
 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DO TOCANTINS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE  

 

 LEI Nº 566/02,                    de 30  de setembro de 2.002. 
 

“Cria a Guarda Municipal e da outras providencias”. 
 

O Prefeito Municipal de São Valério da Natividade. 

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a 

seguinte Lei: 

Art. 1º - Fica criada  a Guarda Municipal de São Valério da 
Natividade, com efetivo de 20 (vinte) elementos. Corporação uniformizada e armada, a 

qual caberá a vigilância dos prédios públicos municipais, além da colaboração na 

segurança pública, na forma da Lei. 

PARÁGRAFO ÚNICO A colaboração na segurança Pública, com competência para 
policiamento e fiscalização do trânsito, poderá ser exercida mediante convênio firmado 

entre o Município e o Estado do Tocantins. 

Art. 2º - A Guarda Municipal exercerá suas atividades em toda 

extensão do território do Município de São Valério da Natividade, com a finalidade de 
proteger bens públicos e de terceiros, de realizar policiamento preventivo e disciplinar, 

de colaborar com o estado na manutenção da ordem e segurança pública, bem como de 

fazer cumprir as leis e assegurar o exercício dos poderes constituídos, no âmbito de sua 

competência. 
PARAGRAFO ÚNICO -  no Plano de sua estrutura orgânica e orçamentária, a Guarda 

Municipal integra à Secretaria Municipal de Administração. 

 Art. 3º - A Guarda Municipal terá quadro, hierarquia e funções 

estabelecidos por Lei, sendo que os seus membros nela ingressarão mediante concurso 
público. 

PARÁGRAFO ÚNICO – o REGULAMENTO DA Guarda Municipal será 

estabelecida mediante Decreto do Executivo Municipal. 
Art. 4º - A Coordenadoria da Guarda Municipal será exercida por 

designação do Prefeito Municipal, podendo recair a escolha sobre Oficial das Forças 

Armadas ou da Policia Militar, obedecendo aos regulamentos próprios. 

Art. 5º - Aplicar-se-á aos servidores da Guarda Municipal o 
Regime Jurídico Previsto na Lei Municipal nº 261 de 10 de setembro de 1.997, e da 

mesma forma, as regras  previstas no plano de Cargos,  Carreira e Salários dos 

Servidores Municipais, Lei Municipal nº 269 de 10 de novembro de 1997.  

Art. 6º - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão 
por conta das dotações orçamentárias, suplementadas se necessários. 

Art.7- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e revoga as 

disposições em contrario. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO 
DA NATIVIDADE, ESTADO DO TOCANTINS, aos trinta dias do mês de  setembro 

de 2002. 

Dr. JOÃO JAIME CASSOLI 
Prefeito Municipal 
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