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LEI Nº 1.521, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2003. 
 

Dispõe sobre a Criação da 
Guarda Municipal e dá 
outras providências. 

 
 O Prefeito Municipal de Altamira, Estado do Pará, no uso de 
suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprova 
e ele sanciona a seguinte Lei: 

 

 Art. 1º - Fica criada, nos termos artigo 144, parágrafo 8º da 
Constituição Federal e artigo 81 da Lei Orgânica do Municipal, a 
GUARDA MUNICIPAL DE ALTAMIRA, subordinada diretamente 
ao Chefe do Poder Executivo Municipal, corporação uniformizada 
e devidamente aparelhada, destinada a proteger o patrimônio, 
bens, serviços e instalações públicas municipais e do meio 
ambiente. 
  

Art. 2º - A Guarda Municipal de Altamira exercerá suas 
atividades em toda a extensão do território do município, 
cumprindo as Leis e assegurando o exercício de poderes 
constituídos no âmbito de sua competência. 

 
Parágrafo único – A organização hierárquica operacional e 

técnica da Guarda Municipal, tem como princípio à hierarquia e a 
disciplina. 

      
  Art. 3º - A Guarda Municipal de Altamira além das 
atribuições definidas no artigo 2º, desta Lei, poderá: 
 
 I – atuar em colaboração com órgãos Estaduais e Federais 
na manutenção da ordem e da segurança pública e atender 
situações excepcionais; 
 II – colaborar com o órgão executivo municipal de trânsito na 
fiscalização do trânsito municipal, nos termos e condições do 
Código de Trânsito Brasileiro; 
 III – atender a população em caso de calamidade pública em 
auxílio à Comissão Municipal de Defesa Civil e autoridades 
competentes no município; 
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 IV – participar das comemorações cívicas de feitos e fatos 
programados pelo município, destinados a exaltação do 
patriotismo. 
 
 Art. 4º - A Guarda Municipal terá sede no Município de 
Altamira, Estado do Pará, dispondo de autonomia nos limites da 
presente Lei. 
 
 Art. 5º - A Guarda Municipal de Altamira, obedecerá ao 
mesmo regime jurídico único em vigor para os servidores públicos 
municipais, submetendo-se especificamente as normas previstas 
no Regimento próprio desta Corporação. 
 
 Parágrafo único – A guarda Municipal atuará em turnos 
diurnos e noturnos. 
 
 Art. 6º - O efetivo da Guarda Municipal é fixado em 100 
(cem) guardas municipais. 
 
 Parágrafo 1º - Fica criado e acrescido no Anexo I, Grupo 
Educacional Nível Médio, Código: PMA-NM-400, da Lei Municipal 
nº 1.393, de 21 de junho de 1997, que dispõe sobre o Plano de 
Cargos, Carreiras e Vencimentos da Administração Pública Direta, 
Autárquica e Fundacional do Município de Altamira, o Cargo 
Efetivo de Guarda Municipal, na quantidade especificada no 
presente artigo. 
 
 Parágrafo 2º – A forma de provimento dos cargos de guarda 
municipal será através de concurso público na forma da legislação 
vigente, ficando submetidos ainda seus integrantes à aprovação 
em prévio treinamento. 
  
 Art. 7º - É assegurado ao Guarda Municipal: 
 
 I – uniforme especial, conforme modelo aprovado 
previamente pelas autoridades competentes e que não poderá 
apresentar semelhança com os utilizados pela Forças Armadas e 
Forças auxiliares; 
 II – porte de arma de fogo, cassetete, apito e demais 
equipamentos operacionais; 
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 III – carteira de identificação em que seja especificada a 
atividade de seu portador.   
 

Art. 8º - A Guarda Municipal será composta, obedecendo à 
hierarquia da seguinte maneira: 
 
 
 I – 01 (um) Comandante; 
 II – 01 (um) Subcomandante; 
 III – 03 (três) Inspetores Chefes; 
 IV – 05 (cinco) Guardas Municipais Inspetores; 
 V – 95 (noventa e cinco) guardas municipais. 
 
  

Parágrafo único - Os cargos de Comandante, 
Subcomandante e Inspetores Chefes da Guarda Municipal de 
Altamira, serão escolhidos, nomeados e exonerados pelo Chefe 
do Poder Executivo. 
 
 9º - Com amparo na Lei Municipal nº 1.374/97, e na Lei 
Orgânica do Município, fica criado no Quadro de Pessoal da 
Estrutura Administrativa os seguintes cargos comissionados: 
 
 
Comandante    DAS 07                                           01 
Subcomandante    DAS 06                                           01 
Inspetor Chefe    DAS 05                                           03 
 
 
 10º - Os encargos decorrentes da implantação da Guarda 
Municipal serão custeados através de dotações orçamentárias 
contidas no Orçamento vigente, da Secretaria Municipal de 
Administração - SEMAD. 
 
 11 – O detalhamento da estrutura administrativa da Guarda 
Municipal de Altamira será definido, através de regulamento 
específico, pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, ficando 
ainda o mesmo autorizado a baixar todos os atos complementares 
indispensáveis à implementação da presente Lei. 
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 12 – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 
 
Gabinete do Prefeito, aos 16 dias do mês de dezembro de 2003. 

 
 
 
 

DOMINGOS JUVENIL 
Prefeito de Altamira 

 

 


