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LEI N° 2195 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2021.

REDENOMINA        0        CENTRO        DE
TREI NAMENTO,           FORMACAO           E
APERFEICOAMENTO  DE AGENTES  DA
GUARDA     CIVIL     IvluNICIPAL     E     DE
AGENTES     DE     TRANSITO,     CRIADO

R5bAEMEEb  g:  2io.:9r]E  BE  Oiu9TRE:
PROVIDENCIAS.

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

Art.  1°  0  Centro  de  Treinamento,  Formagao  e  Aperfeigoamento  de  Agentes  da
Guarda  Civil  Municipal  e de Agentes de Transito,  criado  pela  Lei  n°  1.944,  de  19 de
novembro de 2019,  passa a denominar-se Academia da Seguranga Cidada, e tern o
seu funcionamento disciplinado na forma desta Lei.

Pafagrafo  tlnico. A Academia da Seguran9a Cidada figura  como unidade organica
integrante  da  estrutura  administrativa  da  Secretaria  da  Seguranga  Cidada,  ficando
diretamente subordinada ao Secretario.

CApiTULO I
DOS OBJETIVOS

Art.  2° A Academia  da  Seguranga  Cidada  6  responsavel  pela  execugao da  politica
de  desenvolvimento  e  capacitagao  dos  servidores  da  Secretaria  da   Seguranga
Cidada e da Guarda Civil  Municipal de Sobral,  que integram a adminjstra¢ao pdblica
municipal direta, tendo por finalidades:

I  -  a  melhoria da eficiencia,  eficacia  e qualjdade dos servieos  pdblicos  prestados  ao
cidadaos de Sobral;
11  -  valorizagao  dos  servidores  que  integram  os  quadros  Secretaria  da  Seguranga
Cidada   e  da   Guarda   Civil   Municipal  de  Sobral,   por  meio  da   promocao  do  seu
desenvolvimento pessoal e profissional continuado;
Ill  -adequagao das competencias requeridas da Secretaria da Seguranga Cidada e
da Guarda Civil  Municipal de Sobral,  alinhando-os com os objetivos institucionais do
Municipio.

Pafagrafo tlnico. Para a consecueao dos seus objetivos, a Academia de Seguranga
Cidada   podera   firmar   parcerias   e   acordos   de   cooperagao  tecnica   com   outras
academias, instituig0es e escolas de governo que possuam objetivos em
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CAP-ITULO  11

DA FINALIDADE E COMPETENCIAS

Art.   3°  A  Academia   da   Seguranga   Cidada  tern   por  finalidade   a   promocao  da
transmissao    de    conhecimentos    basicos    e    especializados    imprescindiveis    ao
exercicio  eficiente  e  racional  das  atribuig6es  legais  da  Secretaria  da  Seguranga
Cidada   e   da   Guarda   Civil    Municipal,    especialmente   aqueles   referentes   aos
patrulhamentos  preventivo  e  ostensivo,  as  ag6es  de  defesa  civil,  ao  zelando  dos
bens,  servigos e piedios ptlblicos do Municipio e ao transito,  devendo proporcionar e
resgatar valores civicos, educacionais e sociais, competindo-lhe:

I  -  propor  e  executar  politicas  de  governo  para  a  promogao  do  desenvolvimento
humano e profissional dos servidores ptlblicos da Secretaria da Seguranga Cidada e
da   Guarda   Civil   Municipal   de  Sobral,   bern  como  dos  que   atuam   na  gestao  e
fiscalizagao do transito;
11 -realizar cursos de forma9ao,  de extensao,  palestras,  oficinas e outras atividades
correlatas  voltadas  para  a  formagao  e  desenvolvimento  profissional  dos  servidores
da  Secretaria  da  Seguranga  Cidada  e  da  Guarda  Civil  Municipal  de  Sobral,  bern
como dos que atuam na gestao e fiscalizagao do transito;
Ill -executar programas,  projetos e ag6es de valorizagao dos servidores ptlblicos da
Secretaria da Seguranga Cidada e da Guarda Civil Municipal de Sobral;
lv  -   promover   cursos   de   formagao   continuada   e   de   extensao   para   todos   os
servidores  da   Secretaria  da   Seguranga  Cidada  e  da  Guarda  Civil   Municipal  de
Sobral,    com    vistas    ao    desenvolvimento    de    habilidades    gerenciais,    aptid6es
generalistas   e   especializadas,    formagao   de   lideranga,    em   cultura   de   paz   e
aperfeigoamento t6cn ico-funcional ;
V  -  articular-se  com  as  escolas  de  Governo  e/ou  de  formagao  e  desenvolvimento
profissional dos demais entes federativos,  com vistas a formagao e aperfeigoamento
de   recursos   humanos   da   Secretaria   da   Seguranga   Cidada   e   da   Guarda   Civil
Municipal de Sobral;
Vl -executar programas voltados para a valorizagao dos servidores da Secretaria da
Seguranga    Cidada    e    da    Guarda    Civil    Municipal    de    Sobral,    destinados    ao
desenvolvimento da qualidade de vida, a integragao, motivacao e outros correlatos;
VIl   -   constituir  o   corpo   docente,   organizar   o   ambiente,   providenciar  o   material
necessario a implementaeao das ativjdades de sua competencia;
VIIl  -certificar os  servidores  participantes  das atividades de sua competencia,  bern
como os instrutores que atuarem como formadores;
lx -elaborar o seu Plano Anual de Formagao e Desenvolvimento Profissional;
X -desempenhar outras ativjdades necessarias ao cumprimento de suas finalidades,
bern como outras que lhe forem delegadas.

§1°  0  Regimento  lnterno  da  Academia  da  Seguranga  Cidada  sera  aprovado  por
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§2°  As  atividades  formativas   promovidas   pela  Academia   da   Seguranga   Cidada
deverao observas diretrizes e a matriz curricular basica estabelecida pela Secretaria
Nacional de Seguran¢a Publica (SENASP), do Ministerio da Justioa.

§3°   Todas   as   atividades   desenvolvidas   pela   Academia   da   Seguranga   Cidada
deverao estar alinhadas e aprovadas pelo Secretario da Seguranga Cidada.

Art.   4°   As   ag6es   e   atividades   de   formagao   e   desenvolvimento   profissional
desenvolvidas   pela  Academia  da   Seguranoa   Cidada   poderao  ser  realizadas  de
forma presencial, semipresencial ou a distancia.

CApiTULO Ill
DO CORP0 DOCENTE

Art.  5°  0  corpo  docente  da  Academia  da  Seguranga  Cidada  sera  constituido  por
instrutores internos e externos, formado por pessoas detentoras de conhecimentos e
expertises  necessarias  a  formagao  continuada  dos  servidores  da  Secretaria  da
Seguranea Cidada e da Guarda Civil Municipal de Sobral.

Pafagrafo dnico. Fica a Secretaria da Seguranga Cidada, por meio da Academia da
Seguranga Cidada, autorizada a realizar credenciamento com a finalidade de formar
banco de instrutores  internos e externos,  de acordo com as areas de conhecimento

ao  processo  de  formagao  e  desenvolvimento  profissional  disciplinadonecessarias
por esta Lei.

Art.   6°  Os   instrutores   internos  e  externos  serao   remunerados  pelas  atividades
docentes  desenvolvidas,  em  valor  fixado  em  hora  aula,  variavel  de  acordo  com  o
nivel de escolaridade do instrutor,  nos limites fixados no Anexo Unico desta Lei.

§1°  0  pagamento  dos  valores  de  que  trata  o  artigo  esta  condicionado  a  ptevia
autorizagao da Secretaria do Planejamento e Gestao do Municipio de Sobral.

§2°   Excepcionalmente,   poderao   ser   pagas,   ainda,   despesas   de   passagens   e
hospedagens,  desde que previamente autorizadas pela  Secretaria do Planejamento
e Gestao do Municipio de Sobral.

Secao I
Dos lnstrutores lnternos

Art. 7° Poderao ser credenciados como instrutores internos para atuarem nas ag6es
desenvolvidas pela Academia da Seguranga Cidada todos os servidores ptlblicos do
Municipio  de  Sobral  que  possuam  formagao,  conhecimentos  e  expertises  capazes
de auxiliar na capacitaeao do corpo funcional  da  Guarda  Civil  Municipal  de Sobral  e

1Z
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da Secretaria da Seguranga Cidada, bern como dos servidores que atuam na gestao
e fiscalizagao do tfansito.

§1°  Os  servidores  publicos  do  Municipio  de  Sobral  que  atuarem  como  instrutores
internos junto a Academia da Seguranga Cidada fafao jus a percepoao de incentivo
de instrutoria,  calculado de acordo com o valor da hora aula estabelecido no Anexo
Onico desta Lei.

§2° 0  incentivo de instrutoria  nao e incorporavel a  remuneragao para nenhum fim e
sera   devido   em    razao   do   efetivo   exercicio   em    atividades   de   formagao   e
desenvolvimento profissional realizados pela Academia da Seguranea Cidada.

§3° 0  pagamento  do  incentivo de  instrutoria  sera  realizado  na folha de  pagamento
dos  servidores  pdblicos  do  Municipio  de  Sobral,   gerenciada   pela  Secretaria  do
Planejamento e  Gestao,  e sera de custeado  pelo 6rgao ou  entidade de  lotaeao do
servidor.

Se9ao 11
Dos lnstrutores Externos

Art. 8° Poderao ser credenciados tambem instrutores externos, selecionados dentre
profissionais  que   nao   integram   os  quadros  de   pessoal   do   Municipio  de  Sobral,
quando   demonstrada   a   ausencia   de   instrutores   internos   aptos   a   realizarem   a
atividade formativa ou quando se tratar de profissional com  not6ria especialidade na
tematica da formagao.

§1°  0  pagamento  dos  instrutores  externos  credenciados  dar-se-a  por  hora  aula  e
grau de formagao, na forma do Anexo Unico desta Lei.

§2° 0 pagamento dos instrutores externos se da fa seguindo os tramites do processo
de     pagamento     ordinario     realizados     pela    Administragao     Pdblica     Municipal,
observadas as normas de direito financeiro aplicavel.

§3°  Nos  casos  de  formae6es  especificas  ou  quando  o  instrutor  possuir  not6ria
especialidade  no  assunto,  o  credenciamento  podera  ser  realizado  de forma  direta,
sem a necessidade de abertura de edital pdblico.

CApiTUL0 lv
DAS DISPOSICOES FINAIS

Art. 9° A Academia da Seguranga Cidada podefa promover atividades formativas de. _I_  _,_ _    I_    _.-1___   I_I,--
rgaos ou entidades de outros  Entesqualificagao  e  desenvolvimento  profissional

pdblicos,  mediante  a  formal
outro instrumento congenere

odea de  cooperagao  t6cnica,  Convenio  ou
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Pafagrafo  tlnico.  Quando  a  parceria  de que trata  o caput deste  artigo  implicar em
despesas  ao  Municipio  de  Sobral,  a  mesma  somente  podefa  ser  realizada  ap6s
Ptevia autorizagao da Secretaria do Planejamento e Gesfao do Municipio de Sobral,
que consultara o Chefe do Poder Executivo.

Art.    10    A    Secretaria    da    Seguranga    Cidada    podera    estabelecer    normas
complementares a esta Lei, visando o seu fiel cumprimento.

Art.  11  As  despesas  decorrentes  da  aplicagao  desta  Lei  correrao  por  conta  das
dotag6es ongamentarias  pr6prias  de  cada  6rgao  e/ou  entidade  do  Poder  Executivo
Municipal.

Art.12 Esta Lei entra em vigor em 01  de janeiro de 2022.

Art.13.  Ficam revogadas as disposic6es em contrarios, especial as da Lei Municipal
n° 1.944, de 19 de novembro de 2019.

PA¢O MUNICIPAL PREFEITO JOSE EUCLIDES FERREIRA COMES JUNIOR, EM
14 DE DEZEMBR0 DE 2021,

`----`

vo Ferreira
EFEITO DE SOB

Rodrlgo Mosqulta
Procurador Geral do Municlpio

NO 20.301

a
0AB/CE
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ANEX0 UNIC0 DA LEI N° 2195 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2021

VALORES DA HORA AULA DOS INSTRUTORES INTERNOS E EXTERNOS

' '   '\VA[OYR  DA HORAJ  AtELA ,;,"+;a,,..::a.§`S`;::/;;':ffl-,,,-:.y,.`-`-
/       NivEL/,ES.COLARIDADE    :,\•r<,..I,,,,-,/,.",.1§,:-{--,-¥-/;i;i#if:,i:#:.fr,.:,,;i*.,

I  "  ,      ``   ,:I:  rty   i;-`    ``,`y:-;   `    `-*   :::,,:  :;  '';:;,;I ;;,I?I ,:;i '  rT;` I  ,   (RS)  ,

Medio R$ 20,00R$40,00
Gradua¢ao
Especialista R$ 50,00
Mestre R$ 70,00
Doutor R$90,00#
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SANCAO PREFEITURAL N° 2162/2021

Ref.  Projeto de Lei n° 209/2021
Autoria: Poder Executivo Municipal

AP6s  analise  do  Projeto  de  Lei  em  epigrafe,  o  qual  "Redenomina  o  Centro  de
Treinamento,   Formaeao   e   Aperfei§oamento   de   Agentes   da   Guarda   Civil
Municipal   e   de  Agentes   de   Transito,   criado   pela   Lei   N°   1.944,   de   19   de

ELouvn:cTpba:og:2g:3,ra:,dfr:#:mac:a:Too.:]odsen:i:rs„,s:Erovsaffrcp£,6aEgxu#cfTaATar£
IRRESTRITA.

Publique-se.

PACO MUNICIPAL PREFEITO JOSE EUCLIDES FERREIRA COMES JUNloR, EM
14 DE DEZEMBRO DE 2021.

Procurador Geral do Municlpio -OAB/CE
NO 20.301
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