LEI Nº 10.497, DE 26 DE JUNHO DE 2012
Institui o Plano de Carreira da Guarda Municipal de Belo
Horizonte e dá outras providências.
O Povo do Município de Belo Horizonte, por seus representantes, decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
Art. 1º - A carreira da Guarda Municipal de Belo Horizonte é composta pelo cargo público efetivo de
Guarda Municipal de 2ª classe e pelos seguintes postos hierárquicos, dispostos em escala
hierárquica ascendente:
I - Guarda Municipal de 1ª Classe;
II - Guarda Municipal de Classe Especial;
III - Subinspetor I;
IV - Subinspetor II;
V - Inspetor I;
VI - Inspetor II;
VII - Supervisor;
VIII - Superintendente.
§ 1º - O provimento do cargo público efetivo de Guarda Municipal de 2ª Classe dar-se-á mediante
concurso público de provas ou de provas e títulos, na forma do art. 12 da Lei nº 9.319, de 19 de
janeiro de 2007.
§ 2º - O quantitativo de vagas do cargo público e dos postos previstos no caput deste artigo é o
seguinte:
CARGO PÚBLICO EFETIVO / POSTO
HIERÁRQUICO

QUANTITATIVO DE
VAGAS

Guarda Municipal de 2ª Classe
Classe

3.000

Guarda Municipal de 1ª Classe
Guarda Municipal de Classe Especial

300

Subinspetor I

45

Subinspetor II

30

Inspetor I

25

Inspetor II

20

Supervisor

12

Superintendente

6

§ 3º - O quantitativo das vagas do cargo público de Guarda Municipal de 2ª Classe transfere-se ao
posto hierárquico de Guarda Municipal de 1ª Classe por ocasião do acesso do servidor a este último
e retorna ao cargo de Guarda Municipal de 2ª Classe quando o servidor tiver acesso à Classe
Especial ou quando de sua vacância.
§ 4º - A partir da publicação desta lei, os vencimentos-base dos servidores públicos efetivos que
compõem a Carreira da Guarda Municipal são os constantes do Anexo Único desta lei.
Art. 2º - Os ocupantes dos cargos públicos efetivos de Guarda Municipal de 2ª Classe serão
promovidos para o posto hierárquico de Guarda Municipal de 1ª Classe após 3 (três) anos de efetivo
exercício no nível inicial.
§ 1º - Os ocupantes do posto hierárquico de Guarda Municipal de 1ª Classe e dos postos
subsequentes progredirão em sua carreira desde que aprovados em processo de avaliação de
desempenho destinado à promoção para os postos de hierarquia imediatamente superior, respeitada,
em qualquer hipótese, a existência de vagas, bem como o cumprimento dos seguintes tempos de
serviço mínimos no posto precedente:

POSTO HIERÁRQUICO

TEMPO MÍNIMO DE SERVIÇO NO
POSTO PRECEDENTE (em anos)

Guarda Municipal de 1ª Classe

3 (três) anos de efetivo exercício no
nível inicial

Guarda Municipal de Classe
Especial

2

Subinspetor I

2

Subinspetor II

3

Inspetor I

3

Inspetor II

3

Supervisor

3

Superintendente

2

§ 2º - O processo de avaliação de desempenho a que se refere o § 1º deste artigo compreende as
seguintes etapas, nas quais deverão ser aprovados os candidatos para serem promovidos aos
seguintes postos hierárquicos:
POSTO
HIERÁRQUICO

ETAPAS DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE
DESEMPENHO

Guarda Municipal
Seleção Interna e Análise Conclusiva de Títulos
Classe Especial
Subinspetor I

Exame Introdutório, Curso Específico de 120 horas/aula
e Análise Conclusiva de Títulos

Subinspetor II

Seleção Interna e Análise Conclusiva de Títulos

Inspetor I

Exame Introdutório, Curso Específico de 200 horas/aula
e Análise Conclusiva de Títulos

Inspetor II

Seleção Interna e Análise Conclusiva de Títulos

Supervisor

Exame Introdutório, Curso Específico de 360 horas/aula,
com apresentação de trabalho final, e Análise
Conclusiva de Títulos

Superintendente Seleção Interna e Análise Conclusiva de Títulos
§ 3º - A seleção interna consiste na aplicação de provas cujos critérios serão definidos no
regulamento desta lei.
§ 4º - Os cursos específicos terão número determinado de vagas, destinadas aos candidatos mais
bem classificados em exame introdutório, o qual compreende, além da análise preliminar de títulos, a
aplicação de prova escrita e/ou física, avaliações as quais terão os critérios para sua execução
definidos no regulamento desta lei.
§ 5º - Para a aprovação do candidato nas seleções internas, nos cursos específicos e nos seus
respectivos exames introdutórios será exigida do candidato, em cada uma das etapas, a obtenção de
nota mínima de 6 (seis) pontos na escala de 0 (zero) a 10 (dez) pontos.
§ 6º - Ressalvadas as exceções previstas no § 7º deste artigo, serão considerados como títulos nas
análises preliminares e conclusivas das etapas do processo de avaliação de desempenho:
I - os cursos de formação realizados ou referendados pela Secretaria Municipal de Segurança Urbana
e Patrimonial, além de cursos de graduação nas modalidades de bacharelado e superior de
tecnologia, autorizados pelo Ministério da Educação, conforme a seguinte pontuação:
a) 0,1 (um décimo) de ponto por curso de aperfeiçoamento profissional, qualificação e requalificação
relacionado com as atribuições do cargo público efetivo/posto hierárquico do servidor, com carga
horária mínima de 24 (vinte e quatro) horas, até o máximo de 5 (cinco) cursos; e
b) 0,5 (cinco décimos) de ponto por curso de nível superior, sendo admitido no máximo 1 (um) curso.
II - 0,1 (um décimo) por ano completo de exercício de cargo público efetivo/posto hierárquico
pertencente à estrutura funcional da Guarda Municipal de Belo Horizonte.

§ 7º - Não serão considerados e computados dentre os relacionados no inciso I do § 6º deste artigo
os cursos que sejam exigidos como requisito para o provimento no cargo público efetivo de Guarda
Municipal de 2ª Classe ou os cursos específicos referidos no seu § 2º.
§ 8º - O servidor que for promovido não poderá apresentar no processo de avaliação de desempenho
destinado à promoção para o posto subsequente os mesmos títulos a que se refere a alínea ‘a’ do
inciso I do § 6º deste artigo que tenha apresentado para as promoções antecedentes.
§ 9º - Os pontos obtidos em análises preliminares e conclusivas de títulos serão adicionados aos
pontos que o servidor obtiver nas seleções internas, nos cursos específicos e nos seus respectivos
exames introdutórios, para fins de classificação.
§ 10 - Exclusivamente para os fins do disposto no inciso II do § 6º deste artigo, e como forma de
arredondamento da contagem respectiva, considera-se como ano de serviço o tempo igual ou
superior a 240 (duzentos e quarenta) dias.
§ 11 - Na hipótese de resultados iguais ao final das etapas do processo de avaliação de
desempenho, serão considerados como critérios de desempate às vagas para o posto subsequente
os seguintes, na ordem indicada:
I - a classificação do comportamento do candidato durante o tempo de serviço no posto precedente,
conforme os parâmetros definidos no parágrafo único do art. 223 da Lei nº 9.319/07;
II - o tempo de exercício de cargo público efetivo/posto hierárquico pertencente à estrutura funcional
da Guarda Municipal de Belo Horizonte;
III - a idade do candidato, em ordem decrescente.
§ 12 - Em observância ao que dispõe o art. 3º do art. 224 da Lei nº 9.319/07, será liminarmente
indeferida mediante ato do Secretário Municipal de Segurança Urbana e Patrimonial a inscrição no
processo de avaliação de desempenho do integrante da Carreira da Guarda Municipal de Belo
Horizonte que, na data do início das inscrições, embora tendo cumprido os prazos e as demais
condições para o acesso ao posto subsequente, incorra na hipótese prevista no inciso VI do
parágrafo único do art. 223 da Lei nº 9.319/07.
§ 13 - Comissões designadas por ato de competência do Prefeito conduzirão os processos de
avaliação de desempenho de que trata esta lei.
§ 14 - Os resultados dos processos de avaliação de desempenho serão informados ao Prefeito
mediante ato do Secretário Municipal de Segurança Urbana e Patrimonial, para fins de promoção dos
servidores que neles forem aprovados.
Art. 3º - O efetivo da Guarda Municipal de Belo Horizonte será organizado em frações com as
seguintes denominações e quantitativos:
I - Grupo, de 8 a 10 Guardas Municipais;
II - Subinspetoria, de 3 a 4 grupos;
III - Inspetoria, de 3 a 4 subinspetorias;
IV - Departamento, de 3 a 4 inspetorias;
V - Superintendência, de 2 ou 3 departamentos.
Art. 4º - As funções a serem desempenhadas pelos servidores ocupantes do cargo público
efetivo/posto hierárquico da Guarda Municipal de Belo Horizonte, sem prejuízo das previstas na Lei nº
9.319/07 e no seu regulamento, são as seguintes:
I - Guarda Municipal de 2ª Classe: funções de segurança pessoal e patrimonial;
II - Guarda Municipal de 1ª Classe: funções de segurança pessoal e patrimonial;
III - Guarda Municipal de Classe Especial: comando, coordenação e controle de um grupo de
Guardas Municipais de 2ª e 1ª Classes, além de funções de segurança pessoal e patrimonial;
IV - Subinspetor I: comando, coordenação e controle de uma subinspetoria de até 30 Guardas
Municipais, além de, eventualmente, funções de segurança pessoal e patrimonial;
V - Subinspetor II: comando, coordenação e controle de uma subinspetoria de até 40 Guardas
Municipais além de, eventualmente, funções de segurança pessoal e patrimonial;
VI - Inspetor I: comando, coordenação e controle de uma inspetoria de até 120 Guardas Municipais;
VII - Inspetor II: comando, coordenação e controle de uma inspetoria de até 160 Guardas Municipais;
VIII - Supervisor: comando, coordenação e controle de um departamento de Guardas Municipais;
IX - Superintendente: comando, coordenação e controle de uma Superintendência da Guarda
Municipal.

Parágrafo único - Nos casos de comprovada necessidade do serviço, ou de impedimento,
afastamento ou licença do ocupante de um dos postos hierárquicos previstos no caput deste artigo,
as funções de comando, coordenação e controle que lhe forem atribuídas poderão ser
temporariamente exercidas por outro servidor de igual hierarquia ou de hierarquia imediatamente
inferior.
Art. 5º - À exceção do cargo público comissionado de Inspetor da Guarda Municipal de Belo
Horizonte, de que trata o art. 227 da Lei nº 9.319/07, é vedado o exercício de cargos públicos em
comissão e funções públicas comissionadas pelos ocupantes do cargo público efetivo de Guarda
Municipal de 2ª Classe e dos postos hierárquicos de Guarda Municipal de 1ª Classe e de Guarda
Municipal de Classe Especial.
§ 1º - Os ocupantes dos postos hierárquicos da Carreira da Guarda Municipal de Belo Horizonte não
mencionados no caput deste artigo poderão exercer os cargos em comissão da estrutura da
Secretaria Municipal de Segurança Urbana e Patrimonial pertencentes ao seu 3º nível hierárquico,
nas seguintes correspondências:

POSTO HIERÁRQUICO

SUBNÍVEIS DOS CARGOS EM
COMISSÃO DO 3º NÍVEL
HIERÁRQUICO DA SMSEG

Subinspetor I

3º

Subinspetor II

3º

Inspetor I

2º

Inspetor II

2º

Supervisor

1º

Superintendente

1º

§ 2º - O servidor ocupante de cargo público efetivo/posto hierárquico da Guarda Municipal em
exercício de cargo em comissão da estrutura da Secretaria Municipal de Segurança Urbana e
Patrimonial pertencente ao seu 3º nível hierárquico fará jus à remuneração correspondente ao seu
cargo público/posto hierárquico em jornada de 8 (oito) horas diárias acrescida do valor relativo à
Gratificação de Dedicação Exclusiva do cargo em comissão.
§ 3º - A substituição de que tratam os artigos 26 e 27 da Lei nº 9.319/07 somente poderá ser
autorizada para os cargos públicos em comissão e funções públicas comissionadas mencionadas no
§ 1º deste artigo na hipótese de o substituto exercer posto hierárquico igual ou imediatamente inferior
ao do substituído.
§ 4º - As gerências pertencentes ao 3º nível hierárquico e seus subníveis da estrutura da Guarda
Municipal de Belo Horizonte deverão ser ocupadas pelos servidores ocupantes de postos
hierárquicos de Subinspetor I e II, Inspetor I e II, Supervisor e Superintendente, que substituirão os
servidores nomeados por recrutamento amplo na medida do provimento dos referidos postos.
§ 5º - O cargo comissionado de Comandante da Guarda Municipal deverá ser exercido
preferencialmente por ocupante do posto hierárquico de Superintendente após o provimento de todas
as vagas deste posto.
Art. 6º - A Gratificação por Disponibilidade Integral - GDI - instituída no art. 4º da Lei nº 9.985, de 22
de novembro de 2010, é devida aos ocupantes do cargo público/posto hierárquico da Carreira da
Guarda Municipal de Belo Horizonte nos seguintes valores:
CARGO PÚBLICO EFETIVO / POSTO
HIERÁRQUICO

GRATIFICAÇÃO POR
DISPONIBILIDADE INTEGRAL
(EM R$)

Guarda Municipal de 2ª Classe

263,00

Guarda Municipal de 1ª Classe

294,56

Guarda Municipal de Classe Especial

362,31

Subinspetor I

447,81

Subinspetor II

537,38

Inspetor I

655,60

Inspetor II

786,72

Supervisor

944,06

Superintendente

1.095,11

Art. 7º - Na data da publicação desta lei, os ocupantes do cargo público efetivo de Guarda Municipal
de Belo Horizonte ficam imediatamente enquadrados na Carreira nela instituída conforme a seguinte
correspondência:
SITUAÇÃO FUNCIONAL NO INSTANTE
ANTERIOR À PUBLICAÇÃO DESTA LEI

CARGO PÚBLICO EFETIVO /
POSTO HIERÁRQUICO
PROPOSTO

Servidor que ainda não tenha cumprido
os requisitos temporais do caput do art.
2º desta lei

Guarda Municipal de 2ª Classe

Servidor que tenha cumprido os
requisitos temporais do caput do art. 2º
desta lei e não incorra na hipótese
prevista no inciso VI do parágrafo único
do art. 223 da Lei nº 9.319/07.

Guarda Municipal de 1ª Classe

Parágrafo único - Para os servidores que forem enquadrados no posto hierárquico de Guarda
Municipal de 1ª Classe o tempo de serviço mínimo neste posto para fins de promoção para o posto
subsequente de Guarda Municipal Classe Especial, exigido no § 1º do art. 2º desta lei, será reduzido,
em caráter excepcional, para 1 (um) ano, sem prejuízo da aplicação das etapas do processo de
avaliação de desempenho.
Art. 8º - Além da promoção na escala hierárquica ascendente prevista no caput do art. 1º desta lei,
conforme as regras estabelecidas em seu art. 2º, os servidores públicos integrantes da carreira da
Guarda Municipal evoluirão em seus respectivos postos por meio da progressão profissional por
merecimento, consistente na promoção do servidor em tabela de vencimentos-base específica do
posto de que for ocupante, após o cumprimento das seguintes condições:
I - encontrar-se no exercício das atribuições do seu posto hierárquico;
II - ter 1.095 (um mil e noventa e cinco) dias de exercício no posto hierárquico, sem haver faltado ao
serviço, injustificadamente, por mais de 5 (cinco) dias a cada ano ou por mais de 15 (quinze) dias no
período de apuração, observados, ainda, os critérios de assiduidade, pontualidade e disciplina;
III - ter sido avaliado e aprovado segundo critérios a serem definidos no regulamento desta lei.
§ 1º - O servidor evoluirá 1 (um) nível na Tabela de Vencimentos-Base de seu respectivo posto a
cada processo de avaliação de desempenho em que seja aprovado, até o limite de 15 (quinze) níveis,
conforme o disposto no Anexo Único desta lei, ressalvada a hipótese do art. 9º desta lei.
§ 2º - Para os fins da progressão profissional de que cuida este artigo, o servidor que for promovido
na escala hierárquica ascendente prevista no caput do art. 1º desta lei será sempre posicionado na
Tabela de Vencimentos-Base prevista para o novo posto no nível de vencimento-base imediatamente
superior ao valor do vencimento-base a que fazia jus no posto anterior, e, ato contínuo, será
posicionado no nível de vencimento-base subsequente, observado o limite previsto no § 1º deste
artigo.
§ 3º - O servidor público efetivo terá computado, para os fins da progressão profissional,
exclusivamente os períodos trabalhados em cumprimento das atribuições de seu cargo público/posto
hierárquico, admitidos nesse cômputo, exclusivamente, os tempos de afastamentos referentes a
licenças para frequentar cursos, congressos e seminários de interesse da Municipalidade, os de
efetivo exercício de cargo de provimento em comissão, conforme as hipóteses previstas nesta lei e os
de licença-maternidade.

§ 4º - Excetuam-se da regra prevista no caput e nos parágrafos deste artigo os ocupantes do cargo
público de Guarda Municipal de 2ª Classe, em decorrência do disposto no caput do art. 2º desta lei.
Art. 9º - Além da promoção na escala hierárquica ascendente prevista no caput do art. 1º desta lei e
da progressão profissional por merecimento, o servidor público que comprovar nível de escolaridade
superior àquele exigido para o provimento no cargo público de Guarda Municipal de 2ª Classe e
diretamente relacionado à carreira da Guarda Municipal, conforme dispuser o regulamento desta lei, e
desde que seja aprovado na avaliação de desempenho a que se refere o inciso III do art. 8º desta lei,
fará jus a níveis na Tabela de Vencimentos-Base, nos seguintes limites:
I - 1 (um) nível por conclusão de curso de especialização em nível de pós-graduação, com o mínimo
de 360 (trezentas e sessenta) horas-aula presenciais, devidamente comprovadas, e com monografia
ou trabalho equivalente aprovado, que tenha pertinência temática com as atribuições do seu cargo
efetivo/posto hierárquico, no limite de até 2 (dois) níveis por cursos dessa natureza;
II - 2 (dois) níveis por conclusão de curso superior de graduação plena, em nível de bacharelado ou
de licenciatura de graduação plena, autorizado pelo Ministério da Educação - MEC, e que tenha
pertinência temática com as atribuições do seu cargo efetivo/posto hierárquico, sendo esse o limite de
níveis para cursos dessa natureza;
III - 1 (um) nível por conclusão de um conjunto de cursos de aperfeiçoamento profissional,
qualificação e requalificação, relacionados diretamente com as atribuições de seu cargo público/posto
hierárquico, cujo somatório seja igual ou superior a 360 (trezentas e sessenta) horas, e cujos
conteúdos, modalidades, áreas de interesses e quantidade de vagas serão definidos no regulamento
desta lei, e que atendam, dentre outros critérios fixados no referido ato normativo, os seguintes
requisitos:
a) sejam de interesse da administração pública municipal;
b) sejam ministrados pelos órgãos ou entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo
ou por ente público ou instituição de ensino contratada e/ou conveniada com o Município de Belo
Horizonte para essa finalidade;
c) possuam carga horária mínima de 20 (vinte) horas;
d) sejam concluídos após a publicação desta lei, observado o intervalo máximo de 5 (cinco) anos
entre a conclusão do primeiro e a do último curso que compõem o somatório de 360 (trezentas e
sessenta) horas a que alude o caput deste inciso.
§ 1º - Aos servidores investidos no cargo público de Guarda Municipal de 2ª Classe até 1º de janeiro
de 2013, e aos quais seja exigido como grau de escolaridade no concurso público respectivo o ensino
fundamental completo até a 8ª série, será conferido, após cumpridos os requisitos previstos no caput
deste artigo, 1 (um) nível por conclusão de curso de ensino médio.
§ 2º - Serão conferidos em toda a carreira do servidor público, em decorrência da progressão prevista
neste artigo e da conclusão dos cursos nele referidos, o máximo de 4 (quatro) níveis de vencimentosbase por grau de escolaridade superior ao exigido para o provimento do cargo público de Guarda
Municipal de 2ª Classe, independentemente do posto hierárquico que ocupar.
Art. 10 - Os ocupantes do cargo público/posto hierárquico da carreira da Guarda Municipal poderão
ser promovidos para o posto de hierarquia imediatamente superior por ato de bravura.
§ 1º - A bravura será declarada por ato do Prefeito, a partir da comprovação de ações excepcionais
praticadas pelo servidor, considerados o espírito humanitário, a coragem e a audácia no desempenho
do interesse coletivo, o espírito de cumprimento do dever e de proteção da comunidade, dentre
outros valores e critérios definidos no regulamento desta lei.
§ 2º - A promoção por ato de bravura dispensa a existência de vagas no quantitativo previsto no § 2º
do art. 1º desta lei no instante de sua declaração pelo Prefeito, que deverá encaminhar projeto de lei
à Câmara Municipal contendo a respectiva ratificação, no prazo de 30 (trinta) dias seguintes à
publicação do referido decreto no Diário Oficial do Município.
§ 3º - A vaga criada por promoção por ato de bravura no quantitativo previsto no § 2º do art. 1º desta
lei será extinta em decorrência da promoção do servidor público para o posto de hierarquia
imediatamente superior ou em decorrência de vacância.
Art. 11 - O cargo público comissionado de Inspetor da Guarda Municipal de Belo Horizonte de que
trata o art. 227 da Lei nº 9.319/07 passa a ser designado Subinspetor, tendo como atribuições
aquelas previstas nos incisos do caput do referido art. 227 da Lei nº 9.319/07, além de outras a serem

previstas no regulamento desta lei, e será extinto após o provimento de todas as vagas do posto
hierárquico de Subinspetor II.
Art. 12 - Na remuneração do pessoal contratado a que se refere o art. 225 da Lei nº 9.319/07,
incluem-se as seguintes gratificações e bonificação, desde que preenchidos os respectivos requisitos:
I - a Gratificação por Disponibilidade Integral - GDI -, instituída no art. 4º da Lei nº 9.985, de 22 de
novembro de 2010, devida a partir de 1º de julho de 2010;
II - a Bonificação por Cumprimento de Metas, Resultados e Indicadores - BCMRI -, instituída no art. 7º
da Lei nº 9.985/10, devida a partir de 23 de novembro de 2010.
Art. 13 - Ficam alterados os capita do art. 12 da Lei nº 9.319/07 e de seu § 1º, bem como o inciso
I do referido parágrafo, nos seguintes termos:
“Art. 12 - O cargo público efetivo de Guarda Municipal de 2ª Classe, integrante da
estrutura funcional da GMBH, é acessível a todos os brasileiros natos ou naturalizados,
mediante concurso público de provas ou de provas e títulos.
§ 1º - O candidato ao cargo público efetivo de Guarda Municipal de 2ª Classe, além dos
requisitos constitucionais e legais pertinentes, deverá atender às seguintes exigências:
I - possuir nível fundamental de escolaridade, exigindo-se, para os concursos públicos
realizados a partir de 1º de janeiro de 2013, o nível médio de escolaridade ou
equivalente;”. (NR)
Art. 14 - O art. 17 da Lei nº 9.319/07 passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 17 - A nomeação far-se-á em caráter efetivo para o cargo público de Guarda
Municipal de 2ª Classe, e em comissão, para cargos declarados em lei de livre
nomeação e exoneração.”. (NR)
Art. 15 - O caput do art. 18 da Lei nº 9.319/07 passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 18 - A nomeação para o cargo público efetivo de Guarda Municipal de 2ª Classe
depende de prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos,
observados a ordem de classificação e o prazo de validade do certame.”. (NR)
Art. 16 - O art. 25 da Lei nº 9.319/07 passa a vigorar acrescido do seguinte § 2º, renumerando-se
seu parágrafo único como § 1º:
“Art. 25 - [...]
§ 1º - Fica vedada a cessão dos ocupantes de cargo público/posto hierárquico da
Carreira da Guarda Municipal para o Poder Legislativo do Município de Belo Horizonte
ou para os órgãos e entidades dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios.
§ 2º - É vedada a lotação dos ocupantes de cargo público/posto hierárquico da Carreira
da Guarda Municipal fora da estrutura da Secretaria Municipal de Segurança Urbana e
Patrimonial ou a sua cessão a outros órgãos e entidades da Administração direta e
indireta do Poder Executivo do Município de Belo Horizonte, exceto em casos
excepcionais, observados a conveniência e o interesse do serviço, e desde que
autorizados expressa e formalmente pelo Prefeito.”. (NR)
Art. 17 - O art. 53 da Lei nº 9.319/07 passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 53 - A jornada de trabalho dos servidores públicos efetivos integrantes da Carreira
da Guarda Municipal é de 8 (oito) horas diárias/44 (quarenta e quatro) horas semanais e
poderá ser distribuída em turnos diurnos e noturnos, inclusive em finais de semana, de
acordo com as especificidades das atividades e das necessidades da GMBH, podendo
ser praticado o sistema de plantão.
§ 1º - É considerada falta grave a ausência injustificada ao serviço, especialmente aos
plantões.

§ 2º - O ocupante de cargo de provimento em comissão cumprirá jornada de 40
(quarenta) horas semanais, podendo ser convocado sempre que houver interesse da
administração, sem que tal medida implique pagamento de horas extraordinárias.
§ 3º - O exercício do cargo público de provimento em comissão na Guarda Municipal é
incompatível com o exercício de outra atividade, pública ou privada.
§ 4º - É defeso o exercício simultâneo de cargo em comissão ou função gratificada e
cargo de provimento efetivo.”. (NR)
Art. 18 - O art. 84 da Lei nº 9.319/07 passa a vigorar acrescido do seguinte § 2º, renumerando-se
seu parágrafo único como § 1º:
“Art. 84 - [...]
§ 1º - [...]
§ 2º - Para os fins do disposto neste art. 84, é assegurado o cômputo integral do tempo
de serviço público, inclusive o concernente a tiro de guerra, tendo vigência esse direito a
partir da respectiva averbação.”. (NR)
Art. 19 - Ficam acrescidas ao Quadro de Cargos de Provimento em Comissão e Funções
Públicas de Confiança da Administração Direta do Poder Executivo e de Correlação com os
Cargos e Funções anteriores, que integra o Anexo I da Lei nº 9.011, de 1º de janeiro de 2005, as
seguintes vagas referentes aos seguintes cargos:
Cargo

Quantidade de Vagas

Gerente de 1º Nível - A

1

Gerente de 1º Nível - C

4

Gerente de 2º Nível

11

Gerente de 3º Nível

1

Art. 20 - Para atender ao disposto nesta lei, fica o Poder Executivo autorizado a adaptar seus
instrumentos de planejamento financeiro e, nos termos dos arts. 40 a 43, 45 e 46 da Lei Federal nº
4.320, de 17 de março de 1964, a abrir crédito adicional no valor de R$ 4.727.583,51 (quatro milhões,
setecentos e vinte e sete mil, quinhentos e oitenta e três reais e cinquenta e um centavos) ao
orçamento corrente, bem como reabri-lo pelo seu saldo para o exercício seguinte.
Art. 21 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 22 - Ficam revogados os incisos I e V do art. 116 da Lei nº 9.319/07.
Belo Horizonte, 26 de junho de 2012
Marcio Araujo de Lacerda
Prefeito de Belo Horizonte
(Originária do Projeto de Lei nº 2.214/12, de autoria do Executivo)

ANEXO ÚNICO
TABELA DE VENCIMENTOS-BASE DO PLANO DE CARREIRA DA GUARDA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
TABELA DE VENCIMENTOS-BASE (Valores em R$)
POSTO
HIERÁRQUICO

NÍVEL 1

NÍVEL 2

NÍVEL 3

NÍVEL 4

NÍVEL 5

NÍVEL 6

NÍVEL 7

NÍVEL 8

NÍVEL 9

NÍVEL 10 NÍVEL 11 NÍVEL 12

NÍVEL 13

NÍVEL 14

NÍVEL 15

Guarda Municipal
1.540,00 1.617,00 1.697,85 1.782,74 1.871,88 1.965,47 2.063,75 2.166,93 2.275,28
de 1ª Classe

2.389,05

2.508,50

2.633,92

2.765,62

2.903,90

3.049,09

Guarda Municipal
de Classe
1.894,20 1.988,91 2.088,36 2.192,77 2.302,41 2.417,53 2.538,41 2.665,33 2.798,60
Especial

2.938,53

3.085,45

3.239,72

3.401,71

3.571,80

3.750,39

Guarda Municipal
1.375,00
de 2ª Classe

Subinspetor I

2.341,23 2.458,29 2.581,21 2.710,27 2.845,78 2.988,07 3.137,47 3.294,35 3.459,06

3.632,02

3.813,62

4.004,30

4.204,51

4.414,74

4.635,48

Subinspetor II

2.809,47 2.949,94 3.097,44 3.252,31 3.414,93 3.585,67 3.764,96 3.953,21 4.150,87

4.358,41

4.576,33

4.805,15

5.045,40

5.297,67

5.562,56

Inspetor I

3.427,56 3.598,94 3.778,88 3.967,83 4.166,22 4.374,53 4.593,26 4.822,92 5.064,07

5.317,27

5.583,13

5.862,29

6.155,41

6.463,18

6.786,33

Inspetor II

4.113,08 4.318,73 4.534,67 4.761,40 4.999,47 5.249,45 5.511,92 5.787,52 6.076,89

6.380,74

6.699,77

7.034,76

7.386,50

7.755,83

8.143,62

Supervisor

4.935,69 5.182,47 5.441,60 5.713,68 5.999,36 6.299,33 6.614,30 6.945,01 7.292,26

7.656,88

8.039,72

8.441,70

8.863,79

9.306,98

9.772,33

Superintendente

5.725,40 6.011,67 6.312,25 6.627,87 6.959,26 7.307,22 7.672,58 8.056,21 8.459,02

8.881,97

9.326,07

9.792,38

10.282,00

10.796,10

11.335,90

