 
demandas do setor de Recursos Humanos para o Co-
mando da GCM, tais como controles de frequência, 
justificativas de prestação de horários extraordinários, 
pedidos de horas suplementares, dentre outras, inte-
ragindo com os órgãos competentes;
X – assessorar na confecção de documentos que serão 
destinados a outras secretarias, a órgãos externos da 
Administração Pública Municipal ou a pessoas físicas 
ou jurídicas, conforme requerido pelo Comandante da 
GCM;
XI - desenvolver pareceres sobre Segurança Pública, 
fundados na legislação correspondente, relativos à 
atuação da GCM;
XII - assessorar na confecção de Termos de Referên-
cia;
XIII - cooperar na confecção da escala de serviço, 
bem como no registro das solicitações das férias dos 
Guardas;
XIV - confeccionar Ordens de Serviço, avisos comu-
nicados e boletins informativos de escala, destinados 
aos Guardas Civis Municipais, mediante requisição do 
Comando;
XV - redigir Boletins Internos e;
XVI - executar outras tarefas que lhe forem delegadas 
pelo Comandante da GCM.
Parágrafo único. O cargo de Assessor Executivo da 
Guarda Civil Municipal será exercido por servidor efe-
tivo da GCM, com graduação de nível superior e com-
provado exercício funcional de, no mínimo, 07 (sete) 

anos.
DO SUBCOMANDO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Art. 7º O Subcomandante da GCM, diretamente su-
bordinado ao Comandante da GCM, exercerá função 
de direção, nível IV, sendo cargo de confiança, de pro-
vimento em comissão, de recrutamento limitado ao 
efetivo da GCM, de livre nomeação e exoneração pelo 
Chefe do Executivo, competindo-lhe:
I - Assessorar o Comandante da GCM no desempenho 
das funções que lhe são próprias; 
II - cumprir missões delegadas pelo mesmo; e substi-
tuí-lo nos casos de impedimento ou afastamento;
III - levar ao conhecimento do Comandante, verbal-
mente ou por escrito, todas as ocorrências que não 
lhe caibam resolver, bem como todos os documentos 
que dependam da decisão superior, para posterior de-
liberação;
IV - ser intermediário do Comando da GCM da expedi-
ção de todas as ordens relativas à disciplina, instrução 
e serviços gerais, cuja execução cumpre-lhe fiscalizar;
V - promover ações de gestão integrada pela interlo-
cução técnica e permanente das políticas públicas de 
segurança do Município, envolvendo as diversas insti-
tuições, órgãos responsáveis e a sociedade, visando a 
prevenção da violência e a redução da criminalidade 
de acordo com a Política Nacional de Segurança;
VI - promover as ações de Inteligência e Contrainteli-
gência da GCM de Barbacena, dirigindo a elaboração 
e a atualização do Plano Anual de Ação e integrando 
as atividades de Inteligência e Contrainteligência com 
outros Órgãos Municipais, Estaduais e Federais de Fis-
calização, Segurança Pública e Defesa Social;
VII - promover reuniões periódicas com os Guardas 
Municipais;
VIII - sugerir ao Comandante da GCM mudança na 
distribuição do pessoal, incluindo férias e demais be-
nefícios para o bom desempenho da Corporação;
IX - cumprir e fazer cumprir as normas gerais de ação, 
ordens, instruções e demais procedimentos em vigor;
X - representar o Comandante da GCM, quando de-
signado;
XI - assinar documentos ou tomar providências de ca-
ráter urgente na ausência ou impedimento ocasional 
do Comandante da GCM, dando-lhe conhecimento na 
primeira oportunidade;
XII - promover e controlar a gestão dos recursos hu-
manos, da logística e dos equipamentos, para asse-
gurar o cumprimento das ações operacionais e admi-
nistrativas;
XIII - cumprir e fazer cumprir, no âmbito de sua com-
petência, os compromissos assumidos pela da GCM 
para operações de prevenção ou repressão, articula-
das com outros órgãos municipais e com os demais 
integrantes do Sistema de Segurança Pública;
XIV - atuar como elo operacional junto aos demais 
órgãos de serviços essenciais, tais como: Polícia Ci-
vil, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Companhia de 
Energia Elétrica, Companhia de Serviços de Água e 
Saneamento Básico, entre outros;
XV - escalar mensalmente o efetivo de serviço;
XVI - repassar ao Chefe Executivo diariamente infor-
mações para a confecção de relatórios analíticos, pro-
dutos gráficos e estatísticos;
XVII - trazer em dia o histórico da GCM;
XVIII - auscultar os servidores da GCM e o público 
em geral; e
XIX - executar outras tarefas delegadas pelo Coman-
dante da GCM.
Parágrafo único. O cargo de Subcomandante da Guar-
da Civil Municipal será exercido por servidor efetivo da 
GCM, com graduação de nível superior comprovado 
exercício funcional de, no mínimo, 10 (dez) anos.

DA ASSESSORIA DE GESTÃO INTEGRADA
Art. 8º O Assessor de Gestão Integrada, diretamen-
te subordinado ao Subcomandante da GCM, exercerá 
função de assessoramento, nível III, sendo cargo de 
confiança, de provimento em comissão, de recruta-
mento limitado ao efetivo da GCM, de livre nomeação 
e exoneração pelo Chefe do Executivo, competindo-
lhe:
I - Promover a interlocução técnica e permanente so-
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bre as políticas públicas de segurança no Município, 
envolvendo as diversas instituições, órgãos responsá-
veis e a sociedade, visando a prevenção da violência e 
a redução da criminalidade, de acordo com a Política 
Nacional de Segurança;
II - assessorar o Subcomandante da GCM com relação 
à gestão integrada da GCM com a Administração Públi-
ca Direta e Indireta do Município e com outros órgãos 
de Fiscalização, Segurança Pública, Defesa Social e 
Defesa Civil, Estaduais e Federais;
III - planejar e acompanhar as ações integradas de 
prevenção à violência, realizadas pelos Chefes que 
compõem a estrutura da GCM no enfrentamento à cri-
minalidade nas áreas de atuação do Município;
III - propor estratégias e metodologias de monitora-
mento dos resultados das ações integradas;
IV - acompanhar a implementação dos projetos e 
políticas pertinentes às suas atividades, promovendo 
a avaliação quantitativa e qualitativa dos resultados 
obtidos e indicando, se for o caso, mecanismos para 
revisão das políticas públicas adotadas;
V - propor, monitorar e avaliar a execução dos planos 
e projetos na área de Segurança Pública no Município;
VI - identificar demandas e eleger prioridades, com 
base em diagnósticos e demandas locais;
VII - promover integração da rede de inteligência mu-
nicipal com as redes estadual e federal na área de 
Segurança Pública;
VIII - difundir a filosofia de gestão integrada em segu-
rança pública na Administração Pública Direta e Indi-
reta do Município; e
IX - executar outras tarefas que lhe forem delegadas 
pelo Subcomandante da GCM.
Parágrafo único. O cargo de Assessor de Gestão In-
tegrada da Guarda Civil Municipal será exercido por 
servidor efetivo da GCM, com graduação de nível su-
perior comprovado exercício funcional de, no mínimo, 
07 (sete) anos.
DA ASSESSORIA DE INTELIGÊNCIA E CONTRAINTE-

LIGÊNCIA
Art. 9º O Assessor de Inteligência e Contrainteligên-
cia, diretamente subordinado ao Subcomandante da 
GCM, exercerá função de assessoramento, nível III, 
sendo cargo de confiança, de provimento em comis-
são, de recrutamento limitado ao efetivo da GCM, de 
livre nomeação e exoneração pelo Chefe do Executivo, 
competindo-lhe:
I - Promover as ações de inteligência e contrainteli-
gência da GCM;
II - elaborar e apresentar o Plano Anual de Ações de 
Inteligência e Contrainteligência, observadas as dire-
trizes da GCM;
II - identificar, acompanhar e avaliar as ameaças reais 
ou potenciais no âmbito de atuação da GCM;
III - realizar levantamentos e busca de informações 
que são relevantes à defesa da vida, dos bens, dos 
serviços e das instalações municipais;
IV - assessorar a Corregedoria da GCM sempre que 
solicitado;
V - subsidiar com informações estatísticas as decisões 
dos diversos níveis de gerenciamento da GCM e da 
Chefia do Executivo, nas questões pertinentes à esfera 
de atuação da GCM;
VI - buscar a integração dos sistemas de inteligência 
e de estatística municipais com bancos de dados de 
ações preventivas, repressivas e institucionais de Ór-
gãos Estaduais e Federais de Fiscalização, Segurança 
Pública, Defesa Social e Defesa Civil;
VII - investigar, monitorar e acompanhar movimentos 
ou outras manifestações que afetem a lei e a ordem 
pública, atuantes no Município;
VIII - atuar por meio de convênio com outras institui-
ções de Inteligência;
IX - confeccionar o Manual de Inteligência da GCM;
X - propor ao Comandante da GCM e ao Subcoman-
dante da GCM, critérios de temporalidade e classifica-
ção de sigilo de documentos;
XI - zelar e responder pelo patrimônio público coloca-
do a sua disposição;
XII - articular e colaborar com outras Secretarias de 

Segurança Pública na esfera Estadual e Federal em 
assuntos de sua competência;
XIII - assessorar o Comandante da GCM e o Subco-
mandante da GCM em assuntos de sua competência;
XIV - subsidiar o Chefe do Executivo com informações, 
levantamentos e escoltas inerentes às atividades de 
Segurança Pública Municipal;
XVII - elaborar estudos e medidas de prevenção ao 
cometimento de delitos no âmbito do Município;
XV - elaborar estudos de concentração e ocorrência 
de crimes, de forma a possibilitar o mapeamento das 
áreas de maior ocorrência de delitos no Município;
XVI - responsabilizar-se pela guarda e distribuição 
controlada de documentos classificados no âmbito dos 
diversos órgãos da Administração Pública Direta e In-
direta do Município; e
XVII - executar outras tarefas que lhe forem delega-
das pelo Subcomandante da GCM.
Parágrafo único. O cargo de Assessor de Inteligência e 
Contrainteligência da Guarda Civil Municipal será exer-
cido por servidor efetivo da GCM, com graduação de 
nível superior comprovado exercício funcional de, no 
mínimo, 07 (sete) anos.

DA DIRETORIA DA DEFESA CIVIL
Art. 10. O Diretor de Defesa Civil, vinculado à estrutu-
ra da GCM, exercerá função de diretoria, nível V, sendo 
cargo de confiança, de provimento em comissão, de 
livre nomeação e exoneração pelo Chefe do Executivo, 
cujo recrutamento deverá observar os limites e requi-
sitos estabelecidos pela Lei Municipal nº. 4.893, de 
2018, competindo-lhe:
I - Empreender os esforços necessários para elidir, 
prevenir ou amenizar o impacto resultante de desas-
tres naturais ou antropogênicos e dos perigos aos 
quais população do Município pode ser exposta;
II - Programar as ações da Defesa Civil, de acordo com 
o planejamento e as demandas solicitadas;
III - centralizar as informações pertinentes e chefiar a 
distribuição do serviço, valendo-se do efetivo treinado 
em ações de Defesa Civil da GCM para ampliar o alcan-
ce das medidas de segurança próprias;
IV - informar ao Comandante da GCM, ocorrências 
e notícias relacionadas com as áreas de atuação da 
Defesa Civil, para que as medidas cabíveis sejam to-
madas;
V - estabelecer e organizar as escalas dos plantões, no 
âmbito de sua competência;
VI – dirigir a aferição e o controle do índice pluvio-
métrico;
VII - responder pela emissão de alertas no Município;
VIII - informar às autoridades sobre as medidas já 
tomadas após o alerta;
IX - propor ao Comandante da GCM as ações preven-
tivas, destinadas a evitar ou minimizar os desastres 
naturais;
X – dirigir as vistorias conforme determinação do Co-
mandante da Guarda Civil Municipal; 
XI - propor ao Comandante da GCM e dirigir, com o 
apoio logístico e operacional dos demais órgãos da 
Administração Direta e Indireta, as ações de socorro, 
assistenciais e reconstrutivas, necessárias para garan-
tir o bem estar da população e viabilizar a manutenção 
da ordem pública;
XII - manter o controle dos equipamentos utilizados 
nas ações de Defesa Civil, registrando a existência ou 
não de eventuais anormalidades, a fim de tomar as 
providências necessárias para saná-las;
XIII - coordenar as ações da Comissão de Defesa Civil 
do Município; e
XIV - executar outras tarefas delegadas pelo Coman-
dante da GCM.
§ 1o O cargo de Diretor de Defesa Civil será exercido 
por agente público com graduação de nível superior 
em Engenharia.
§ 2o As competências, o funcionamento, a composi-
ção, os mandatos dos membros, as atribuições dos 
membros, as reuniões e as disposições gerais e tran-
sitórias do Conselho Municipal de Defesa Civil - COM-
DEC serão estabelecidos em legislação própria.

DA CHEFIA DA DEFESA CIVIL

Art. 11. O Chefe de Defesa Civil, diretamente subor-
dinado ao Diretor de Defesa Civil, exercerá função de 
chefia, nível V, sendo cargo de confiança, de provi-
mento em comissão, de livre nomeação e exoneração 
pelo Chefe do Executivo, cujo recrutamento deverá 
observar os limites e requisitos estabelecidos pela Lei 
Municipal nº. 4.893, de 2018, competindo-lhe:
I – Chefiar a execução das ações necessárias para 
elidir, prevenir ou amenizar o impacto resultante de 
desastres naturais ou antropogênicos e dos perigos 
aos quais população do Município pode ser exposta;
II - Chefiar as ações da Defesa Civil, de acordo com o 
planejamento e as demandas solicitadas;
III - informar ao Diretor de Defesa Civil sobre as ocor-
rências e as notícias de campo, para que as decisões 
sejam tomadas pelo referido Diretor;
IV - acompanhar os sistemas de alerta das Defesas 
Civis, Estadual e Nacional;
VI – chefiar a divulgação dos alertas de Defesa Civil;
VII - manter o Diretor de Defesa Civil atualizado com 
relação às medidas já tomadas após o alerta;
VIII - auxiliar o Diretor de Defesa Civil nas ações pre-
ventivas, destinadas a evitar ou minimizar os desas-
tres naturais;
XI - chefiar, com o apoio logístico e operacional dos 
demais órgãos da Administração Direta e Indireta, as 
ações de socorro, assistenciais e reconstrutivas, ne-
cessárias para garantir o bem estar da população e 
viabilizar a manutenção da ordem pública;
X - controlar os equipamentos utilizados nas ações de 
Defesa Civil, registrando a existência ou não de even-
tuais anormalidades, a fim de tomar as providências 
necessárias para saná-las;
XI - supervisionar as vistorias conforme determinação 
do Diretor de Defesa Civil; 
XII - executar, conforme determinado pelo Diretor 
de Defesa Civil, as ações de socorro, assistenciais e 
reconstrutivas, necessárias para garantir o bem estar 
da população e viabilizar a manutenção da ordem pú-
blica;
Parágrafo único. O cargo de Chefe de Defesa Civil será 
exercido por agente público com nível médio comple-
to.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 12. À exceção do cargo de Diretor e Chefe da 
Defesa Civil, os demais cargos criados por esta Lei são 
de recrutamento limitado ao efetivo da Guarda Civil 
Municipal e livre nomeação pelo Prefeito, observado o 
disposto na Lei Municipal nº 4.893, de 11 de setembro 
de 2018, quanto aos requisitos para ingresso.
Art. 13. O organograma da Guarda Civil Municipal se 
encontra especificado no Anexo I, e os vencimentos, 
níveis funcionais e requisitos para provimento dos 
cargos ora instituídos são estabelecidos no Anexo II, 
partes integrantes da presente Lei.
Art. 14. As despesas decorrentes da execução des-
ta Lei correrão à conta de dotações orçamentárias 
próprias, nos termos do art. 43, da Lei Municipal nº 
4.886, de 11 de julho de 2018 – Lei de Diretrizes Or-
çamentárias para o exercício de 2019.
Art. 15. Ficam extintos os cargos de provimento em 
comissão de Subcomandante, Coordenador Executivo 
e Gerente Operacional, constantes da atual estrutura 
orgânica da Guarda Civil Municipal. 
Art. 16. Revogam-se as disposições em contrário, em 
especial o inciso XVI do art. 1º da Lei Delegada nº 
32, de 21 de fevereiro de 2013; e o art. 3º da Lei nº 
3.152, de 12 de abril de 1995. 
Art. 17. Esta Lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 29 de outubro de 2019; 
177º ano da Revolução Liberal, 89º da Revolução de 30.

Luís Álvaro Abrantes Campos
Prefeito Municipal

(Projeto de Lei nº 050/2019 – Autoria do Executivo)

ANEXO I - ORGANOGRAMA DA GUARDA CIVIL 
MUNICIPAL



BARBACENA, TERÇA-FEIRA, 29 DE OUTUBRO DE 2019

4

EXTRATO DE CONTRATOS
Extrato de Contrato de Empreitada nº 148/2019. Contratante: Município de Bar-
bacena - CNPJ nº 17.095.043/0001-09, através da Secretaria Municipal de Obras 
Públicas - SEMOP. Contratada:MAGAL CONSTRUTORA LTDA - EPP, empresa inscrita 
no CNPJ sob o nº 02.027.010/0001-46. Processo Licitatório nº 089/2019 - Concor-
rência Pública nº 002/2019. Objeto: Contratação de empresa especializada na exe-
cução de obras para a ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário em bairros 
da área urbana do município, redes coletoras, interceptores, elevatórias e estação 
de tratamento, abrangendo a Bacia do córrego Galego, denominada ETE Galego 
que alcança os Bairros Nova Cidade, Distrito Industrial, Jardim das Alterosas, Nova 
Suíça, Ipanema e Quintas da Mantiqueira e a Bacia Córrego do Retiro das Rosas, 
denominada ETE Retiro das Rosas que abrange os Bairros São Vicente de Paulo, 
Retiro das Rosas, Eucisa e parte do Monte Mário com implantação de coletores, in-
terceptor, elevatórias e ETEs tudo de acordo com a solicitação de contratação/aqui-
sição RQ-CO-CAC, memorial descritivo, planilhas orçamentárias, cronograma físico 
financeiro, projetos e plantas. Valor total: R$ 7.319.780,54 (sete milhões, trezentos 
e dezenove mil, setecentos e oitenta reais e cinquenta e quatro centavos). Data de 
assinatura: 29/10/2019. Vigência: 09 (nove) meses, contados da assinatura do pre-
sente contrato. Nome das partes que assinam: Luís Álvaro Abrantes Campos (Pre-
feito Municipal), Giovana Zappa Barbosa (Secretária Municipal de Obras Públicas 
- SEMOP), e Antônio Ítalo Palmieri Abdallah (Contratada). Gerência e Fiscalização 
Contratual: Leandro Augusto Pinto Abidalla e Cristiano Rezende Ferreira.

Extrato de Contrato de Aquisição nº 149/2019. Contratante: Município de Barbace-
na - CNPJ nº 17.095.043/0001-09, através da Secretaria Municipal de Planejamento 
e Gestão - SEPLAN, e da Secretaria Municipal de Educação, Desporto e Cultura - 
SEDEC. Contratada: JOSÉ NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628, empresa 
inscrita no CNPJ sob o nº 24.708.774/0001-30. Processo Licitatório nº 080/2018 
- Pregão Presencial nº 030/2018. Objeto: Aquisição de material de expediente, 
visando atender às demandas de diversas Secretarias Municipais, conforme con-
dições comerciais, especificações qualitativas e quantitativas (Anexo VI) e demais 
disposições constantes no Edital.Valor total: R$ 3.094,00 (três mil e noventa e qua-
tro reais). Data de assinatura: 29/10/2019. Vigência: 12 (doze) meses. Nome das 
partes que assinam: Luís Álvaro Abrantes Campos (Prefeito Municipal), p/Aderbal 
Neves Calmeto, Silver Wagner de Souza (Secretário Municipal de Planejamento e 
Gestão - SEPLAN, em exercício), Luiz Carlos Rocha de Paula (Secretário Municipal 
de Educação, Desporto e Cultura - SEDEC), e José Neymar Mendes Gonçalves (Con-
tratada). Gerência e Fiscalização Contratual: Willian de Oliveira Faria - Gerência de 
Almoxarifado e Serviços Gerais - SEPLAN.

Extrato de Contrato de Aquisição nº 150/2019. Contratante: Município de Barbace-
na - CNPJ nº 17.095.043/0001-09, através da Secretaria Municipal de Planejamento 
e Gestão - SEPLAN, e da Secretaria Municipal de Educação, Desporto e Cultura - 
SEDEC. Contratada: PAPELARIA AUREA LTDA - EPP, empresa inscrita no CNPJ sob 
o nº 05.210.207/0001-04. Processo Licitatório nº 080/2018 - Pregão Presencial nº 
030/2018. Objeto: Aquisição de material de expediente, visando atender às deman-
das de diversas Secretarias Municipais, conforme condições comerciais, especifi-
cações qualitativas e quantitativas (Anexo VI) e demais disposições constantes no 
Edital.Valor total: R$ 6.525,00 (seis mil, quinhentos e vinte e cinco reais). Data de 
assinatura: 29/10/2019. Vigência: 12 (doze) meses. Nome das partes que assinam: 
Luís Álvaro Abrantes Campos (Prefeito Municipal), p/Aderbal Neves Calmeto, Silver 
Wagner de Souza (Secretário Municipal de Planejamento e Gestão - SEPLAN, em 
exercício), Luiz Carlos Rocha de Paula (Secretário Municipal de Educação, Desporto 
e Cultura - SEDEC), e Rodney Fernandes do Espírito Santo (Contratada). Gerência Secretário: Aderbal Neves Calmeto

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E 
GESTÃO - SEPLAN

EXTRATO DE PORTARIA ASSINADA PELO
EXMO SR PREFEITO MUNICIPAL

Publique-se na forma da lei
Marcela Campos Zaidan Fernandes

Secretária Municipal de Governo

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo, 
em conformidade com as leis vigentes e na forma do artigo 26, inciso II, da Cons-
tituição do Município de Barbacena; RESOLVE: 

PORTARIA Nº 20.938 - 1 – REVOGAR as designações constantes das Portarias nºs. 
18.586, de 07.03.2017, e 19.034, de 04.10.2017; 2 - DESIGNAR Comissão Especial 
composta por Giovana Zappa Barbosa, Sérgio Pereira de Souza Júnior, Leandro Au-
gusto Pinto Abidalla, Cristiano Rezende Ferreira, Daniel Salgarello e Roberto César 
Campos de Resende, para, sob a presidência do primeiro, proceder ao acompa-
nhamento e fiscalização das obras de construção das Estações de Tratamento de 
Esgoto no Bairro Monte Mário e no Distrito do Galego. 3 – DISPOR que a presente 
Portaria entre em vigor a partir da data de sua publicação. Barbacena, 29 de ou-
tubro de 2019.

ERRATA
Na Portaria nº 20.891, publicada no e-DOB - Diário Oficial do Município no dia 
18.10.2019, onde se lê “com efeito retroativo a 11.08.2018”, leia-se “com efeito 
retroativo a 11.08.2019”.

Publique-se na forma da lei
Marcela Campos Zaidan Fernandes

Secretária Municipal de Governo

AVISOS DE LICITAÇÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA – PRC nº 083/2019 - PP nº 005/2019 – 
OBJETO:  Aquisição de ração, visando atender às necessidades do Canil da Guarda 
Civil Municipal, através da SEPLAN. ABERTURA: 13/11/2019, às 14:00 horas. Infor-
mações: 32-3339–2026, licitacao@barbacena.mg.gov.br. Barbacena, 29/10/2019. 
Maria Aparecida Eugênia. Gerente de Licitação. Pablo H. Candian. Coordenador de 
Aquisições e Contratos.

SAS – PE: 032/2019 – PRC 051/2019. OBJETO:  Aquisição de equipamento de 
laboratório (seladora eletrônica), para laboratório da ETA II. Abertura de lances: 
12/11/2019 às 14:00 horas. Informações:  www.bll.org.br. Maria Ap. Eugênia. Ge-
rente de Licitação.

AVISO DE SUSPENSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA – TP 001/2019 – PRC 068/2019 – Contra-
tação de empresa para elaboração do Código Tributário.Tendo em vista questiona-
mentos e impugnação apresentados, FICA SUSPENSA A ABERTURA DA SESSÃO DE-
SIGNADA PARA O DIA 31/10//2019. Informações: Tel (32) 3339 2026 - licitação@
barbacena.mg.gov.br. Maria Ap. Eugênia - Gerente de Licitação.

 
 

 

 
 

 ANEXO II - TABELA DE CARGOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Cargo Classificação Nível 
Funcional Escolaridade Vencimento 

do Cargo 

Comandante da GCM Direção I Superior 
completo  R$ 7.200,00 

 Assessor de Operações Assessoramento III Superior 
completo  R$ 3.000,00 

 Assessor de Missões Especiais Assessoramento III Superior 
completo  R$ 3.000,00 

 Assessor Executivo Assessoramento IV Superior 
completo  R$ 2.400,00 

 Subcomandante da GCM Direção IV Superior 
completo  R$ 4.800,00 

  Assessor de Gestão Integrada Assessoramento III Superior 
completo  R$ 3.000,00 

  Assessor de Inteligência e 
Contrainteligência Assessoramento III Superior 

completo  R$ 3.000,00 

 Diretor de Defesa Civil Direção V Superior 
completo  R$ 4.200,00 

  Chefe de Defesa Civil Chefia V Médio 
completo R$ 2.400,00 

Publique-se na forma da lei
Marcela Campos Zaidan Fernandes

Secretária Municipal de Governo

REDESIGNAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA – ABERTURA DE LANCES – PE 019/2019 
– PRC 073/2019. OBJETO: aquisição de material permanente para Rede de Atenção 
Básica com Recursos do MS. Tendo em vista a designação de ponto facultativo pelo 
dia do servidor público (28/10), fica redesignada a abertura da sessão de lances 
para o dia 04/11/2019 às 14:00 h. Maria Aparecida Eugênia – Gerente de Licitação.
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CONSELHOS MUNICIPAIS

CONSELHO MUNICIPAL DE
SAÚDE - CMS

Presidente: Otávio Augusto Ramos Vieira

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO
SAS – RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 
– DL 006/2019 – PRC 060/2019 – aquisição de 40 
(quarenta) botijões de gás de 13 quilos (recarga) para 
atender os setores administrativos, de abastecimento 
de água e efluentes domésticos do SAS, tudo confor-
me documentos acostados aos autos, sendo contrata-
da a empresa EDMILSON JOSÉ DE CARVALHO inscrita 
no CNPJ sob o no 86.582.202/0001-04, preço unitário 
R$64,80. Valor total da despesa R$2.592,00. Bruno 
Moreira Mota – Diretor Geral do SAS.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Extrato Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Pres-
tação de Serviços nº 052/2018. Contratante: Muni-
cípio de Barbacena - CNPJ nº 17.095.043/0001-09, 
através da Secretaria Municipal de Planejamento e 
Gestão - SEPLAN, da Secretaria Municipal de Saú-
de e Programas Sociais - SESAPS,e do Fundo Mu-
nicipal de Saúde Pública, inscrito no CNPJ sob o nº 
14.675.553/0001-59. Contratada: OI MÓVEL S/A - EM 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, empresa inscrita no CNPJ 
sob o nº 05.423.963/0001-11. Processo Licitatório nº 
100/2018- Adesão nº 004/2018. Objeto: Prorrogar o 
prazo de vigência previsto na “Cláusula Quatorze - Do 
Prazo de Vigência”, ficando prorrogado por mais 12 
(doze) meses, contados a partir de 14 de setembro 
de 2019, expirando no dia de igual número (art. 132, 
§ 3º, do CC/02 e do art. 57, II, da LLC/93). Data de 
Assinatura: 13/09/2019. Nome das partes que assi-
nam: Luís Álvaro Abrantes Campos (Prefeito Munici-
pal), Aderbal Neves Calmeto (Secretário Municipal de 
Planejamento e Gestão - SEPLAN), José Orleans da 
Costa (Secretário Municipal de Saúde e Programas So-
ciais - SESAPS),Mitsuo Orlando Nonaka (Contratada), 
e Eduardo Camargos Lopes Batista (Contratada).

Publique-se na forma da lei
Marcela Campos Zaidan Fernandes

Secretária Municipal de Governo

e Fiscalização Contratual: Willian de Oliveira Faria - 
Gerência de Almoxarifado e Serviços Gerais - SEPLAN.

ATAS
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