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ESTUDO DE ALTERAÇÃO DO PCCS/GMF 

 

MINUTA DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº     ,    DE                       DE   2022. 

Aprova o Plano de Cargos, Carreiras e Salários 

(PCCS) dos servidores da Carreira de Segurança 

Pública da Guarda Municipal de Fortaleza e dá 

outras providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA. FAÇO SABER QUE A CÂMARA 

MUNICIPAL DE FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI 

COMPLEMENTAR: 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1º. Fica aprovado o Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) dos 

servidores da carreira de segurança pública da Guarda Municipal de Fortaleza, estruturado na 

forma do Anexo I, obedecendo às diretrizes contidas nesta Lei. 

Parágrafo único. O Plano de Cargos, Carreiras e Salários, a que se refere o caput 

deste artigo, abrange os servidores ocupantes dos cargos/funções de: 

I – Guarda Municipal, Subinspetor e Inspetor; 

Art. 2º. O Plano de Cargos, Carreiras e Salários resultante da aplicação das diretrizes 

estabelecidas nesta Lei será composto por: 

I – estrutura do plano: Carreira Única de Segurança Pública, cargos/funções e classes 

- Anexo I 
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II – quadro de pessoal - Anexo II 

III – nível de classificação e carga horária mínima para o deslocamento por 

qualificação - Anexo III 

IV – tabela de conversão e enquadramento - Anexo IV 

V – tabela hierárquica salarial – 180H Anexo V  

VI – tabela hierárquica salarial – 240H Anexo VI 

VII – descrição das atribuições dos cargos/funções - Anexos VII e VIII 

Art. 3º. Para os efeitos desta Lei, considera-se: 

I – Plano de Cargos, Carreiras e Salários: conjunto de princípios, diretrizes e 

normas que regulam o desenvolvimento profissional dos servidores da carreira de segurança 

pública da Guarda Municipal de Fortaleza, constituindo-se em instrumento de gestão do órgão; 

II – cargo: unidade básica do quadro de pessoal, de natureza permanente, criado por 

Lei, provido por concurso público de provas, ou provas e títulos, de provimento originário que 

deverá se dar na classe e padrão iniciais da carreira, individualizando-se ao seu ocupante, o 

conjunto de atribuições substancialmente idênticas quanto à natureza do trabalho, aos graus de 

complexidade e responsabilidade; 

III – função: o conjunto de atribuições e responsabilidades estabelecidas para um 

servidor. Para este plano, a função tem a característica de ser extinta ao vagar; 

IV – nível de classificação: conjunto de cargos/funções classificados a partir dos 

requisitos de escolaridade;  

V – classe: é a divisão básica da carreira, agrupando os cargos/funções da mesma 

denominação, segundo o nível de responsabilidade e complexidade; 
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VI – carreira: é o conjunto dos cargos de guarda municipal, subinspetor e inspetor, 

nos quais o servidor se desloca por progressão e promoção, utilizando-se os critérios de 

qualificação e tempo de serviço;  

VII – referência: posição do servidor na escala de vencimento da respectiva classe; 

VIII – interstício promocional: é o intervalo de tempo entre uma promoção e outra; 

IX – enquadramento: é a posição do servidor no cargo ou função, na referência e na 

classe da tabela salarial, levando-se em consideração o tempo de serviço e/ou qualificação 

conforme o caso; 

X– promoção: é um ato administrativo automático de ascensão funcional de 

referência, de classe e de cargo, conforme o caso, passando-se para o grau hierárquico superior 

nas diferentes classes, cargos/funções do servidor público de Carreira da Guarda Municipal de 

Fortaleza; 

XI – tabela de vencimento: é o escalonamento de acordo com o padrão, no qual o 

servidor poderá ter a evolução de vencimento base, obedecendo aos critérios estabelecidos nesta 

Lei, conforme anexos V e VI; 

XII – vencimento base: é o vencimento correspondente a referência no 

cargo/função, na classe e no nível, no qual o servidor está enquadrado, sob o qual incidirá todas 

as demais vantagens percebidas pelo servidor e será reajustado de acordo com a revisão geral dos 

servidores – data base. 

CAPÍTULO II 

DO QUADRO DE PESSOAL 

 

Art. 4º. O quadro de pessoal da Guarda Municipal de Fortaleza (GMF), que integra a 

carreira única de segurança pública, fica organizado na forma do Anexo II desta Lei, estruturado 

em 02 (duas) partes: 
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I - Parte Permanente, constituída de Cargos de Provimento Efetivo, sendo eles: 

guarda municipal, subinspetor e inspetor; 

II - Parte Especial, constituída de Funções, extintas quando vagarem, sendo elas: 

guarda municipal, subinspetor e inspetor; 

§ 1º. A quantidade total de cargos de provimento efetivo será igual a 0,2% (dois 

décimos por cento) da população do município de Fortaleza, conforme o art. 7º, III, da Lei nº 

13.022, de 08 de agosto de 2014, Estatuto Geral das Guardas Municipais. 

§ 2º. Após o cálculo a que se refere o § 1º, os cargos de provimento efetivo serão 

distribuídos da seguinte maneira: 

I – 45% (quarenta e cinco por cento) dos cargos efetivos serão de guarda municipal; 

II – 30% (trinta por cento) dos cargos efetivos serão de subinspetores; 

III – 25% (vinte por cento) dos cargos efetivos serão de inspetores. 

CAPÍTULO III 

DO INGRESSO NA CARREIRA 

Art. 5º. O ingresso na carreira única de segurança pública dar-se-á, no cargo de 

guarda municipal, na referência 01 (um) da classe A, mediante concurso público, na forma 

disciplinada pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Fortaleza (Lei nº 6.794, de 

27 de dezembro de 1990) e nesta Lei. 

Art. 6º. O concurso público, de caráter competitivo, eliminatório e classificatório, 

para o ingresso no cargo de guarda municipal, poderá ser realizado em fases distintas, a serem 

regulamentadas por edital do respectivo concurso, constituindo-se da seguinte forma: 

I - Provas Objetivas para o cargo, de caráter eliminatório e classificatório; 

II - Exame Médico e Exame Toxicológico, de caráter eliminatório; 
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III - Avaliação Psicológica, de caráter eliminatório; 

IV - Avaliação de Capacidade Física, de caráter eliminatório; 

V - Investigação Social e Funcional, de caráter eliminatório; 

VI - Curso de Formação, de caráter profissionalizante e Prova de Avaliação após sua 

conclusão, de caráter eliminatório.  

Parágrafo Único. O(a) candidato(a), por ocasião do curso de formação, fará jus ao 

valor correspondente à referência inicial da classe de guarda da tabela de vencimentos da jornada 

de 240h, a título de bolsa formação. (Proposta das Entidades: SINDIGUARDAS, 

SINDIFORT, ASSISG, ASGMEC). 

Art. 7º. São requisitos básicos para investidura em cargo público na Guarda 

Municipal de Fortaleza: 

I - nacionalidade brasileira; 

II - gozo dos direitos políticos; 

III - quitação com as obrigações militares e eleitorais; 

IV - nível médio completo de escolaridade;  

V - idade mínima de 18 (dezoito) anos; 

VI - aptidão física, mental, psicológica e não ser pessoa com deficiência 

incompatível com o exercício do cargo;  

VII - idoneidade moral comprovada por investigação social e funcional, além de 

certidões expedidas perante o Poder Judiciário estadual, federal e eleitoral; 

VIII - possuir Carteira Nacional de Habilitação ou Permissão para Dirigir veículo 

automotor, no mínimo, nas categorias A ou B. 
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Art. 8º. A carreira de segurança pública é organizada em cargos e suas respectivas 

classes, dispostos de acordo com o nível de responsabilidade e complexidade. 

Art. 9º. Os servidores não poderão ser disponibilizados ou cedidos para outros 

órgãos municipais, estaduais ou federais, para executar funções diferentes daquelas previstas nas 

atribuições do seu respectivo cargo, salvo para exercer mandato em entidades de representação 

sindical, para assumir cargo em comissão, mandato eletivo e as demais exceções previstas em 

lei. 

Parágrafo único. Os servidores da carreira de Segurança Pública da Guarda 

Municipal de Fortaleza poderão ser disponibilizados à Secretaria Municipal da Segurança Cidadã 

(SESEC), bem como cedidos para outros órgãos de segurança pública, sem prejuízo da sua 

remuneração, conforme termo de cooperação técnica. 

DO ESTÁGIO PROBATÓRIO 

Art. 10. Após a admissão, o servidor ficará sujeito ao cumprimento do estágio 

probatório, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o 

desempenho do cargo, observados os seguintes fatores:     

I - assiduidade; 

II - disciplina; 

III - capacidade de iniciativa; 

IV - produtividade; 

V - responsabilidade.   

§ 1º. A avaliação de desempenho no estágio probatório, após análise dos superiores 

hierárquicos, será reavaliada pela comissão permanente constituída para acompanhar este plano 

de cargos e carreiras, e somente após será encaminhada para ser homologada pela autoridade 

competente.  
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§ 2º. O servidor não aprovado no estágio probatório será exonerado ou, se estável 

em outro cargo no município, reconduzido ao cargo anteriormente ocupado, observado o 

disposto na legislação. 

§ 3º. Ao servidor em estágio probatório ou não, será assegurado afastamento ou 

escala adequada para que possa participar de Curso de Formação decorrente de aprovação em 

concurso para outro cargo na Administração Pública de qualquer ente federativo. 

§ 4º. O estágio probatório ficará suspenso durante as licenças e os afastamentos 

definidos na Lei Municipal 6794 de 1990, bem como na hipótese de participação em curso de 

formação, e será retomado a partir do término do impedimento.  

CAPÍTULO IV 

DA JORNADA DE TRABALHO 

Art. 11. A jornada de trabalho dos servidores integrantes do Plano de Cargos, 

Carreiras e Salários – PCCS da Guarda Municipal de Fortaleza fica estabelecida em: 

I – 180 (cento e oitenta) horas mensais, sendo 30 (trinta) horas semanais 

efetivamente trabalhadas, cujos vencimentos básicos são os estabelecidos no Anexo V;  

II – 240 (duzentas e quarenta) horas mensais, sendo 40 (quarenta) horas semanais 

efetivamente trabalhadas, cujos vencimentos básicos são os estabelecidos no Anexo VI.  

§ 1º. Para fins de cumprimento da jornada de trabalho, poderá ser estabelecido 

sistema de escalas de serviço 12x36, 12x60, 24x72, administrativa (segunda a sexta – 8h diárias 

ou 6h corridas ou conforme casos previstos em legislação específica) e outras, no interesse da 

Administração, com compensação semanal e mensal, e aferição de frequência, visando atender 

ao interesse público, regulamentadas através de portaria do diretor da Guarda Municipal de 

Fortaleza. 
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§ 2º. Será instituído o Sistema de Banco de Horas, elaborado pela Comissão do Plano 

de Cargos e Salários (PCCS), a ser regulamentado por ato do Diretor da Guarda Municipal de 

Fortaleza, num prazo de até 180 (cento e oitenta) dias após a vigência desta lei. 

§ 3º.  Fica dispensado, a partir da vigência desta Lei, o registro de ponto eletrônico 

para os servidores da Guarda Municipal de Fortaleza.  

§ 4º. As horas trabalhadas após o término dos plantões ordinários, de acordo com a 

necessidade de serviço, que excederem a escala diária da jornada mensal disposta nos incisos I e 

II, dos parágrafos 1º e 2º deste artigo, serão computadas em um banco de horas, a serem pagas a 

título de horas extras, com acréscimo de no mínimo, 50% (cinquenta por cento), ou convertidas 

em compensação de horários e/ou folgas, a critério do servidor. (PROPOSTA DA 

CATEGORIA) 

§ 5º. Para os servidores da escala de trabalho administrativa na sede ou postos 

patrimoniais, que executam suas atribuições de segunda a sexta-feira, independente da jornada 

mensal, 180h ou 240h, ficam asseguradas as folgas por ocasião dos feriados e pontos 

facultativos. (PROPOSTA DA CATEGORIA) 

§ 6º. Pela soma de todos os plantões ordinários diários que ultrapassarem as horas 

efetivamente trabalhadas da jornada mensal haverá compensação com Reduções de Plantões 

(RPs), conforme a escala de cada servidor, com regulamentação por Portaria do Diretor da 

Guarda Municipal de Fortaleza. (PROPOSTA DA CATEGORIA) 

§ 7º. Ficará a critério dos servidores, mediante acordo com o chefe imediato, a 

escolha dos dias em que irá utilizar as reduções de plantões (RPs). (PROPOSTA DA 

CATEGORIA) 

§ 8º. O servidor que trabalhar, nos feriados nacionais, estaduais e municipais, mesmo 

em regime de escala, fará jus a uma folga.  

Art. 12. Será criada uma Escala Especial de Trabalho, por ato do Diretor da Guarda 

Municipal de Fortaleza para os servidores, em efetivo exercício, nas atividades de salvamento 
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aquático, de motopatrulhamento, ciclopatrulhamento e que trabalham nas dependências dos 

terminais de ônibus da cidade, de forma que não ultrapasse a jornada mensal de 180 horas, com 

30 horas semanais efetivamente trabalhadas e 240 horas mensais, com 40 horas semanais 

efetivamente trabalhadas. (APROVADO EM ASSEMBLEIA) 

Parágrafo único. A escala especial constante no artigo 12, somente ocorrerá 

enquanto o servidor permanecer desempenhando as atividades de salvamento aquático, de 

motopatrulhamento, ciclopatrulhamento e nas dependências dos terminais de transporte coletivo 

da cidade, devendo cessar tão logo se verifique a remoção do servidor para unidade 

administrativa diversa. (Aprovada em Assembleia) 

Art. 13. Será criada uma Escala Especial de Trabalho para os servidores da Guarda 

Municipal de Fortaleza em efetivo exercício nas atividades de videomonitoramento e 

teleatendimento, de forma que não ultrapasse a jornada mensal de 180h, sendo 30h semanais, e 

240h mensais, sendo 40h semanais, a ser regulamentada por ato do diretor da GMF. 

Parágrafo único. A escala especial constante no artigo 13, somente ocorrerá 

enquanto o servidor permanecer desempenhando as atividades de videomonitoramento e 

teleatendimento, devendo cessar tão logo se verifique a remoção do servidor para unidade 

administrativa diversa; 

Art. 14. O cumprimento da Escala Especial de Trabalho: 

I - dar-se-á sem prejuízo do recebimento integral da remuneração que o servidor teria 

direito pelo exercício funcional sob regime regular de trabalho; 

II - não altera a carga horária mensal do servidor, bem como o seu enquadramento na 

respectiva Tabela Salarial deste PCCS. 

Art. 15. A Guarda Municipal de Fortaleza poderá realizar serviço extraordinário, 

para atender situações excepcionais e temporárias, através de plantões de até 12 (doze) horas de 

serviço. 
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§ 1º. O serviço extraordinário será calculado nos moldes previstos no Estatuto dos 

Servidores Públicos de Fortaleza. 

§ 2º. O serviço extraordinário no período de pré-carnaval, carnaval, réveillon e outros 

eventos de calamidade pública, será calculado em 100% do valor da hora normal.   

CAPÍTULO V 

DA ESTRUTURA DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS 

Art. 16. A carreira única de segurança pública é formada pelos cargos de guarda 

municipal, subinspetor e inspetor, e suas respectivas classes. 

Art. 17. Cada cargo é composto por classes, da seguinte forma: 

I – guarda municipal: classes A e B; 

II – subinspetor: classes C e D;  

III – inspetor: classes E e F. (Aprovada em Assembleia) 

Parágrafo único. As classes A, B, C, D e E, definidas nesta Lei, compreendem 04 

(quatro) níveis de referências e a classe F compreende 18 (dezoito) níveis de referências. 

(Aprovada em Assembleia) 
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Nota: ficou decidido nas Assembleias Gerais Extraordinárias unificadas, nos dias 14 e 15 

de janeiro de 2022, que a Tabela Salarial, defendida pela Direção da GMF constando 05 

Classes (E, F, G, H e I) para o cargo de Inspetor, somente será aceita se a Direção proceder 

a negociação dos seguintes pontos:  

a) Fim do Pedágio; 

b) Correção dos intervalos de tempo para efeito de enquadramento com a retificação na referência 

C1, no intervalo 11 – 12 anos que deve passar a ser 10 – 11 anos na aludida referência. Na referência C2, no 

intervalo 12 – 13 anos que deve passar a ser 11 – 12 anos na aludida referência. Na referência C3 seria 12 – 13. Na 

referência C4 seria 13 – 14. Na referência D1 seria 14 – 15. Na referência D2 seria 15 – 16. Na referência D3 seria 

16 – 17. Na referência D4 seria 17 ou mais; 

c) Curso de Formação/Habilitação de mudança para o cargo seguinte de forma imediata, para:  

 I - Quem não tem o curso e que se encontre no último nível do cargo da tabela de referência salarial, 

da Lei Complementar 038 de 2007. (Guardas e Subinspetores) ou; 

II - O enquadramento pelo tempo de serviço na Instituição, para os guardas que tiverem, no mínimo, 

09 anos, 11 meses e 29 dias e para subinspetores que tiverem no mínimo 17 anos, 11 meses e 29 dias, desde que, 

também realize o curso de formação/habilitação. 

 

d) Os ocupantes do cargo de inspetor, sem distinção das classes que estejam enquadrados, estão aptos 

a assumir cargos de comando de forma isonômica. 

 

Caso contrário, será mantida a Tabela Salarial proposta pela base, que contenha somente duas classes 

de inspetores. (A, B, C, D, E e F). 

 

OBS.: Independentemente da tabela salarial que permanecer, a categoria decidiu que os pontos acima serão 

essenciais para desenvolvimento na carreira. 
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CAPÍTULO VI 

DAS FORMAS DE DESENVOLVIMENTO 

Art. 18. O desenvolvimento do servidor na carreira dar-se-á por progressão e 

promoção, utilizando-se o deslocamento por qualificação.  

§ 1º. A progressão consiste no deslocamento do servidor de uma referência para 

outra imediatamente superior, dentro da mesma classe a que pertença, observando-se o 

percentual de 3% (três por cento) entre uma referência e outra, observados os critérios 

estabelecidos nesta Lei Complementar.  

§ 2º. A promoção consiste no deslocamento do servidor da última referência da 

classe a que pertença para a primeira referência da classe seguinte, considerando-se o percentual 

de 5% (cinco por cento), observados os critérios estabelecidos nesta Lei Complementar.  

§ 3º. Promoção “post mortem”. (Proposta da Categoria) 

§ 4º. A promoção “post mortem” visa expressar o reconhecimento do município ao 

servidor da Guarda Municipal falecido, no cumprimento do dever ou em consequência disto, 

reconhecendo o direito do servidor à promoção, para o cargo seguinte ou subsequente, não 

efetivada por motivo de óbito. 

§ 5º.  A promoção “post mortem” pode ser efetivada quando o falecimento ocorrer 

em uma das seguintes situações: 

I – em ações de confronto, no exercício das atribuições de preservação da ordem 

pública; 

II – em consequência de lesões durante o desempenho das atribuições de preservação 

da ordem pública ou de doença, moléstia e/ou enfermidade, contraída durante o tempo de serviço 

prestado à GMF e que nelas tenham a sua causa eficiente; 
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III – em consequência de acidente de trabalho, na forma da legislação em vigor e/ou 

em consequência de doença, moléstia ou enfermidade, contraída durante o tempo de serviço 

prestado à GMF e que neles tenham a sua causa eficiente. 

Parágrafo único. As promoções “post mortem” ocorrem independentemente do 

número de vagas fixadas para as promoções. 

Art. 19. São requisitos para a concessão da progressão e da promoção, por 

qualificação, de forma cumulativa, exceto para mudança de cargo que exige carga horaria de 

160h:  

I - Certificação em cursos, congressos, seminários e afins, concluídos nos 24 (vinte e 

quatro) meses anteriores, respeitada a carga horária mínima conforme Anexo III desta Lei 

Complementar; 

II - Interstício de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias na referência. 

§ 1º. Os certificados protocolados e anteriormente utilizados para um deslocamento 

por capacitação não servirão para o próximo deslocamento. 

§ 2º.  Por ocasião da apresentação do segundo título, não cumulativo com ITA, fica 

assegurado a progressão de uma referência, dentro da classe a que pertence.   

Art. 20. Não farão jus ao deslocamento mencionado neste capítulo os servidores que 

incorrerem nas seguintes hipóteses:  

I - possuírem mais de 05 (cinco) faltas não justificadas durante o período de 12 

(doze) meses que antecedem à progressão/promoção; (proposta da categoria – por entender 

que o servidor já foi penalizado em outras instâncias administrativas e financeiras)  

II - tiverem punição disciplinar que importe suspensão ou 02 (duas) advertências no 

período entre uma progressão/promoção e outra; 

III - terem sido condenados, com sentença de trânsito em julgado, em processo 

criminal no período entre uma progressão/promoção e outra; 
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IV - não cumprimento do estágio probatório. 

Art. 21. Após o cumprimento do estágio probatório e comprovadas as exigências 

legais de qualificação, ocorrerá o primeiro deslocamento, imediatamente. 

§ 1º. A partir da segunda progressão/promoção a data que será utilizada como 

referência para os deslocamentos seguintes, será o mês de julho, com retroatividade administrativa 

e financeira ao mês que completou o interstício, sendo assegurados todos os direitos e garantias. 

§ 2º. A administração deve elaborar plano anual de capacitação para assegurar que 

todas as progressões/promoções ocorram ao final do interstício, de forma a assegurar a ascensão 

funcional na carreira, conforme estabelece este PCCS. 

Art. 22. Para os servidores em efetivo exercício, que já cumpriram o estágio 

probatório, o primeiro deslocamento ocorrerá 12 (doze) meses a partir da data do 

enquadramento, que ocorrerá no prazo de até 90 (noventa) dias da publicação desta Lei 

Complementar.   

SEÇÃO I 

DO DESLOCAMENTO POR QUALIFICAÇÃO 

Art. 23. O deslocamento por qualificação ocorrerá a cada 12 (doze) meses de efetivo 

exercício a partir da vigência desta lei complementar, assegurados todos os direitos e garantias 

com efeitos retroativos, mediante obtenção pelo servidor, de certificação em cursos, congressos, 

seminários e afins, compatíveis com o cargo/função ocupado(a), em carga horária mínima 

exigida, nos termos constantes no Anexo III e cumpridas as condições dispostas nos artigos 18 e 

19 desta Lei Complementar.  

§ 1º. Para efeito do deslocamento por qualificação, é permitida a soma de carga 

horária obtida em cursos ou eventos correlatos, concluídos nos 24 (vinte e quatro) meses 

anteriores à data em que ocorrer a progressão/promoção, desde que mantenha o foco na área de 

Segurança Pública e nas demais atividades desenvolvidas pela GMF.  

§ 2º. A carga horária mínima para cada curso será de 20 (vinte) horas. 
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§ 3º. Para efeito do referido deslocamento, será considerado efetivo exercício o 

tempo prestado à Guarda Municipal de Fortaleza no cargo/função, além dos casos de 

afastamentos remunerados previstos na Lei nº 6.794/90, afastamentos para mandato sindical, 

bem como as demais exceções previstas em Lei. 

§ 4º. Serão aceitos certificados de qualificação e aperfeiçoamento promovidos por 

pessoas jurídicas ou pessoas físicas, desde que todos ministrados por profissionais com 

qualificação específica na área da capacitação, após análise e aprovação pela comissão do PCCS.  

§ 5º. Os servidores afastados do exercício de suas funções para o exercício de 

mandato sindical, cargo comissionado do quadro da Guarda Municipal ou para outros órgãos da 

Administração Pública, continuarão fazendo jus à evolução funcional, de acordo com as regras 

estabelecidas por esta lei. 

SEÇÃO II 

DA PROMOÇÃO PARA MUDANÇA DE CARGO 

Art. 24. Será promovido para mudança de cargo o servidor da carreira de segurança 

pública que estiver na última referência das classes B ou D, da seguinte maneira: 

I – Referência 04 da classe B para a referência 01 da classe C, quando a mudança se 

der do cargo de guarda municipal para subinspetor; 

II – Referência 04 da classe D para a referência 01 da classe E, quando a mudança se 

der do cargo de subinspetor para inspetor. 

Art. 25. Além dos requisitos previstos nesta Lei Complementar, deverá ser 

observado o seguinte critério: 

I – aprovação em Curso de Formação Profissional, com resultado satisfatório para 

assumir os cargos de Subinspetor e Inspetor, pertencentes à carreira única de segurança pública 

com carga horária mínima de 160h/a (cento e sessenta horas/aulas). 
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Art. 26. O Curso de Formação Profissional para promoção aos cargos de subinspetor 

e inspetor é assegurado para todos que estiverem aptos para promoção, com carga horária 

mínima de 160h/a (cento e sessenta horas/aulas), e será composto por atividades obrigatórias e 

prova de avaliação; 

§ 1º. O Curso de Formação Profissional será realizado, antes da efetivação da 

Promoção para mudança de cargo, pela Academia da Segurança Cidadã e regulamentado por 

portaria. 

§ 2º. O Certificado de Conclusão do Curso de Formação Profissional, para a 

mudança de cargo, substituirá a comprovação exigida no artigo 19, inciso I. 

§ 3º. Para fins de conclusão do Curso de Formação Profissional, referente a cada 

turma, o participante terá seu desempenho considerado satisfatório e alcançará a condição de 

aprovado se realizar 100% (cem por cento) das atividades previstas em cada módulo de estudo, 

somado a um resultado de nota mínima de 6,0 (seis vírgula zero) pontos, na prova de avaliação 

de conhecimento. (Proposta da categoria) 

§ 4º. Para o servidor que não conseguir a média referente ao parágrafo anterior, será 

dada oportunidade de realizar nova avaliação, no prazo de até 30 dias. (Proposta da categoria) 

§ 5º. Por ocasião do curso de formação, para mudança de cargo/função, os servidores 

que se encontrarem sem condições de saúde (física ou psicológica) ou que não tenham concluído 

o ensino médio, ficarão dispensados da aplicação da prova de avaliação final, assegurando-se a 

promoção para o cargo/função seguinte. (Proposta da categoria) 

§ 6º. A Guarda Municipal de Fortaleza poderá fazer parcerias, para formação 

continuada de seu efetivo, com órgãos de segurança pública e instituições de ensino de âmbito 

nacional e internacional, com a finalidade de aperfeiçoar as técnicas e táticas procedimentais e 

atualização de legislação, visando melhor desempenho dos servidores para o exercício das 

atribuições da segurança pública cidadã municipal. 
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Art. 27. Caso o número de servidores promovidos exceda os percentuais previstos 

nos parágrafos 1º e 2º do art. 4º, para o desempate serão aplicados os seguintes critérios, nesta 

ordem: 

I – servidor que tiver mais tempo de serviço no cargo; 

II – servidor que tiver mais tempo de serviço prestado à GMF, independente das 

faltas não justificadas computadas durante seu período laboral na Instituição; 

III – servidor que tiver precedência na escala de números funcionais da instituição.  

§ 1º. O tempo de serviço no cargo, mencionado no inciso I do caput, refere-se ao 

tempo que o servidor ocupa no cargo de Guarda, quando a promoção se der para o cargo de 

Subinspetor, ou no cargo de Subinspetor, quando a promoção se der para o cargo de Inspetor; 

§ 2º. A contagem do tempo de serviço, mencionado nos incisos I e II do caput, se 

refere aos dias efetivamente trabalhados, sendo diminuídos do respectivo cômputo os 

afastamentos não remunerados. 

Art. 28. Caso não haja vagas suficientes e o servidor apto a ser promovido não 

consiga ascender ao cargo subsequente, este terá a garantia da mudança de cargo quando 

completar 12 meses seguintes, com a promoção no mês de julho, assegurando-se o pagamento do 

retroativo a partir da data que o servidor deveria ter sido promovido, não sendo, neste caso, 

necessária a observância das condições previstas nos artigos 19, 20 e 28 desta Lei 

Complementar. 

§ 1º. A garantia da mudança de cargo concede aos referidos servidores, de que trata o 

caput deste artigo, prioridade na ascensão funcional em relação aos demais servidores.  

§ 2º. Para os servidores a que se refere o caput deste artigo, o Certificado de 

Conclusão do Curso de Formação Profissional, obtido anteriormente, poderá ser utilizado na 

promoção do ano seguinte.  
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SEÇÃO III 

DA FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO 

Art. 29. O integrante da carreira de segurança pública deverá qualificar-se, 

aperfeiçoar-se e especializar-se na área de Segurança Pública e demais atividades desenvolvidas 

pela Guarda Municipal de Fortaleza, objetivando a capacitação permanente por meio de 

programas de formação e aperfeiçoamento, de caráter obrigatório e desenvolvimento continuado, 

promovidos pelo município de Fortaleza em órgão de formação próprio ou por meio de parcerias 

com outros estabelecimentos educacionais especializados.  

§ 1º. Será assegurada a todos os integrantes da carreira de segurança pública 

municipal, formação permanente e continuada para atualização de legislação e aperfeiçoamento 

de técnicas e táticas para o exercício das atribuições, com garantia de igualdade de oportunidades 

para todos os servidores. 

§ 2º. O órgão de formação da segurança pública municipal de Fortaleza deverá ser 

dirigido e administrado por servidor da carreira única da GMF, tratada nesta Lei. Exigindo-se, 

para admissão no cargo, experiência comprovada com notáveis conhecimentos administrativos e 

jurídicos, na área de formação e desenvolvimento em segurança pública e/ou demais atividades  

correlatas, por período nunca inferior a 03 (três) anos, dispondo de diploma de Ensino Superior 

e/ou Pós-Graduação (latu-sensu ou stricto-sensu), também com notório saber em segurança 

pública e/ou demais atividades  correlatas, expedidos por instituição de ensino reconhecida pelo 

Ministério da Educação. (Proposta de Categoria) 

§ 3º. O dirigente do órgão de formação da carreira única da segurança pública 

municipal, será nomeado pelo chefe do Poder Executivo Municipal e escolhido entre os 

servidores da carreira única da segurança pública municipal, cujos nomes figurem em listas 

tríplices organizadas pela Comissão Setorial Paritária, conforme criada e especificada no art. 68 

para acompanhar este PCCS, sendo a votação uninominal e exercida pelos servidores da Guarda 

Municipal de Fortaleza em efetivo exercício. (Proposta da categoria). 
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§4º. Será de 02 (dois) anos o mandato do dirigente a que se refere o parágrafo 

anterior deste artigo, sendo permitida uma única recondução ao mesmo cargo. (Proposta da 

categoria). 

DO ENQUADRAMENTO 

Art. 30. O tempo que exceder o período no cargo/função, somando-se com a 

capacitação entregue no período estipulado para cada interstício, será utilizado para o 

enquadramento no padrão correto, compensando-se o tempo para fins da progressão ou da 

promoção subsequente. 

Parágrafo único. Para fins de enquadramento nos cargos de guarda, subinspetor e de 

inspetor, será observado o tempo de exercício do servidor na instituição. 

Art. 31. O Enquadramento será realizado da seguinte forma: 

I – Enquadramento na referência, na classe e no cargo/função ocorrerá de acordo 

com o tempo de serviço prestado à GMF. 

II – O Enquadramento pela conversão do tempo de serviço assegura a mudança para 

o cargo subsequente nos casos em que o servidor já tenha cumprido o período de tempo exigido 

por esta lei.  

Parágrafo Único.  Fica assegurado que o município de Fortaleza/GMF promoverá o 

curso de formação profissional, para os servidores que serão enquadrados de acordo com o 

tempo de serviço na GMF, para habilitá-los para os cargos subsequentes, no prazo máximo de 

até 60 dias, a partir da vigência desta Lei – (Aprovado na assembleia geral) 

Art. 32. O servidor que se julgar prejudicado, quando do seu Enquadramento no 

Plano de Cargos, Carreiras e Salários, poderá requerer a reavaliação junto a Comissao de 

acompanhamento e desenvolvimento deste PCCS, em até 90 (noventa) dias, após a publicação 

do Quadro Discriminativo de Enquadramento. 
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§ 1º. O enquadramento dos servidores de que trata este PCCS, será automático, 

ficando para estes assegurados a opção formal do não enquadramento permanecendo, portanto, 

no sistema de remuneração da Lei Complementar 038/2007. 

§ 2º. A manifestação formal de que trata o parágrafo anterior deverá ser efetivada no 

prazo de até 90 (noventa) dias a partir do enquadramento deste PCCS.  

CAPÍTULO VII 

DA REMUNERAÇÃO 

Art. 33. A composição da remuneração dos servidores contemplados por este PCCS 

dar-se-á da seguinte forma: 

I – vencimento básico - VB; 

II – gratificação específica da segurança cidadã - GESC; 

III – gratificação por atividade de risco à vida - GARV; 

IV – auxílio-refeição - AR 

V – incentivo à titulação - ITA; 

VI – gratificação especial de patrulhamento - GEP; 

VII – diferencial de hierarquia - DH; 

VIII – vantagem pecuniária pessoal fixa - VPPF;  

IX – vantagens e adicionais pecuniários previstos no Estatuto dos Servidores (Lei nº 

6.794, de 27 de dezembro de 1990) e demais legislações específicas; 

X – gratificação de Exercício de Atividade Administrativa (GEAD) 

XI – premiação pecuniária pela recuperação de veículos roubados, apreensão de 

drogas, armas, acessórios e munições em situação irregular. 
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Parágrafo único. Independente do horário na escala de serviço, durante o período 

das capacitações presenciais, ofertadas pela Prefeitura de Fortaleza, os servidores não terão 

prejuízo na remuneração das gratificações e adicionais que exijam efetivo exercício.  

Art. 34. O vencimento básico corresponde ao valor estabelecido para a referência 

ocupada pelo servidor na respectiva classe. 

Art. 35. A tabela de valores dos padrões de vencimento encontra-se definida nos 

Anexos V e VI deste plano.  

Parágrafo único. Os reajustes concedidos a título de revisão geral da remuneração 

dos servidores municipais incidirão sobre o Vencimento Base e Vantagem Pecuniária Pessoal 

Fixa. 

Art. 36. O Incentivo à Titulação de que trata a presente Lei será calculado sobre o 

vencimento base de referência do servidor. 

Art. 37. As vantagens e os adicionais pecuniários são aqueles previstos no Estatuto 

do Servidor do Município (Lei nº 6.794, de 27 de dezembro de 1990) e demais legislações 

específicas do município de Fortaleza. 

Art. 38. A Gratificação de Desempenho Específica de Segurança e Defesa Civil 

(GDESD), instituída pela Lei Complementar 0038/2007, fica redenominada como Gratificação 

Específica da Segurança Cidadã (GESC). 

Art. 39. A Gratificação Específica da Segurança Cidadã (GESC), fica fixada em 

100% (cem por cento), calculada sobre o vencimento base, devida mensalmente aos servidores 

referidos nesta Lei, em efetivo exercício no cargo ou função, visando o melhor incentivo das 

atribuições por eles realizadas. (Aprovada em assembleia) 

§ 1º. A GESC é incorporável à remuneração do cargo efetivo dos servidores de que 

trata esta Lei, desde que atendidos os seguintes requisitos: 
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I - no caso dos servidores admitidos até 15 de dezembro de 1998, desde que a 

tenham percebido por um período igual ou superior a 36 (trinta e seis) meses ininterruptos; 

II - no caso dos servidores admitidos após 15 de dezembro de 1998, desde que a 

tenham percebido por 60 (sessenta) meses ininterruptos ou 84 (oitenta e quatro) meses 

intercalados;  

§ 2º. Para efeito do cálculo do tempo de percepção a que se referem os incisos I e II, 

do § 1º deste artigo, será considerado o tempo de percepção da GDESD, anteriormente a esta 

Lei. 

§ 3º. Para aqueles servidores que, na data da publicação desta Lei, estiverem faltando 

03 (três) anos, para fins de aposentadoria compulsória, fica garantida a incorporação da GESC, 

de acordo com a Legislação Previdenciária vigente.  

Art. 40. Os servidores contemplados na carreira deste PCCS, quando em efetivo 

exercício, farão jus à Gratificação por Atividade de Risco à Vida (GARV), equivalente a 80% 

(oitenta por cento), calculado sobre o vencimento base, em razão da função e da natureza do 

serviço desempenhado.  

§ 1º. Fica assegurada a gratificação mencionada no caput deste artigo àqueles 

servidores que estiverem à disposição de outros órgãos, inclusive os representantes sindicais 

pertencentes à carreira abrangida por este PCCS, mandatos eletivos, quando estiverem à 

disposição da SESEC e nos demais casos previstos em lei. 

§ 2º. A gratificação de que trata o caput deste artigo é incorporável à remuneração do 

cargo efetivo, desde que o servidor a tenha percebido por 60 (sessenta) meses ininterruptos ou 84 

(oitenta e quatro) meses intercalados.  

§ 3º. Aos servidores que recebem a Gratificação por Atividade de Risco à Vida 

(GARV), equivalente a 40%, calculado sobre o vencimento básico, há mais de 5 (cinco) anos 

ininterruptos e que já preenchem os requisitos para aposentadoria voluntária ou que 
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implementem os requisitos em até 03 (três) anos, fica assegurado o direito à incorporação da 

GARV aos vencimentos do cargo efetivo, à partir da publicação desta lei. 

§ 4º. Os servidores que trata o caput deste artigo que optem por permanecer em 

atividade, além da incorporação da GARV no percentual do parágrafo anterior (40%), passarão a 

receber o percentual de 40%, calculado sobre o vencimento básico, ficando garantido o direito de 

ter adicionado este percentual à gratificação já incorporada, desde que o tenham percebido por 

60 (sessenta) meses ininterruptos ou 84 (oitenta e quatro) meses intercalados. (Aprovado em 

Assembleia) 

Art. 41. O Diferencial de Hierarquia (DH) para os servidores da carreira de 

segurança pública será calculado sobre o vencimento base, nos seguintes percentuais: 

I – Classes C e D, 35% (trinta e cinco por cento), calculados sobre o vencimento 

básico, para servidores ocupantes do cargo/função de Subinspetor; 

II – Classes E e F, 45% (quarenta e cinco por cento), calculados sobre o vencimento 

base, para servidores ocupantes do cargo/função de Inspetor. 

§ 1º. Aos servidores que recebem o Diferencial de Hierarquia (DH), equivalente a 

10% (dez por cento), calculados sobre o vencimento base, ocupantes do cargo/função de 

Subinspetor e de 15% (quinze por cento), calculados sobre o vencimento base, ocupantes do 

cargo/função de Inspetor, há mais de 5 (cinco) anos ininterruptos e que já preenchem os 

requisitos para aposentadoria voluntária ou que implementem os requisitos em até 03 (três) anos, 

fica assegurado o direito à incorporação do DH aos vencimentos do cargo efetivo, a partir da 

publicação desta lei. 

§ 2º. Os servidores ocupantes do cargo/função de Subinspetor, que trata o parágrafo 

anterior que optem por permanecer em atividade, além da incorporação do DH no percentual 

acima (10%), passarão a receber o percentual de 25%, calculado sobre o vencimento base, 

ficando garantido o direito de ter adicionado este percentual à gratificação já incorporada, desde 

que o tenham percebido por 60 (sessenta) meses ininterruptos ou 84 (oitenta e quatro) meses 

intercalados. 
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§ 3º. Os servidores ocupantes do cargo/função de Inspetor, que trata o parágrafo 

segundo, deste artigo que optem por permanecer em atividade, além da incorporação do DH no 

percentual acima (15%), passarão a receber o percentual de 30%, calculado sobre o vencimento 

básico, ficando garantido o direito de ter adicionado este percentual à gratificação já incorporada, 

desde que o tenham percebido por 60 (sessenta) meses ininterruptos ou 84 (oitenta e quatro) 

meses intercalados. 

Art. 42. Fica assegurado o Incentivo à Titulação, calculado sobre o vencimento base, 

aos servidores que adquirirem os seguintes títulos: 

I – título tecnólogo/sequencial, 10% (dez por cento); 

II – título de graduação, 20% (vinte por cento); 

III – título de especialização, 30% (trinta por cento); 

IV – título de mestrado, 40% (quarenta por cento); 

V – título de doutorado, 50% (cinquenta por cento). 

§ 1º. Na aplicação do disposto do caput deste artigo, caso seja o servidor portador de 

mais de 01 (um) título, prevalecerá o correspondente ao de maior percentual, não sendo admitida 

a percepção cumulativa. 

§ 2º. O incentivo de que trata o caput deste artigo, será incorporado à remuneração 

do cargo efetivo, desde que os servidores a tenha percebido por 60 (sessenta) meses ininterruptos 

ou 84 (oitenta e quatro) meses intercalados. 

§ 3º. Os cursos tecnólogos, sequenciais, graduação, especialização, mestrado ou 

doutorado, para fins de concessão do incentivo, deverão ser reconhecidos pelo Ministério da 

Educação, bem como guardar correlação com a área de segurança pública e demais atividades 

correlatas com a Guarda Municipal de Fortaleza, nos termos do regulamento a ser definido pela 

Comissao de acompanhamento do PCCS, tratada no art. 68.  
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§ 5º. Para os servidores que obtiverem o segundo título de tecnólogo, sequencial, 

graduação, especialização, mestrado ou doutorado, na área de segurança pública e demais áreas 

correlatas às atividades da GMF, será permitido, uma única vez na carreira, a apresentação do 

segundo título dos cursos concluídos, para efeito de deslocamento, de uma referência salarial, 

dentro da classe a que pertence o servidor.  (Aprovado em assembleia). 

§ 6º. Para efeito de deslocamento de que trata o § 5º deste artigo, o servidor só 

poderá apresentar o título, após 2 anos a partir do enquadramento deste PCCS. 

§ 7º. Não farão jus ao deslocamento de que trata este artigo os servidores que estejam 

em estágio probatório. 

Art. 43. Fica mantida aos Inspetores, a Vantagem Pecuniária Pessoal Fixa (VPPF), 

instituída pelo art. 38, da Lei Complementar 038, de 2007, reajustável nos mesmos percentuais e 

datas da revisão anual dos servidores municipais de Fortaleza, aplicados ao vencimento base, 

garantida a sua incorporação à remuneração, no cargo efetivo.  

§ 1º. Para aqueles servidores que, na data da publicação desta Lei, estiverem faltando 

03 (três) anos, para fins de aposentadoria compulsória, fica garantida a incorporação da VPPF, 

de acordo com a Legislação Previdenciária vigente. 

§ 2º. A gratificação de que trata o caput deste artigo é incorporável à remuneração do 

cargo efetivo, desde que o servidor a tenha percebido por 60 (sessenta) meses ininterruptos ou 84 

(oitenta e quatro) meses intercalados.  

§ 3º. Para efeito do cálculo do tempo de percepção, a que se refere o caput deste 

artigo, será considerado o tempo de percepção da VPPF, anteriormente a esta Lei. 

§ 4º. Fica extensivo aos Subinspetores, o percentual de 50% da Vantagem Pecuniária 

Pessoal Fixa (VPPF), com os mesmos benefícios assegurados aos Inspetores, do caput e § 2º. 

deste artigo. (Aprovado em assembleia).  

 Art. 44. A Gratificação Especial de Patrulhamento (GEP), instituída pela Lei 

10.275, de 19 de dezembro de 2014, fica estendida, aos servidores de carreira e em efetivo 
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exercício, pertencentes ao quadro de pessoal da Guarda Municipal de Fortaleza (GMF) e da 

Secretaria Municipal da Segurança Cidadã (SESEC), que exerçam as atividades de 

Patrulhamento: (aprovado em assembleia) 

I – condutor de veículos operacionais;  

II – comandante; 

III – patrulheiro operacional e patrimonial; 

§ 1º. Para fins do disposto neste artigo, consideram-se veículos operacionais os 

automóveis, caminhões, motocicletas, aeronaves, embarcações, bicicletas e outros necessários 

para o desenvolvimento das atividades. 

§ 2º. A Gratificação de que tratada este artigo será devida nos seguintes percentuais, 

calculados sobre o vencimento base: 

I - para o condutor de viatura a GEP será devida no percentual de 30%;  

II - para o Motopatrulheiro a GEP será devida no percentual de 35%; 

III - para os servidores que estejam credenciados como agentes de trânsito a GEP 

será devida no percentual de 40%;  

IV - para o Comandante de equipe, a GEP será devida no percentual de 30%; 

V – Para o patrulheiro a GEP será no valor de 25%; 

VI - para o Ciclopatrulheiro e guardas vidas do salvamento aquático, a GEP será 

devida no percentual de 35%; 

VII - Para o patrulheiro (patrimonial) a GEP será no valor de 15%. 

§ 3º. A percepção dessa gratificação não será acumulativa e prevalecerá o 

correspondente ao de maior percentual, desprezando-se os demais.   
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§ 4º.  A designação dos servidores que farão jus ao recebimento da GEP será feita 

por meio de Portaria do Diretor da Guarda Municipal de Fortaleza ou do Secretário Municipal da 

Segurança Cidadã, conforme o caso. 

§ 5º.   A designação a que se refere este artigo acarretará, automaticamente, a 

percepção da Gratificação Especial de Patrulhamento (GEP). 

§ 6º. A GEP não será paga nas hipóteses de afastamentos não remunerados, licenças 

e ausências de qualquer natureza, exceto por ocasião de acidente de trabalho ou realização de 

cursos de capacitação. 

§ 7º. Considera-se patrulheiro operacional o serviço de segurança pública prestado 

em veículos ou a pé nas ruas e logradouros públicos municipais, inclusive em espaços abertos a 

circulação 24 horas.  

§ 8º. Considera-se patrulheiro patrimonial o serviço de segurança pública prestado 

em postos patrimoniais. 

§ 9º. Para fins do disposto neste artigo, consideram-se veículos operacionais os 

automóveis, motocicletas, aeronaves, embarcações, bicicletas e outros necessários para o 

desenvolvimento das atribuições. 

§ 10. A gratificação de que trata o caput deste artigo será incorporada à remuneração 

do cargo efetivo, bem como, para fins de instituição de pensão, desde que o servidor a tenha 

percebido por 60 (sessenta) meses ininterruptos ou 84 (oitenta e quatro) meses intercalados a 

partir da publicação desta Lei. 

§ 11. Aos servidores que se aposentarem antes de cumprir o prazo especificado no 

parágrafo anterior, a gratificação será incorporada à aposentadoria, conforme a média das 

gratificações percebidas entre a adesão deste PCCS até a data de requerimento da aposentadoria. 

Art. 45. Será instituída uma premiação pecuniária destinada aos servidores da GMF 

que atuarem na recuperação de veículos furtados ou roubados, apreensão de drogas ilícitas, 
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armas, acessórios e munições em situação irregular, no âmbito do município de Fortaleza ou 

regiões metropolitanas.  (Aprovado em assembleia) 

§ 1º. A referida premiação será calculada mediante o rateio do valor total 

correspondente aos números de participantes de cada operação. 

§ 2º. Considera-se em situação irregular armas de fogo, acessórios e munições 

encontrados em desconformidade com o Estatuto do Desarmamento, Lei Federal nº 10.826, de 

22 de dezembro de 2003; drogas ilícitas, as substâncias que expressamente são identificadas pela 

autoridade pública que regulamenta a matéria e veículos roubados e registrados nos sistemas dos 

órgãos de segurança pública.  

§ 3º. Armas de fogo, acessórios e munições apreendidos deverão ser formalmente 

entregues ao órgão policial competente para adoção dos procedimentos legais cabíveis. 

§ 4º. O procedimento administrativo constando os valores da premiação pecuniária, 

será elaborado pela comissão paritária deste PCCS e regulamentado por Decreto do Chefe do 

Poder Executivo, com valores variáveis de acordo com a espécie do veículo, quantidade de 

drogas ilícitas apreendidas, o tipo e o calibre da arma apreendida.   

§ 5º. A verificação do procedimento administrativo para concessão de premiação 

pecuniária será de responsabilidade de Comissão especifica formada por 03 (três) membros da 

segurança pública municipal, designados por ato do Diretor da Guarda Municipal de Fortaleza. 

§ 6°. A Comissão especifica será presidida por um de seus integrantes e deliberará 

por maioria de votos, em procedimento sumário, após exame da documentação pertinente, 

fundamentando sua decisão de forma sucinta.  

§ 7°. Da decisão da Comissão especifica caberá recurso, ao Diretor da Guarda 

Municipal de Fortaleza, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.  

§ 8°. A decisão da Comissão especifica será sempre comunicada ao Diretor da 

Guarda Municipal que poderá discordar por meio de decisão fundamentada, cabendo recurso ao 

Secretário de Segurança Cidadã.  
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§ 9º. A premiação pecuniária não será incorporada em nenhuma hipótese a 

remuneração do servidor e nem servirá de base para cálculo de qualquer outra vantagem. 

Art. 46. Fica criada a Gratificação de Exercício de Atividade Administrativa 

(GEAD), no valor de 15% (quinze por cento), calculado sobre o vencimento base, devida aos 

servidores que trabalham no serviço interno, em funções administrativas, no ambiente de 

especialidade da carreira única da segurança pública municipal. (Proposta da categoria). 

§ 1º. A gratificação de que trata o caput deste artigo, será incorporada a remuneração 

do cargo efetivo, bem como, para fins de instituição de pensão, desde que o servidor a tenha 

percebido por 60 (sessenta) meses ininterruptos ou 84 (oitenta e quatro) meses intercalados. 

§ 2º. Aos servidores que se aposentarem antes de cumprir o prazo especificado no 

§1º deste artigo, a gratificação será incorporada à aposentadoria, conforme a média das 

gratificações percebidas entre a adesão deste PCCS até a data de requerimento da aposentadoria. 

DAS PERMUTAS DO SERVIÇO 

Art. 47. Sem prejuízo para escala de serviço, e consequentemente para a instituição 

Guarda Municipal de Fortaleza, o chefe da coordenadoria ou da inspetoria concederá ao servidor 

efetivo da Guarda Municipal de Fortaleza.  

§ 1º. A permuta que se refere o caput deste artigo será firmada entre as partes 

permutadoras, através de um termo escrito e fundamentado com a qualificação das mesmas, 

devidamente preenchido, assinado e protocolado por ambas, com antecedência mínima de 48 

horas do dia do serviço que será permutado. 

§ 2º. Ficam permitidas permutas de até 40% (quarenta por cento) do serviço mensal, 

desde que entre servidores da inspetoria, mesmo cargo e função que exerça à qual fazem parte, 

§ 3º. O descumprimento dos termos entre as partes permutadas, que resulte em 

prejuízo para a escala de serviço, acarretará ao servidor descumpridor as medidas administrativas 

cabíveis, salvo quando devidamente justificado. 
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§ 4º. A Diretoria Geral ou Adjunta da Guarda Municipal de Fortaleza poderão 

conceder as permutas de serviço com prazo de solicitação diferenciado do constante no § 1˚, em 

caráter de urgência, para atender as necessidades do servidor.  

Art. 48. O servidor poderá trabalhar de forma voluntária, substituindo outro servidor, 

desde que atendida as seguintes condições: 

I - Pertencer a mesma função e Inspetoria, e com documento expresso;  

II - Os horários de trabalho sejam compatíveis e não haja prejuízo para o andamento 

do serviço da Inspetoria. 

§ 1º. Não haverá prejuízo da remuneração do servidor que teve seu plantão diário 

exercido voluntariamente por outro servidor. 

§ 2º. Nessa modalidade de serviço voluntario, não há necessidade de compensação 

do serviço entre as partes envolvidas. 

§ 3º. Os servidores de que trata o caput deste artigo terão um limite de até 4 (quatro) 

plantões voluntários mensais nessa modalidade.  

DO AFASTAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO EM PROGRAMA DE PÓS-

GRADUAÇÃO STRICTO SENSU NO PAÍS 

Art. 49. O servidor poderá, a interesse da Administração, afastar-se do exercício do 

cargo efetivo, sem prejuízo da sua remuneração, para participar em programa de pós-graduação 

stricto sensu em instituição de ensino superior no País.  

§ 1º. Após a avaliação da comissão de acompanhamento do PCCS serão instituídos 

os programas de capacitação e os critérios para participação em programas de pós-graduação no 

País, por ato do dirigente máximo do órgão, em conformidade com a legislação vigente.                         

§ 2º. Os afastamentos para realização de programas de mestrado, doutorado e pós-

doutorado não serão concedidos aos servidores, que não cumprirem o estágio probatório ou 
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tenham se afastado para trato de interesse particular nos últimos 4 (quatro) anos anteriores a data 

da solicitação de afastamento.   

§ 3º. Os servidores beneficiados pelos afastamentos previsto no caput deste artigo, 

terão que permanecer no exercício de suas funções após o seu retorno por um período igual ao do 

afastamento concedido.                   

§ 4º. Aplica-se à participação em programa de pós-graduação no Exterior, autorizado 

nos termos do art. 45 desta Lei, o disposto nos §§ 1º ao 3º deste artigo. 

DO AFASTAMENTO PARA ESTUDO NO EXTERIOR 

Art. 50. O servidor não poderá afastar-se do cargo para estudo no exterior, sem a 

devida autorização do chefe do Poder Executivo. 

Parágrafo Único - A ausência não excederá a 4 (quatro) anos, e, finda a missão para 

estudo, somente decorrido igual período, será permitida nova ausência. 

DA LICENÇA POR ACIDENTE DE TRABALHO 

Art. 51. Fica assegurada a remuneração integral do servidor que se encontrar 

licenciado por acidente de trabalho no efetivo exercício de suas funções. 

§ 1º. Configura acidente de trabalho em serviço, o dano físico ou mental sofrido pelo 

servidor, que se relacione, mediata ou imediatamente, com as atribuições do cargo exercido. 

§ 2º. Para efeitos do que trata no caput deste artigo, também é considerado acidente 

de trabalho, o deslocamento casa - trabalho, trabalho - casa.  

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 52. Aos aposentados e pensionistas com direito a paridade fica estendido, os 

benefícios desta lei complementar, no que couber.  

Art. 53. Os servidores lotados na Guarda Municipal de Fortaleza que implementarem 

os requisitos para aposentadoria voluntária ou aposentadoria especial, e que optarem por 
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permanecer em atividade, terão direito, além do abono de permanência, previsto no artigo nº 44 

da LC nº 298, de 26 de abril de 2021, às progressões anuais bem como a promoção para 

mudança de classe. 

Parágrafo único. Para o servidor da GMF de que trata o caput deste artigo que se 

encontrar na última referência da última classe da carreira, desde que cumpra os critérios 

estabelecidos nesta Lei, fica assegurada a progressão a cada 12 (doze) meses, com um acréscimo 

de 3% (três por cento) e a promoção a cada 04 (quatro) anos com um acréscimo de 5% (cinco 

por cento), ambas sobre o vencimento base. 

Art. 54. Para o servidor da GMF que se encontre na última referência da última 

classe da carreira e não tenha cumprido os critérios para aposentadoria, ficará assegurado a 

progressão a cada 12 (doze) meses, com percentual de 3% (três por cento) e a cada 04 (quatro) 

anos o percentual de 5% (cinco por cento), desde que cumpra os critérios exigidos para a 

progressão/promoção, até completar os requisitos da aposentadoria especial, voluntaria ou 

compulsória, a critério do servidor.  

Art. 55. Ficam extintas: a Vantagem Pessoal Reajustável (VPR), instituída pela Lei 

9.886/2012, e a Vantagem Pecuniária Fixa, instituída pela Lei 038/2007, art. 36, e os seus 

valores serão utilizados para compor o vencimento base quando do enquadramento neste PCCS. 

Art. 56. Não haverá limitação do quantitativo de GEP a partir da vigência da 

presente Lei Complementar, ficando revogados todos os dispositivos anteriores que tratavam 

sobre a presente gratificação.  

Art. 57. Por ocasião de danos causados a veículos, bens e patrimônios de terceiros e 

a veículos e equipamentos do município e/ou terceirizados, utilizados pelos servidores no 

exercício de suas atividades diárias, ficando comprovado que o sinistro se deu em decorrência do 

cumprimento de seu dever legal, o servidor não será penalizado: financeiramente, 

administrativamente e disciplinarmente, ficando a Prefeitura Municipal de Fortaleza/GMF 

responsável pela reparação de quaisquer danos. 
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Art. 58. Aos servidores que não optarem pelo gozo da licença prêmio, fica 

assegurado o pagamento em pecúnia, a partir da vigência desta lei. 

Art. 59.  Ao servidor estável da Guarda Municipal de Fortaleza, após requerimento 

administrativo, fica assegurado a vacância com a suspensão de vínculo para tomar posse em 

cargo inacumulável, em qualquer ente federativo, bem como é garantida a recondução ao cargo 

anteriormente ocupado e decorrerá de: 

I - inabilitação em estágio probatório relativo ao outro cargo; 

II - por solicitação do servidor para retomar ao seu antigo cargo. (Proposta da 

categoria) 

Art. 60. Os servidores que estão no último nível do cargo de guarda municipal e 

subinspetor do PCCS, instituído pela Lei Complementar N° 038, de 2007, serão enquadrados da 

seguinte forma: 

§ 1º. Os guardas municipais que concluíram o curso de formação e que não foram 

promovidos em virtude da falta de vagas para o cargo de subinspetor, serão enquadrados, na 

Tabela Salarial deste PCCS, de acordo com o tempo de serviço na instituição, conforme anexos 

IV, V e VI  

§ 2º. Os subinspetores que concluíram o curso de formação e que não foram 

promovidos em virtude da falta de vagas para o cargo de inspetor, serão enquadrados na tabela 

salarial deste PCCS, de acordo com o tempo de serviço na instituição, conforme anexos IV, V e 

VI. (Aprovado em Assembleia) 

Art. 61. Excepcionalmente, para os Guardas, que se encontrem no último nível do 

cargo da tabela de referência salarial, da Lei Complementar 038 de 2007, ou que já tenham, no 

mínimo, 10 anos, de serviços prestados a GMF e que ainda não possuem o certificado do curso 

de habilitação para o cargo subsequente, serão enquadrados nas novas referências do cargo 

seguinte da tabela deste PCCS no ato do enquadramento, considerando o tempo de serviço 

prestado à instituição, conforme anexos IV, V e VI. (Aprovado em assembleia). 
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Art. 62. Excepcionalmente, para os Subinspetores, que se encontrem no último nível 

do cargo da tabela de referência salarial, da Lei Complementar 038 de 2007, ou que já tenham, 

no mínimo, 18 anos, de serviços prestados a GMF e que ainda não possuem o certificado do 

curso de habilitação para o cargo subsequente, serão enquadrados nas novas referências do cargo 

seguinte da tabela deste PCCS no ato do enquadramento, considerando o tempo de serviço 

prestado à instituição, conforme anexos IV, V e VI. 

Art. 63. Fica assegurado que o município promoverá, no prazo de até 60 dias, o 

curso de formação profissional de habilitação para o cargo seguinte, para os servidores de que 

trata os artigos 61 e 62 desta Lei – (Aprovado na assembleia geral) 

Art. 64. Os ocupantes do cargo de inspetor, sem distinção das classes que estejam 

enquadrados (E, F, G, H ou I), estão aptos a assumir cargos de comando de forma isonômica.  

(Condição aprovada na assembleia geral) 

Art. 65. Fica assegurado aos servidores da carreira de segurança pública, acesso com 

passe livre nos transportes coletivos e nos estabelecimentos de desportos e culturais do 

município de Fortaleza, mediante a apresentação da identidade profissional. (Aprovado na 

assembleia geral) 

Art. 66. O servidor que se julgar prejudicado quando do seu enquadramento neste 

PCCS poderá requerer reavaliação junto à Secretaria Municipal da Segurança Cidadã/Guarda 

Municipal de Fortaleza, em até 90 (noventa) dias após o enquadramento. 

Art. 67. Fica estabelecido o auxílio uniforme para todos os servidores efetivos, 

integrantes da carreira única de Segurança Pública deste PCCS, no exercício de suas funções.  

§ 1º. O auxílio uniforme terá caráter indenizatório e será pago duas vezes ao ano, nos 

meses de julho e dezembro, respectivamente, em parcelas de R$ 1.000,00 (hum mil reais) cada, e 

será reajustado nas mesmas datas e percentuais da revisão geral dos demais servidores 

municipais. 
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§ 2º. A Comissão deste PCCS indicará as especificações do uniforme oficial 

relacionadas ao caput deste artigo. 

Art. 68. Será instituída uma comissão setorial paritária, com representantes da 

Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão – SEPOG, SESEC/GMF e a 

representação da bancada dos trabalhadores indicados pelas entidades representativas para 

acompanhamento e desenvolvimento deste Plano de Cargos Carreiras e Salários.  

Parágrafo único. A comissão será composta de 20 (vinte) membros, com 10 (dez) 

representantes indicados pelas entidades representativas e 10 (dez) representantes indicados 

pela Administração, sendo 05 (cinco) titulares e 05 (cinco) suplentes de cada bancada.   

Art. 69. Fica instituído o auxílio combustível no valor de 250,00 reais para o efetivo 

da GMF, reajustável. (Proposta da Categoria) 

Art. 70. Fica concedido auxílio-refeição, em caráter indenizatório, de acordo com os 

dias úteis mensais, aos servidores públicos ativos pertencentes ao PCCS da Guarda Municipal do 

Município de Fortaleza. (Proposta da Categoria) 

§ 1º. Fica assegurado que não haverá teto de remuneração para conceder o vale-

refeição aos servidores da carreira única de segurança pública deste PCCS. (Aprovado em 

Assembleia) 

§ 2º. O valor do auxílio refeição será corrigido anualmente, conforme índice de 

reajuste geral concedido aos servidores do município de Fortaleza. 

Art. 71. Os cargos de corregedor e de ouvidor da segurança pública municipal, 

respectivamente, órgãos de controle interno e externo das atribuições da Guarda Municipal de 

Fortaleza, conforme art. 13, da Lei 13.022, de 2014, deverão ser providos por membros efetivos 

do quadro da carreira única pertencentes ao efetivo da Guarda Municipal de Fortaleza. (Proposta 

da Categoria). 

§ 1º. Os componentes da Comissão Processante e da Comissão de Sindicância da 

Guarda Municipal Fortaleza deverão ser servidores de carreira única da segurança da pública 
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municipal, estáveis no serviço público municipal, ter formação acadêmica em Direito, ter 

conhecimento da Legislação Municipal e, ainda, gozarem de comportamento funcional 

excelente. (Proposta da categoria) 

§ 2º. O cargo de corregedor será preenchido por indicação do chefe do Poder 

Executivo Municipal e recairá em um servidor da carreira única da segurança pública municipal, 

que se enquadre nas condições expostas no caput e no §1º deste artigo, e que tenha experiência 

profissional em sindicâncias e processos administrativos disciplinares. (Proposta da categoria) 

§ 3º. Será de 02 (dois) anos o mandato do corregedor e do ouvidor a que se refere o 

caput deste artigo. (Proposta da categoria) 

Art. 72. O ato administrativo de transferência e/ou remoção dos servidores da GMF, 

necessita de motivação prévia ou concomitante, com a exposição de forma clara e expressa em 

documento formal, das circunstâncias de fato e os fundamentos jurídicos que amparam o ato, 

conforme princípio da motivação e da legalidade determinados na Constituição Federal e nos 

arts. 95 e 162 da Lei Orgânica de Fortaleza. (Proposta da categoria) 

§ 1º. O servidor poderá optar para que não ocorra exposição, dos fatos mencionados 

no caput deste artigo, nos casos que envolvam a intimidade e demais previstos em lei. (Proposta 

da categoria) 

§ 2º. O descumprimento do que trata o caput deste artigo caracteriza assédio moral e 

caberão medidas administrativas. (Proposta da categoria) 

§ 3º. Não haverá transferência de posto de trabalho como penalidade (“posto pena”).  

(Proposta da categoria) 

Art. 73. Todos os cargos em comissão da assessoria jurídica da Guarda Municipal de 

Fortaleza deverão ser ocupados por servidores da carreira única de segurança pública de que trata 

este PCCS. (Proposta da categoria) 

Art. 74. O Diretor Geral e o Diretor Adjunto da Guarda Municipal de Fortaleza serão 

escolhidos entre servidores da carreira única da segurança pública municipal, cujos nomes 
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figurem em listas tríplices, com eleição e votação uninominal, organizadas pela Comissão 

Setorial Paritária deste PCCS, criada e especificada no art. 68. Após eleitos, um dos escolhidos, 

será nomeado pelo chefe do Poder Executivo Municipal, para cada cargo. (Proposta da 

categoria) 

§ 1º. Serão apresentadas ao chefe do Poder Executivo Municipal, listas tríplices 

distintas para escolha e nomeação do Diretor Geral e Diretor Adjunto.  

§ 2º. Os mandatos dos dirigentes a que se refere o caput deste artigo, serão de 02 

(dois) anos, sendo permitida uma única recondução ao mesmo cargo. (Proposta da categoria) 

§ 3º. Para ocupar a função de Diretor Geral e Diretor Adjunto da Guarda Municipal 

de Fortaleza, a escolha deverá recair entre servidores com mais de 10 anos de trabalho prestados 

na carreira única da guarda municipal de Fortaleza, exigindo-se formação de nível superior com 

pós graduação (latu-sensu e strictu-sensu) e notáveis conhecimentos administrativos, jurídicos e 

na área de Segurança Pública por período nunca inferior a 03 (três) anos. (Proposta da 

categoria) 

Art. 75. Por não haver necessidade de dedicação integral ou dedicação exclusiva 

para os cargos da carreira única da segurança pública municipal de Fortaleza, bem como por não 

haver previsão para gratificação especifica para o exercício das funções supramencionadas, o 

servidor da Guarda Municipal de Fortaleza-GMF, poderá exercer trabalho na iniciativa privada 

e/ou participar de sociedade empresarial, desde que não ocorra incompatibilidade de horários 

com os plantões da jornada de trabalho da GMF. (Proposta da categoria). 

Art. 76. Fica assegurado assento das entidades sindicais e representativas da 

categoria dos servidores da GMF no Conselho Municipal de Proteção Urbana. (Proposta da 

categoria). 

§ 1º. As entidades sindicais e associativas, como parte integrante do conselho 

municipal de proteção urbana, farão parte da elaboração dos:  

I - Plano municipal de segurança; 
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II – Plano de trabalho e execução dos projetos e 

III – Plano de Ensino da Guarda Municipal de Fortaleza. (Proposta da categoria) 

§ 2º. É necessário comunicação formal para as reuniões ordinárias e extraordinárias, 

com antecedência de no mínimo 24h. (Proposta da categoria) 

Art. 77. Fica assegurado o livre acesso dos dirigentes sindicais e entidades 

associativas aos postos de trabalho da Guarda Municipal de Fortaleza, após se identificarem, 

para realização de fiscalização das condições de trabalho dos servidores da Guarda Municipal de 

Fortaleza, podendo fazer fotos, vídeos e demais registros possíveis. (Proposta da categoria)  

Art. 78. A Guarda Municipal de Fortaleza é instituição civil, uniformizada e armada, 

nos termos do art. 2º, da Lei 13022/2014, com vedação expressa para qualquer dispositivo de lei 

com regulamentação de natureza militar, conforme parágrafo único, do art. 14 da referida Lei, 

devendo preservar as liberdades individuais dos servidores, asseguradas nos princípios da 

Constituição federal, retirando-se qualquer aspecto de natureza militar deste PCCS. (Proposta 

da categoria) 

Parágrafo único. Referente a higiene e apresentação pessoal, fica autorizado, 

durante o exercício das atribuições do cargo: 

I- Homens com cabelos presos ou cabelos aparados, com comprimento no máximo 

até o tamanho padrão nº 06, devidamente lavados e penteados, periodicamente, barba aparada e 

devidamente lavada, periodicamente, com tamanho no máximo até padrão nº 03, bigode não 

volumoso e costeletas não podendo ultrapassar a linha de limite do lóbulo da orelha, unhas 

cortadas e limpas e orelhas limpas. 

II - Mulheres com cabelos presos ou em corte curto até tamanho padrão nº 06, 

lavados e penteados, periodicamente, unhas cortadas e limpas, orelhas limpas, maquiagem 

discreta, podendo usar brincos sem pendentes e que não ultrapassem o lóbulo da orelha, vedado 

o uso de adornos e acessórios, exceto aliança, por questão de segurança. (Proposta da 

categoria) 
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Art. 79. No caso de óbito de servidor da segurança pública municipal, em serviço ou 

em decorrência dele, fica assegurado aos dependentes o que estabelece na legislação 

previdenciária vigente.  (Proposta da categoria)  

Art. 80. Aos servidores que concorram a mandatos eletivos, inclusive de 

representações sindicais e associativas, ao ser eleito, estando a disposição ou não da entidade, é 

garantida a estabilidade, sobretudo, no turno e local de trabalho, a partir da data do registro da 

candidatura, até 12 meses após o fim do mandato, não sendo eleito até 12 meses após a 

publicação do resultado da eleição.  

§ 1º. Aos servidores que estejam nomeados em fórum sindical ou associações de 

classe, conforme seus estatutos sociais, é garantida a estabilidade inclusive, no turno e local de 

trabalho, até 12 meses após o fim do período da nomeação. 

§ 2º. Fica assegurado aos servidores da carreira única da Guarda Municipal de 

Fortaleza, afastamento de seu cargo ou função, quando eleito para diretoria de entidade sindical, 

durante o período do mandato, sem prejuízo de seus direitos e garantias institucionais, sendo 

oportunizado acesso a todos os cursos ofertados para os demais servidores.  

§ 3º. Enquanto durar o mandato dos eleitos, o órgão empregador recolherá 

mensalmente as obrigações sociais e garantirá ao servidor os serviços médicos e previdenciários 

dos quais era beneficiário antes de se eleger.  

§4º. Aos dirigentes sindicais e de associações, eleitos ou nomeados, fica assegurado 

imunidade em processos administrativos, oriundos de falas e opiniões, verbalizadas ou escritas 

em defesa da categoria.  

Art. 81. Será assegurado aos servidores com jornada de trabalho de 180h (cento e 

oitenta) horas mensais e 30h (trinta) horas semanais, o direito de migrar para a jornada de 240h 

(duzentos e quarenta) horas mensais e 40 (quarenta) horas semanais, podendo requerer a 
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qualquer tempo o pleito, após a vigência desta lei, sendo necessário a manifestação formal à 

GMF,  devendo a mesma readequar tais servidores a jornada solicitada de imediato.  

Art. 82. As despesas decorrentes da implantação do Plano de Cargos, Carreiras e 

Salários de que trata esta Lei Complementar correrão à conta das dotações orçamentárias 

próprias da SESEC/GMF, podendo ser suplementadas com recurso do erário municipal em caso 

de insuficiência.  

Art. 83. A revisão deste PCCS será realizada após cinco anos, contados de sua 

vigência. (Proposta da categoria)  

Art. 84. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, ficando 

revogadas as disposições em contrário.  

 

TOPICOS REFERENTES A DELIBERAÇÕES VOTADAS NAS ASSEMBLEIAS 

GERAIS UNIFICADAS – JÁ INSERIDOS NO TEXTO DO PCCS.  

Fim do Pedágio: (aprovado em assembleia) 

Classes A e B para Guarda Municipal, Classes C e D para Subinspetor e Classes 

E e F para Inspetor: (aprovado em assembleia) 

Enquadramento levando em consideração o tempo de serviço na instituição: 

(aprovado em assembleia) 

Carreira Única e Cargo Único de Inspetor para todo o efetivo: (aprovado em 

assembleia) 

Correção dos intervalos de tempo para efeito de enquadramento - (aprovado em 

assembleia) 

Corrigir os intervalos de tempo da nova tabela, apresentada pela direção da GMF 

com a retificação na referência C1, no intervalo 11 – 12 anos que deve passar a ser 10 – 11 anos 
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na aludida referência. Na referência C2, no intervalo 12 – 13 anos que deve passar a ser 11 – 12 

anos na aludida referência. Na referência C3 seria 12 – 13. Na referência C4 seria 13 – 14. Na 

referência D1 seria 14 – 15. Na referência D2 seria 15 – 16. Na referência D3 seria 16 – 17. Na 

referência D4 seria 17 ou mais. 

GEDESD – 100% Fixa - (aprovado em assembleia) 

Avanço da referência por ocasião da apresentação do segundo título: 

deslocamento de uma referência dentro da classe a que pertença, no percentual de 3% - 

(aprovado em assembleia) 

[...] 

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em xx de __ de 2022. 

José Sarto Nogueira Moreira 

PREFEITO DE FORTALEZA 
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ANEXO I 

ESTRUTURA DA CARREIRA DE SEGURANÇA PÚBLICA,  

CARGOS/FUNÇÕES E CLASSES 

CARREIRA CARGOS/FUNÇÕES CLASSES 

SEGURANÇA PÚBLICA 

INSPETOR 

F 

E 

SUBINSPETOR 

D 

C 

GUARDA MUNICIPAL 

B  

A  
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ANEXO II 

QUADRO DE PESSOAL 

PARTE PERMANENTE 

CARREIRA CARGOS QUANTIDADE 

SEGURANÇA PÚBLICA 

INSPETOR 1351 (25%) 

SUBINSPETOR 1622 (30%) 

GUARDA MUNICIPAL 2433 (45%) 

TOTAL 5407       

 

PARTE ESPECIAL (EXTINTA QUANDO VAGAR) 

CARREIRA FUNÇÕES QUANTIDADE 

SEGURANÇA PÚBLICA 

INSPETOR ? 

SUBINSPETOR ? 

GUARDA MUNICIPAL ? 

TOTAL ? 

 

 

JUSTIFICATIVA: Conforme o IBGE, a população estimada de Fortaleza em 2021 

é de 2.703.391 de pessoas. Sendo assim o quantitativo total de cargos de provimento efetivo deve 

ser igual a 5.407 (cinco mil quatrocentos e sete).  

Aplicando-se os percentuais previstos no art. 4°, §2°, teremos, respectivamente, 

2.704 cargos de guarda municipal, 1.622 cargos de subinspetor e 1.081 cargos de inspetor.   
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ANEXO III 

NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO E CARGA HORÁRIA MÍNIMA PARA O 

DESLOCAMENTO POR QUALIFICAÇÃO/ MUDANÇA DE CLASSES 

NÍVEL DE  

CLASSIFICAÇÃO 

CARGOS/FUNÇÕES CLASSES 

CARGA HORÁRIA MÍNIMA 

EXIGIDA PARA O 

DESLOCAMENTO POR 

QUALIFICAÇÃO/MUDANÇA 

DE CLASSES 

 

INSPETOR 

F 

40h/a 

E 

SUBINSPETOR 

D 

C 

GUARDA 

MUNICIPAL 

B 

        A 
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ANEXO IV 

I - REGRAS DE ENQUADRAMENTO 

PROPOSTA DE TABELA SALARIAL COM AUMENTO DE 10% EM 

RELAÇÃO AOS VALORES DE 2022 (+) R$712,00 (+)198,00 NO VENCIMENTO 

BASE 

JUSTIFICATIVA: MUDANÇA PARA O NÍVEL C + INCORPORAÇÃO 

DA VPR+VPF 

Tabela Salarial Hierárquica do Plano de Cargos, Carreiras e Salários – 

PCCS dos servidores da Guarda Municipal de Fortaleza 

REFERÊNCI

A 

GUARDA MUNICIPAL 

TEMPO DE 

SERVIÇO 
A 

TEMPO DE 

SERVIÇO 
B 

1 0 a 3 ANOS A1 6 a 7 ANOS B1 

2 3 a 4 ANOS A2 7 a 8 ANOS B2 

3 4 a 5 ANOS A3 8 a 9 ANOS B3 

4 5 a 6 ANOS A4 9 ou mais B4 

 

PROPOSTA DE TABELA SALARIAL COM AUMENTO DE 10% EM 

RELAÇÃO AOS VALORES DE 2022 (+) R$712,00 (+) 198,00 NO VENCIMENTO 

BASE 

JUSTIFICATIVA: MUDANÇA PARA O NÍVEL C + INCORPORAÇÃO 

DA VPR+VPF 

Tabela Salarial Hierárquica do Plano de Cargos, Carreiras e Salários – 

PCCS dos servidores da Guarda Municipal de Fortaleza 

REFERÊNCI

A 

SUBINSPETOR 

TEMPO DE 

SERVIÇO 
C 

TEMPO DE 

SERVIÇO 
D 

1 10 a11 ANOS C1 14 a 15 ANOS D1 

2 11 a 12 ANOS C2 15 a 16 ANOS D2 

3 12 a 13 ANOS C3 16 a 17 ANOS D3 

4 13 a 14 ANOS C4 17 ou mais D4 
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PROPOSTA DE TABELA SALARIAL COM AUMENTO DE 10% EM 

RELAÇÃO AOS VALORES DE 2022 (+) R$712,00 (+) 198,00 NO VENCIMENTO 

BASE 

JUSTIFICATIVA: MUDANÇA PARA O NÍVEL C + INCORPORAÇÃO 

DA VPR+VPF 

Tabela Salarial Hierárquica do Plano de Cargos, Carreiras e Salários – 

PCCS dos servidores da Guarda Municipal de Fortaleza 

REFERÊNCIA 

INSPETOR 

TEMPO  

DE 

SERVIÇO 

E 

TEMPO  

DE 

SERVIÇO 

F 

TEMPO 

DE 

SERVIÇO 

G 

1 18 a19 ANOS E1 
14 a 15 

ANOS 
F1 

25 a 26 

ANOS 
G1 

2 19 a 20 ANOS E2 
22 a 23 

ANOS 
F2 

26 a 27 

ANOS 
G2 

3 20 a 21 ANOS E3 
23 a 24 

ANOS 
F3 

28 a 29 

ANOS 
G3 

4 21 a 22 ANOS E4 
24 a 25 

ANOS 
F4 

29 ou mais 

ANOS 
G4 

 

 

PROPOSTA DE TABELA SALARIAL COM AUMENTO DE 10% EM 

RELAÇÃO AOS VALORES DE 2022 (+) R$712,00 (+)198,00 NO VENCIMENTO 

BASE 

JUSTIFICATIVA: MUDANÇA PARA O NÍVEL C + INCORPORAÇÃO 

DA VPR+VPF 

Tabela Salarial Hierárquica do Plano de Cargos, Carreiras e Salários – 

PCCS dos servidores da Guarda Municipal de Fortaleza 

REFERÊNCI

A 

SUBINSPETORES (ADMITIDOS NO CARGO DE 

SUBINSPETORES) 

TEMPO DE 

SERVIÇO 
C 

TEMPO DE 

SERVIÇO 
D 

1 0 a 3 ANOS C1 6 a 7 ANOS D1 

2 3 a 4 ANOS C2 7 a 8 ANOS D2 

3 4 a 5 ANOS C3 8 a 9 ANOS D3 

4 5 a 6 ANOS C4 9 ou mais D4 
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PROPOSTA DE TABELA SALARIAL COM AUMENTO DE 10% EM 

RELAÇÃO AOS VALORES DE 2022 (+) R$712,00 + 198,00 NO VENCIMENTO 

BASE 

JUSTIFICATIVA: MUDANÇA PARA O NÍVEL C + INCORPORAÇÃP 

DA VPR+VPF 

Tabela Salarial Hierárquica do Plano de Cargos, Carreiras e Salários – 

PCCS dos servidores da Guarda Municipal de Fortaleza 

REFERÊNCI

A 

INSPETOR (ADMITIDOS NO CARGO DE SUBINSPETORES) 

TEMPO DE 

SERVIÇO 
E 

TEMPO DE 

SERVIÇO 
F 

1 10 a11 ANOS E1 14 a 15 ANOS F1 

2 11 a 12 ANOS E2 15 a 16 ANOS F2 

3 12 a 13 ANOS E3 16 a 17 ANOS F3 

4 13 a 14 ANOS E4 17 ou mais F4 

 

II - REGRAS DO PEDÁGIO PARA ENQUADRAMENTO 

ADMISSÃO 

NÍVEL DE 

CAPACITAÇÃO 

ATUAL 

PEDÁGIO ENQUADRAMENTO 

2022 

2021 

2020 

2019 

2018 

2017 

I  0 
CONFORME O 

TEMPO 

2016 

2015 

2014 

I -1 
VOLTA 1 

REFERÊNCIA 

II  0 
CONFORME O 

TEMPO 

2013 

2012 

2011 

I -3 
VOLTA 3 

REFERÊNCIA 

II -2 
VOLTA 2 

REFERÊNCIA 

III  1 
VOLTA 1 

REFERÊNCIA 

IV 0 
CONFORME O 

TEMPO 

2010 E 

ANTERIORES 

I -3 
VOLTA 3 

REFERÊNCIA 

II -2 
VOLTA 2 

REFERÊNCIA 

III -1 
VOLTA 1 

REFERÊNCIA  

IV  0 
CONFORME O 

TEMPO 



                                                                                                                                                                                                                        

                                   

 
50 

 

 

 

III - REGRAS PARA ENQUADRAMENTO NA CLASSE SEGUINTE 

CARGO EXIGÊNCIA ENQUADRAMENTO 

GUARDAS E 

SUBINSPETORES 

NIVEL IV EM (2017)  

TER O TEMPO DE 

SERVIÇO 

NECESSÁRIO + NIVEL 

IV+TER SIDO 

APROVADO NO 

CURSO DE 

FORMAÇÃO (2020) 

GD 2008 = C4 

SI 1988 ou antes = F4 

GUARDAS E 

SUBINSPETORES 

NÍVEL IV EM (2020)  

TER O TEMPO DE 

SERVIÇO 

NECESSÁRIO +  

NIVEL IV+FAZER E 

SER APROVADO NO 

CURSO DE 

FORMAÇÃO (2022) 

GD 2008 = C1 

GD 2004 = C1 

GD 2003 = C1 

SI 2004 = E1 

S1 2003 =E1 

SI 1988 ou antes = E1 

 

IV - REGRAS DO PEDÁGIO PARA ENQUADRAMENTO NA CLASSE SEGUINTE 

ADMISSÃO/ 

NOVA 

REFERÊNCIA 

NÍVEL DE 

CAPACITAÇÃO 

ATUAL 

PEDÁGIO ENQUADRAMENTO 

EXIGÊNCIA = TER O TEMPO DE SERVIÇO NECESSÁRIO + NIVEL 

IV+TER SIDO APROVADO NO CURSO DE FORMAÇÃO (2020) 

GD 2008 = C4 
IV 

em 2017 
+4 

SOBE 4 

REFERÊNCIAS   

SI 1988 ou antes = 

E4 

IV 

em 2017 
+4 

SOBE 4 

REFERÊNCIAS   

EXIGÊNCIA = TER O TEMPO DE SERVIÇO NECESSÁRIO +  

NIVEL IV+FAZER E SER APROVADO NO CURSO DE FORMAÇÃO 

(2022) 

GD 2008 = C1 
IV 

em 2020 
+1 SOBE 1 REFERÊNCIA 

GD 2004 = C1 

 

IV 

em 2020 
 +1 SOBE 1 REFERÊNCIA 

GD 2003 = C1 

 

IV 

em 2020 
+1 SOBE 1 REFERÊNCIA 

SI 2004 = E1 

 

IV 

em 2020 
+1 SOBE 1 REFERÊNCIA 

S1 2003 =E1 

 

IV 

em 2020 
+1 SOBE 1 REFERÊNCIA 

SI 1988 ou antes = 

E1 

IV 

em 2020 
+1 SOBE 1 REFERÊNCIA 
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ANEXO V 

MATRIZ SALARIAL HIERÁRQUICA DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E 

SALÁRIOS - PCCS DOS SERVIDORES DA GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA 

(180h) 

Proposta 1- INCORPORAÇÃO DA VPR NO VB 
VALOR INCORPORADO: R$ 862,74 (VB ATUAL DA TABELA 180h + 11% aumento sal 2022) + 10% 

(NIVEL C)  + 711,40 (MAIOR VPR)  + 197,69 (VPF) 
(OBS: extinção da VPR e VPF)  

ANEXO V- Matriz Salarial Hieráquica do Plano de Cargos, Carreiras e Salários- PCCS dos 
servidores da Guarda Municipal de Fortaleza. 

(180 horas mensais) 

Referência 

Guarda 
Municipal Subinspetor Inspetor 

A B C D E F 

1 
 

R$  1.891,10  
 

R$  2.169,78  
 

R$ 2.489,52  
 

R$ 2.856,39  
 

R$  3.277,32  
 

R$   3.760,27  

2 
 

R$  1.947,83  
 

R$  2.234,87  
 

R$ 2.564,21  
 

R$ 2.942,08  
 

R$  3.375,64  
 

R$   3.873,08  

3 
 

R$  2.006,27  
 

R$  2.301,92  
 

R$ 2.641,14  
 

R$ 3.030,34  
 

R$  3.476,91  
 

R$   3.989,27  

4 
 

R$  2.066,46  
 

R$  2.370,98  
 

R$ 2.720,37  
 

R$ 3.121,25  
 

R$  3.581,21  
 

R$   4.108,95  

5 

     

 
R$   4.314,40  

6 

     

 
R$   4.443,83  

7 

   
  

 

 
R$   4.577,15  

8 

     

 
R$   4.714,46  

9 

     

 
R$   4.950,18  

10 

     

 
R$   5.098,69  

11 

     

 
R$   5.251,65  

12 

     

 
R$   5.409,20  

13 

     

 
R$   5.679,66  

14 
          

 
R$   5.850,05  

15 
          

 
R$   6.025,55  

16 
          

 
R$   6.206,32  

17 
          

 
R$   6.516,63  

18 
          

 
R$   6.712,13  

19 
          

 
R$   6.913,50  

ANEXO VI 
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MATRIZ SALARIAL HIERÁRQUICA DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E 

SALÁRIOS- PCCS DOS SERVIDORES DA GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA 

(240h) 

Proposta 1- INCORPORAÇÃO DA VPR NO VB 
VALOR INCORPORADO: R$ 777,25 (VB ATUAL DA TABELA 180h) + 10% (NIVEL C)  + 711,40 (MAIOR 

VPR)  + 197,69 (VPF) 
(OBS: extinção da VPR e VPF) 

ANEXO V- Matriz Salarial Hieráquica do Plano de Cargos, Carreiras e Salários- PCCS 
dos servidores da Guarda Municipal de Fortaleza. 

(240 horas mensais) 

R
eferência 

Guarda 
Municipal Subinspetor Inspetor 

A B C D E F 

1 
 

R$   2.521,33  
 

R$   2.892,88  
 

R$   3.319,19  
 

R$   3.808,31  
 

R$  4.369,52  
 

R$   5.013,43  

2 
 

R$   2.596,97  
 

R$   2.979,67  
 

R$   3.418,76  
 

R$   3.922,56  
 

R$  4.500,60  
 

R$   5.163,83  

3 
 

R$   2.674,88  
 

R$   3.069,06  
 

R$   3.521,32  
 

R$   4.040,24  
 

R$  4.635,62  
 

R$   5.318,74  

4 
 

R$   2.755,13  
 

R$   3.161,13  
 

R$   3.626,96  
 

R$   4.161,45  
 

R$  4.774,69  
 

R$   5.478,31  

5 
     

 
R$   5.752,22  

6 
     

 
R$   5.924,79  

7 
     

 
R$   6.102,53  

8 
     

 
R$   6.285,61  

9 
     

 
R$   6.599,89  

1
0 

     

 
R$   6.797,88  

1
1 

     

 
R$   7.001,82  

1
2 

     

 
R$   7.211,87  

1
3 

     

 
R$   7.572,47  

1
4 

     

 
R$   7.799,64  

1
5 

     

 
R$   8.033,63  

1
6 

     

 
R$   8.274,64  

1
7 

     

 
R$   8.688,37  

1
8 

     

 
R$   8.949,02  

1
9 

     

 
R$   9.217,49  
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 DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES COMUNS DOS CARGOS/FUNÇÕES 

SÃO ATRIBUIÇÕES COMUNS A TODOS OS CARGOS/FUNÇÕES: I - prevenir e inibir, 

pela presença e vigilância, bem como coibir, infrações penais ou administrativas e atos 

infracionais que atentem contra os bens, serviços e instalações municipais; II - atuar, preventiva 

e permanentemente, no território do Município, para a proteção sistêmica da população que 

utiliza os bens, serviços e instalações municipais; III - colaborar, de forma integrada com os 

órgãos de segurança pública, em ações conjuntas que contribuam com a pacificação de conflitos, 

atentando para o respeito aos direitos fundamentais das pessoas; IV - exercer as competências de 

trânsito que lhes forem conferidas, nas vias e logradouros municipais, desde que devidamente 

credenciados pela Autoridade de Trânsito; V - proteger o patrimônio ecológico, histórico, 

cultural, arquitetônico e ambiental do Município, inclusive adotando medidas educativas e 

preventivas; VI - integrar-se com os demais órgãos de poder de polícia administrativa, visando a 

contribuir para a normatização e a fiscalização das posturas e ordenamento urbano municipal; 

VII - garantir o atendimento de ocorrências emergenciais, ou prestá-lo direta e imediatamente 

quando deparar-se com elas; VIII - encaminhar ao delegado de polícia, diante de flagrante delito, 

o autor da infração, preservando o local do crime, quando possível e sempre que necessário; IX - 

auxiliar na segurança de grandes eventos e na proteção de autoridades e dignatários; X - realizar 

a segurança do Prefeito, do Vice-Prefeito e, em caráter eventual, de outras autoridades indicadas 

pelo Chefe do Executivo Municipal; XI - atuar mediante ações preventivas na segurança escolar, 

zelando pelo entorno e participando de ações educativas com o corpo discente e docente das 

unidades de ensino municipal, de forma a colaborar com a implantação da cultura de paz na 

comunidade local. XII - atuar como corpo voluntário de combate a incêndios, em parceria com o 

Corpo de Bombeiros Militar do Estado; XIII - prestar socorro em época de calamidade pública e 

em situação de emergência; XIV - prestar auxílio na manutenção ou restabelecimento da ordem 

pública; XV - executar o serviço de orientação e salvamento de banhistas nas praias, e nos rios e 

lagoas, quando necessário; XVI – conduzir viaturas, quando devidamente autorizado; XVII - 

executar serviço relativo à segurança nas promoções públicas de incentivo ao turismo local;  

XVIII – comandar e supervisionar efetivo de igual ou menor precedência hierárquica, no 

exercício de suas funções; XIX - cumprir, e fazer cumprir, normas, procedimentos operacionais e 

as regulamentações internas; XX - desenvolver outras atividades correlatas à segurança cidadã; 
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XXI - realizar o preenchimento de relatórios, formulários, livros de ocorrência, e demais 

registros e escrituras, físicos ou digitais; XXII - receber e utilizar os equipamentos destinados às 

suas funções, conforme grau de habilitação.  
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ANEXO VIII 

DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS DOS CARGOS/FUNÇÕES 

GUARDAS MUNICIPAIS: I - proceder a serviços de ronda, de acordo com o comando 

operacional, com exceção de monitoramento em postos de trabalho; II - atender prontamente as 

convocações de seus superiores hierárquicos; III - informar ao seu superior hierárquico as 

possíveis infrações disciplinares que tiver conhecimento.   

SUBINSPETORES: I - supervisionar as ações de preservação de segurança cidadã no âmbito 

do município de Fortaleza; II - supervisionar as ações de preservação de segurança de 

patrimônios artístico, histórico, cultural e ambiental do município de Fortaleza; III - fazer ronda 

nos postos de serviço em que se encontram escalados efetivo de igual ou menor precedência 

hierárquica; IV - proceder à distribuição do efetivo de igual ou menor precedência hierárquica, 

que estejam sob seu comando, em seus respectivos postos de serviço; V – executar os planos nos 

postos de serviço; VI – monitorar a execução da escala geral de serviço, após autorização do 

chefe imediato; VII – comunicar seus subordinados sobre reuniões, eventos e operações, quando 

necessários; VIII - chefiar e/ou delegar aos subordinados o comando das patrulhas para serviços 

de rotina; IX – supervisionar o cumprimento das regras previstas no Regulamento Disciplinar 

Interno da Guarda Municipal de Fortaleza - RDI, comunicando, através de relatórios, as 

possíveis infrações disciplinares que tiver conhecimento.  

INSPETORES: I - desenvolver ações de preservação de segurança cidadã no âmbito do 

município de Fortaleza; II – desenvolver e coordenar ações de preservação de segurança de 

patrimônios artístico, histórico, cultural e ambiental do município de Fortaleza; III – 

supervisionar e comandar os subordinados, de acordo com a precedência hierárquica; IV – 

supervisionar a execução dos planos nos postos de serviço; V - comunicar aos seus subordinados 

as convocações para reuniões, eventos e operações, quando necessário; VI – orientar seus 

subordinados na execução de suas missões; XIII - fazer levantamento do serviço de ronda; VII – 

coordenar esquema de rondas nos postos de serviço; VIII - chefiar, e/ou delegar ao servidor de 

maior precedência hierárquica, o comando das patrulhas do efetivo de igual, ou menor, 

precedência hierárquica para serviços de rotina; IX - atuar como inspetor responsável pelo 
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plantão da guarnição de dia, quando determinado pelo Diretor da GMF; X – supervisionar o 

cumprimento das regras previstas no Regulamento Disciplinar Interno da Guarda Municipal de 

Fortaleza - RDI, comunicando, através de relatórios, as possíveis infrações disciplinares que tiver 

conhecimento.  

Atenciosamente,  

 

 

__________________________ 

     ANTÔNIA NASCÉLIA SILVA   

          PRESIDENTE SINDIFORT 

 


