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LEI  
Nº 2923/2022 

 
 

 
“Institui a Academia de Formação e 
Aperfeiçoamento Profissional da Guarda Civil 
Municipal com as atualizações em face do 
advento das Leis Complementares nº. 268/21 e 
269/21.”  

 

FELIPE AUGUSTO, Prefeito do Município de São Sebastião, no exercício de suas atribuições legais que lhe confere 

a Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 

Artigo 1º - Fica instituída a Academia de Formação e Aperfeiçoamento Profissional da Guarda Civil 

Municipal de São Sebastião, fundamentada na hierarquia e disciplina, subordinada à Secretaria de 

Segurança Urbana, e de responsabilidade do Comando-Geral da Guarda Civil Municipal.  

 

Artigo 2º - A Academia de Formação e Aperfeiçoamento Profissional da Guarda Civil Municipal de 

São Sebastião tem por objetivo formar, capacitar, promover o aprimoramento dos integrantes do Quadro de 

Carreira Única da Guarda Civil Municipal e dos servidores municipais que atuam em instituições e 

programas relacionados à segurança pública e urbana, bem como, auxiliar o Comando-Geral nos 

requerimentos de promoção no que tange os critérios e avaliações previstas na lei complementar 269/2021.  

 

Artigo 3º - Caberá ao Comandante Geral da Guarda Civil Municipal dirigir as atividades da 

Academia de Formação e Aperfeiçoamento Profissional da Guarda Civil Municipal. 

 

Artigo 4º - A Academia de Formação e Aperfeiçoamento Profissional da Guarda Civil Municipal de 

São Sebastião poderá ministrar cursos para agentes de segurança de outros municípios, bem como, firmar 

parcerias com outras Guardas Civis Municipais para aprimoramento técnico. 

Artigo 5º - A Academia de Formação e Aperfeiçoamento Profissional da Guarda Civil Municipal de 

São Sebastião tem como objetivo geral o ensino da proteção à vida, da incolumidade física, do patrimônio 

público e privado, das relações sociais, do meio ambiente e das instituições públicas. 
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Artigo 6º - A Academia de Formação e Aperfeiçoamento Profissional da Guarda Civil Municipal de 

São Sebastião terá como objetivos específicos:  

 

I - Capacitar, qualificar e habilitar os Guardas Civis Municipais para o exercício dos cargos e 

funções previstas em sua organização; 

II - Proporcionar aos Guardas Civis Municipais formação técnico-profissional e humanística, a fim 

de desenvolver suas potencialidades e habilidades necessárias ao eficaz desempenho de suas atividades 

profissionais;  

III - Desenvolver, junto aos Guardas Civis Municipais, o respeito às Leis, a incondicional promoção 

e defesa dos direitos da pessoa humana, a dedicação ao trabalho, o sentimento do dever, a 

responsabilidade, o senso de disciplina, o equilíbrio emocional, a consciência cívica, a sociabilidade e o 

espírito de cooperação;  

IV - Propiciar, em seus cursos, o desenvolvimento de valores morais e éticos, de caráter coletivo;  

V - Valorizar o processo de ensino-aprendizagem, centrando-o numa abordagem que privilegie a 

construção do conhecimento com ênfase nos aspectos conceituais, procedimentais e atitudinais;  

VI - Garantir aos Guardas Civis Municipais um perfil profissional, adequado com a ideia-força de 

que a Guarda Civil Municipal de São Sebastião é exemplo de cidadania.  

VII - Acompanhar o desempenho dos Guardas Civis Municipais, durante o período de estágio 

probatório; 

VIII - Produzir material didático-pedagógico de apoio ao ensino e instrução, buscando a constante 

atualização, promovendo ainda o estudo e indicações de novos equipamentos, conceitos, procedimentos e 

técnicas operacionais policiais; 

IX - Planejar e executar a grade de instruções do estágio de qualificação profissional, enfatizando a 

formação continuada e promover a adequação à matriz curricular nacional; 

X - Promover a reabilitação profissional dos Guardas Civis Municipais que foram afastados do 

desempenho de suas funções, capacitando-os técnica e psicologicamente para o retorno às atividades 

laborais; 

XI - Promover o desenvolvimento, a regulamentação e o aperfeiçoamento dos programas de 

atenção biopsicossocial voltados para o Guarda Civil Municipal; 

XII – Auxiliar no desenvolvimento e atualização do procedimento operacional padrão (POP); 
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XIII - Assegurar o aperfeiçoamento profissional e a formação continuada dos Guardas Civis 

Municipais; 

XIV - Estabelecer, como objetivo de longo prazo, a universalização do ensino acadêmico, 

aprimorando as atividades diárias e contribuindo, dessa forma, para sua realização pessoal e profissional; 

XV - Utilizar de pesquisa científica e a análise estatística, com vistas a influenciar e subsidiar 

soluções no ensino e políticas públicas de segurança, cooperando com outras instituições de segurança 

pública, incluindo a participação social; e 

XVI - Atualizar permanentemente o ensino de direitos humanos na Academia de Aperfeiçoamento 

da Guarda Civil Municipal, reforçando, durante a realização dos cursos, a compreensão de que aos Guardas 

Civis Municipais também são atribuídos esses direitos, devendo agir em defesa e promoção dos seus 

titulares. 

 

Parágrafo único - O planejamento do conteúdo pedagógico da Academia de Aperfeiçoamento da 

Guarda Civil Municipal de São Sebastião poderá prever o ensino e aprendizagem à distância (EAD) para as 

disciplinas teóricas, desde que atenda aos seus plenos objetivos. 

 

Artigo 7º - A Academia de Formação e Aperfeiçoamento Profissional da Guarda Civil Municipal de 

São Sebastião tem como finalidade realizar: 

 

I - Curso de formação; 

II - Curso de aperfeiçoamento; 

III - Curso de especialização; 

IV - Curso de reabilitação profissional; 

V - Estágio de qualificação profissional (EQP);  

VI - Análise dos critérios e aplicação das avaliações para promoção prevista na lei complementar 

269/2021; 

VII - Promoção de estudos, análises estatísticas e pesquisas científicas em segurança pública. 

 

Parágrafo único - A Academia de Formação e Aperfeiçoamento Profissional da Guarda Civil 

Municipal de São Sebastião deverá aplicar, anualmente, teste de capacidade técnica em armamento e tiro, 
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sem prejuízo da aplicação das capacitações técnica e psicológica para a manutenção ou expedição do porte 

funcional. 

 

Artigo 8º - A Guarda Civil Municipal de São Sebastião poderá disponibilizar serviços de formação e 

aperfeiçoamento profissional para instituições privadas ou públicas por meio de sua Academia. 

 

§ 1º - Para a finalidade prevista no caput deste artigo, a Guarda Civil Municipal poderá ceder o uso 

de suas instalações destinadas à formação e treinamento. 

 

§ 2º - Os serviços prestados e o uso da área da Academia de Formação e Aperfeiçoamento da 

Guarda Civil Municipal serão disponibilizados por Termo de Parceria a critério do Comandante-Geral. 

 

Artigo 9º - Fica a Academia de Formação e Aperfeiçoamento da Guarda Civil Municipal autorizada 

a receber doações ou legados, de qualquer espécie, desde que não impliquem encargos ao donatário. 

 

Artigo 10 - Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar convênios com instituições públicas ou 

privadas, sem qualquer ônus para este Município, objetivando a cooperação com as atividades 

desenvolvidas pela Academia de Formação e Aperfeiçoamento Profissional da Guarda Civil Municipal de 

São Sebastião. 

 

Artigo 11 - A docência será exercida por instrutores, integrantes da Guarda Civil Municipal, 

habilitados e qualificados em áreas correlatas à disciplina ministrada, e ainda, poderá ser exercida por 

instrutores fora dos quadros de servidores da Guarda Civil Municipal, desde que habilitados e qualificados 

na disciplina ministrada, por meio de convite do Comando-Geral, exercendo a atividade de forma voluntária. 

 

Parágrafo único - A atividade exercida nos termos do caput deste artigo não implica vínculo 

empregatício com o Município. 

 

Artigo 12 - A matriz curricular será deliberada por comissão permanente organizadora, 

examinadora e deliberativa, composta por até 10 (dez) membros efetivos do quadro da carreira única do 

Guarda Civil Municipal Classe Distinta ou superior e na falta deste, a classe imediatamente inferior.  
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Artigo 13 - Caberá a Academia de Formação e Aperfeiçoamento Profissional da Guarda Civil 

Municipal: 

 

I - Deliberar sobre assuntos da própria Academia; 

II - Definir o acesso aos cursos da Academia pelos integrantes, conforme os requisitos de 

admissibilidade para realização do curso oferecido. 

III - Elaborar critérios de avalição curricular dos integrantes que frequentarem seus cursos, 

considerando a assiduidade, comportamento e desempenho dos integrantes no curso, sem prejuízo de 

outros critérios estipulados. 

IV - Para formação de novos membros, seguir a matriz curricular da Secretaria Nacional de 

Segurança Pública (SENASP), as diretrizes do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP) e às 

legislações pertinentes ao desempenho da função. 

V - Será responsável pela aplicação das avaliações previstas na lei complementar nº 269/2021, no 

que tange as promoções. 

 

Artigo 14 - A comissão permanente da Academia de Formação e Aperfeiçoamento Profissional da 

Guarda Civil Municipal de São Sebastião manterá relatório atualizado e individualizado, indicando o 

desempenho curricular do aluno no curso de formação, habilitação e aperfeiçoamento profissional.   

 

Artigo 15 - O porte de arma de fogo da Guarda Civil Municipal de São Sebastião, será concedido 

aos Guardas Civis Municipais por meio de Capacitação Técnica em armamento e tiro conforme previsto nas 

legislações pertinentes e ministrado pela Academia de Formação e Aperfeiçoamento da Guarda Civil 

Municipal.  

 

Artigo 16 - Caberá a Academia de Formação e aperfeiçoamento da Guarda Civil Municipal no que 

tange o porte de armas: 

 

I - Aplicar o Estágio de Qualificação Profissional (EQP) anual, para manutenção do porte de armas 

conforme previsto no Acordo de Cooperação Técnica firmado com a Polícia Federal; 
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II - Aplicar o curso, prova teórica e prática de armamento e tiro para habilitação nos calibres 

permitidos de uso funcional da Guarda Civil Municipal de São Sebastião; 

III - Adotar as providências cabíveis para a renovação dos laudos psicológicos/psicotécnicos com 

psicólogo credenciado pela Polícia Federal, antes do respectivo vencimento; 

IV - Determinar a apresentação do efetivo nos locais designados, para a realização dos testes 

psicológicos/psicotécnico. 

V - Agendar exame toxicológico dos Guardas Civis Municipais por ocasião das avaliações para 

promoção, ou a qualquer tempo por deliberação da comissão. 

VI - À época de concurso público para o cargo de Guarda Civil Municipal, auxiliar na realização 

junto ao Setor de Inteligência da Guarda Civil Municipal a Investigação Social dos candidatos. 

 

Artigo 17 - Ficará a cargo da Academia, acompanhar a evolução do servidor que tiver o porte de 

arma suspenso por restrição médica, tratamento médico psiquiátrico, ou cuja conduta for considerada 

inadequada, mediante recomendação da Corregedoria da Guarda Civil Municipal, bem como, a critério do 

Comandante-Geral da Guarda Civil Municipal, por seu próprio entendimento, desde que justificadamente, 

conforme previsto em lei. 

Artigo 18 - O integrante da Guarda Civil Municipal, sempre que se envolver em ocorrência que 

resulte em disparo de arma de fogo, deverá confeccionar e enviar, imediatamente, a sua chefia, relatório 

circunstanciado dos fatos a fim de justificar o motivo da utilização da arma, devendo seu superior 

hierárquico encaminhar referido relatório diretamente ao Comandante-Geral da Guarda Civil Municipal, e 

este à Corregedoria da Guarda Civil Municipal e a Academia de Formação e Aperfeiçoamento da Guarda 

Civil Municipal. 

 

Parágrafo único - Após receber relatório que envolva disparo de arma de fogo, deverão os órgãos 

referidos no caput do artigo, avaliar o caso e adotar as medidas cabíveis e pertinentes às suas 

competências. 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Artigo 19 - É obrigatória a participação dos Guardas Civis Municipais, quando convocados, nos 

cursos ofertados pela Academia de Formação e Aperfeiçoamento Profissional.  
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Artigo 20 - O Regimento Interno da Academia de Formação e Aperfeiçoamento Profissional da 

Guarda Civil Municipal será elaborado e deliberado pela Comissão da Academia de Formação e 

Aperfeiçoamento Profissional da Guarda Civil Municipal.   

 

Artigo 21 - A administração, instalação, manutenção e recursos designados para a Academia serão 

de exclusiva responsabilidade do Comando-Geral da Guarda Civil Municipal de São Sebastião. 

 

Artigo 22 - Aplica-se, no que couber, a esta Lei, as disposições contidas nas Leis Complementares 

nº 146/2011, 268/2021 e 269/2021. 

 

Artigo 23 - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de dotações 

orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

 

Artigo 24 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e revogam-se as disposições em 

contrários contidas na Lei n.º 2537/2018 e demais disposições em contrário. 

 

São Sebastião, 21 de setembro de 2022. 

 
 
 
 

 

FELIPE AUGUSTO 
Prefeito 

 

 

 


