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Vila Velha, ES, 04 de julho de 2018. 

 

 

MENSAGEM DE LEI Nº  19/2018 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores, 

 

Submetemos à apreciação dessa Egrégia Câmara Municipal, o incluso Projeto de Lei “que 

cria a indenização destinada à Guarda Municipal de Vila Velha, para o pagamento das 

despesas decorrentes da renovação do porte de arma de fogo de patrimônio do Município 

de Vila Velha e aquisição de uniforme, e dá outras providências”. 

 

A presente proposta se justifica tendo em vista a necessidade de criar as indenizações 

para a aquisição de uniforme da Guarda Municipal de Vila Velha e para o pagamento da 

renovação do porte de arma de fogo de patrimônio do Município de Vila Velha. 

 

Como é sabido, as atividades exercidas pelos integrantes da Guarda Municipal estão 

inseridas, em termos conceituais, dentre as que direta ou indiretamente, destinam-se a 

assegurar ou colaborar com a efetivação da segurança pública, consoante se infere do 

disposto no artigo 144, § 8°, da Constituição Federal e na Lei Federal n° 13.022, de 8 

agosto de 2014, que dispõe sobre o Estatuto Geral das Guardas Municipais, 

configurando-se, pois, como atividades de risco acentuado. 

 

Objetivando dar maior celeridade aos procedimentos adotados para a aquisição de 

uniforme para a Guarda Municipal, o pagamento dessa indenização será muito mais 

benéfica, tendo em vista que será paga diretamente ao beneficiário, dispensando o 

processo licitatório, o qual é longo, moroso e burocrático.  

 

Nesse mesmo sentido é a indenização para a renovação do porte de arma de fogo de 

patrimônio do Município de Vila Velha, que inclui as avaliações de capacidade técnica e 

de aptidão psicológica para o manuseio de arma de fogo. 

 

A indenização será paga diretamente ao Guarda Municipal, dispensando processos 

morosos e burocráticos, os quais, por muitas vezes, acabam por dar causa ao atraso na 

renovação do porte de arma de fogo, trazendo prejuízos irreparáveis tanto para a 

Administração, quanto para a população. 

 

Diante do exposto, encarecemos dessa Egrégia Câmara Municipal o indispensável apoio 

ao incluso Projeto de Lei, de forma que seja ele apreciado e aprovado, em regime de 

urgência, consoante preconizado pelo art. 39 da Lei Orgânica Municipal. 

 

Respeitosamente, 

 

 

 

MAX FREITAS MAURO FILHO 

Prefeito Municipal 
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PROJETO DE LEI Nº 019/2018 

 

 

 

Cria a indenização destinada à Guarda 

Municipal de Vila Velha, para o pagamento 

das despesas decorrentes da renovação do 

porte de arma de fogo de patrimônio do 

Município de Vila Velha e aquisição de 

uniforme, e dá outras providências. 

 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE VILA VELHA, Estado do Espírito Santo, no uso 

de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a 

seguinte Lei: 

 

 

Art. 1º Esta Lei concede à Guarda Municipal indenização para pagamento das 

despesas decorrentes da renovação do porte de arma de fogo de patrimônio do 

Município de Vila Velha e aquisição de uniforme. 

 

Art. 2º Ficam criadas as indenizações para o pagamento das despesas decorrentes da 

renovação do porte de arma de fogo de patrimônio do Município de Vila Velha e para 

a aquisição de uniforme da Guarda Municipal de Vila Velha. 

 

Parágrafo único. Os Guardas Municipais de Vila Velha, mediante o pagamento das 

indenizações previstas no caput deste artigo, ficam obrigados a realizar o pagamento 

das despesas com as avaliações de capacidade técnica e de aptidão psicológica para o 

manuseio de arma de fogo, os quais integram as despesas com a renovação do porte 

de arma de fogo de patrimônio do Município de Vila Velha e para a aquisição das 

peças que compõem o uniforme dentro dos padrões regulamentares.  

 

 

Art. 3º A indenização prevista no artigo 1º, destinada à renovação do porte de arma 

de fogo de patrimônio do Município de Vila Velha, em valor a ser fixado por decreto, 

será paga da seguinte forma: 

 

I – Quanto aos portes de arma de fogo de patrimônio do Município de Vila Velha que 

estejam vencidos ou a vencer no exercício de 2018, os integrantes da Guarda 

Municipal de Vila Velha receberão a respectiva indenização na folha de pagamento 

do mês subsequente à publicação da presente lei, junto com a sua remuneração 

mensal.   

 

II – Quanto aos portes de arma de fogo de patrimônio do Município de Vila Velha 

com vencimento para o exercício de 2019, os integrantes da Guarda Municipal de 

Vila Velha receberão a respectiva indenização, com antecedência de 90 (noventa) 

dias antes do vencimento da data da renovação do porte de arma, na folha de 

pagamento, junto com a sua remuneração mensal.  
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Art. 4º A responsabilidade pela renovação do porte de arma é exclusivamente do 

Guarda Municipal de Vila Velha. 

 

Parágrafo único. O Guarda Municipal deverá requerer a renovação do porte de arma 

de fogo de patrimônio do Município de Vila Velha, através de formulário próprio, 

constante do Anexo II, junto à Subsecretaria da Guarda Municipal de Vila Velha, 

com antecedência de 120 (cento e vinte) dias do vencimento da renovação do porte de 

arma de fogo. 

 

 

Art. 5º A indenização do pagamento das avaliações de capacidade técnica e de 

aptidão psicológica para o manuseio de arma de fogo, integram as despesas com a 

renovação do porte de arma de fogo de patrimônio do Município de Vila Velha. 

 

 

Art. 6º O Guarda Municipal que receber a indenização para a renovação do porte de 

arma de fogo, obrigar-se-á a manter o seu porte de arma de fogo atualizado. 

 

Parágrafo único. Caso o Guarda Municipal dê causa ao atraso da renovação do porte 

de arma de fogo, estará sujeito às penalidades previstas na Lei Municipal nº 

5.509/2013, salvo comprovação de justo motivo. 

 

 

Art. 7º Os Guardas Municipais deverão realizar as avaliações de capacidade técnica e 

de aptidão psicológica para o manuseio de arma de fogo, somente com profissionais, 

credenciados no Departamento de Polícia Federal. 

 

 

Art. 8º A indenização prevista no artigo 1º, destinada à aquisição das peças que 

compõem o uniforme da Guarda Municipal de Vila Velha, dentro dos padrões 

regulamentares, em valor a ser fixado por decreto, será paga da seguinte forma: 

 

I - Anualmente, em parcela única, no pagamento do mês subsequente ao respectivo 

aniversário. 

 

a) No caso de posse e exercício do Guarda Municipal durante o decurso do ano civil, 

o pagamento da indenização prevista no art. 1º será feito, excepcionalmente, no mês 

subsequente a respectiva posse. 

 

b) Os Guardas Municipais que já tiverem aniversariado na data de entrada em vigor 

da presente lei, receberão a indenização prevista no art. 1º, até o final do exercício de 

2018.  

 

 

Art. 9º Os Guardas Municipais deverão guardar as notas fiscais de compra do 

respectivo uniforme, pelo prazo de 05 (cinco) anos, a partir do recebimento da 

indenização, a fim de comprovar a mencionada aquisição. 
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§ 1º A Administração Pública Municipal poderá, caso necessário, requisitar a 

apresentação das notas fiscais de compra do respectivo uniforme.  

 

§ 2º Na hipótese do Guarda Municipal não apresentar a nota fiscal de compra do 

respectivo uniforme, submeter-se-á as penalidades previstas no Regulamento 

Disciplinar da Guarda Municipal de Vila Velha. 

 

 

Art. 10 Considera-se uniforme, para efeito desta Lei, as peças e suas respectivas 

quantidades constantes nas descrições contidas no Anexo I e as vestimentas dos 

integrantes do sistema de inteligência e correcional da Guarda Municipal, 

indispensáveis ao exercício da atividade. 

 

§ 1º É permitida aos Guardas Municipais a aquisição das demais peças, acessórios e 

equipamentos, não constantes na relação do Anexo I, necessários à execução das 

atividades, desde que estejam de acordo com as descrições constantes no 

Regulamento de Uniformes da Corporação. 

 

 

Art. 11 A Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito – SEMDEST efetuará o 

credenciamento das pessoas jurídicas interessadas na atividade de confecção, de 

distribuição e de comercialização de uniformes, distintivos e insígnias. 

 

Parágrafo Único. Os Guardas Municipais deverão realizar as compras das peças de 

uniformes, somente, junto aos estabelecimentos comerciais que sigam as disposições 

do Regulamento de Uniformes da Guarda Municipal de Vila Velha, conforme 

credenciamento da SEMDEST. 

 

 

Art. 12 A aquisição individual de peças de uniformes não isenta os Guardas 

Municipais do cumprimento integral do regulamento de uso de uniformes e insígnias 

ou qualquer outro instrumento legal equivalente, sendo decorrente a aplicabilidade 

das disposições disciplinares ou outras providências necessárias para o restauro da 

hierarquia e disciplina, se assim for o caso. 

 

 

Art. 13 Em caso de dano ao uniforme do Guarda Municipal, em virtude do regular 

exercício de sua função, o mesmo fará jus a uma indenização complementar. 

 

§ 1º Ocorrendo a hipótese do dano previsto no caput deste artigo, a pedido do 

interessado, será instaurado o devido processo administrativo, objetivando apurar 

todas as circunstâncias fáticas e de direito atinentes ao fato, e sendo comprovada a 

existência de nexo causal entre o dano do uniforme no exercício da função pública, 

bem como a ausência de culpa ou dolo, após a conclusão do referido processo, poderá 

ser paga a indenização complementar. 

 

§ 2º No caso previsto no § 1°, deverá o Guarda Municipal de Vila Velha proceder à 

juntada ao processo administrativo, da nota fiscal referente à despesa contraída para 
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compra das peças danificadas, sendo-lhe restituído em valor correspondente a 70% 

(setenta por cento) do valor estipulado para a indenização. 

 

 

Art. 14 As indenizações criadas por esta Lei têm natureza indenizatória, não tem 

natureza remuneratória, não se incorporam aos proventos de inatividade e não sofrem 

incidência de contribuições previdenciárias. 

 

Art. 15 Somente fará jus às indenizações criadas por esta Lei o Guarda Municipal 

que estiver em efetivo exercício. 

 

Art. 16 As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das 

dotações orçamentárias próprias.  

 

Art. 17 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se a Lei 

Municipal n.º 6.008, de 12 de junho de 2018 e demais disposições em contrário. 

 

 

Vila Velha/ES, 04 de julho de 2018. 

 

 

 

MAX FREITAS MAURO FILHO 

Prefeito Municipal 
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ANEXO I 

RELAÇÃO DE ITENS DE UNIFORME 

 

ITEM QUANTIDADE 

BONE REGULAVEL 02 

BOINA 01 

CALÇA OPERACIONAL 02 

CINTO DE NYLON 01 

COTURNO/BOTA TATICA 01 

CAMISETA MANGA CURTA 03 

GANDOLA MANGA CURTA 02 

GANDOLA MANGA LONGA 01 

TENIS PRETO 01 

MEIA BRANCA 02 

MEIA PRETA 04 

TARJETA DE IDENTIFICAÇÃO 01 

 

ANEXO II 

REQUERIMENTO DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PARA 

RENOVAÇÃO DE PORTE DE ARMA DE FOGO DE PATRIMÔNIO DO 

MUNICÍPIO DE VILA VELHA 

 

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE 

Nome: 

Matrícula: 

Data de vencimento do porte de arma de fogo: 

MATERIAL BÉLICO  

Tipo: Fabricante: 

Marca: Quantidade: 

Modelo: Outras especificações: 

Calibre:  

Declaro conhecer as normas vigentes que regulam a renovação de porte de arma 

de fogo de patrimônio do Município de Vila Velha. 

 

 

_________________________________________________ 

REQUERENTE 
 

Vila Velha, ES,        de                       de 2018. 

 

 

 

 

MAX FREITAS MAURO FILHO 

Prefeito Municipal 


