
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO 
 

ESTÂNCIA BALNEÁRIA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

 
 
 
 

 D E C R E T O 
 
 Nº  5165/2011 

 

  

 
“Institui o Regimento Interno da Guarda Mirim, de 
acordo com a Lei Municipal 2125/2011, e dá outras 
providências.” 
 
 

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI , Prefeito de São Sebastião, no uso de suas 
atribuições que lhe confere o artigo 69, incisos I, IV e VIII, da Lei Orgânica do Município de 
São Sebastião e, 

 
Considerando os dispositivos Constitucionais no que concerne aos direitos das 

crianças e adolescentes; 
 
Considerando os regramentos contidos no Estatuto da Criança e do Adolescente, 

instituído pela Lei Federal n° 8069, de 13/07/1990 e 
 
Considerando o Artigo 16 da Lei 2125, de 31 de março de 2011, 

 
 

D E C R E T A: 
 
 

Artigo 1º- Fica instituído o REGIMENTO INTERNO DA GUARDA MIRIM DE 
SÃO SEBASTIÃO, anexo. 

 
Artigo 2º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

São Sebastião,       26       de setembro de 2011. 

 
 
 

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI 
Prefeito 

 
 
 
 
 
 

Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra. 
SEGUR/mp/nsa 
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REGIMENTO INTERNO 
DA GUARDA MIRIM DE SÃO SEBASTIÃO 

 
 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

Artigo 1º- Fica instituído o Regimento Interno da Guarda Mirim do Município de São 
Sebastião, que tem como fundamento: 

 
I -  a disciplina e hierarquia; 
II -  a moral e os bons costumes; 
III -  o respeito as instituições democráticas e seus símbolos; 
IV -  e o exercício da cidadania; 
 
 

Título I 
Da Guarda Mirim 

  
Artigo 2º- Denomina-se como Guarda Mirim o Projeto Social criado pela Lei 

Municipal 2125/2011, gerido pelo Comandante da Guarda Mirim, através da Secretaria de 
Segurança Urbana. 

 
 

Capítulo I 
Do Regimento Interno 

 
Artigo 3º- O presente Regimento Interno regula as atividades, atribuições e normas da 

Instituição Guarda Mirim do Município de São Sebastião, sendo os preceitos nele contidos 
aplicáveis a seus integrantes. 

 
§ 1º Considerar-se-á Aspirante à Guarda Mirim o adolescente aprovado no processo 
seletivo. 
§ 2º No ato da integração do adolescente na Guarda Mirim é obrigatório o 
conhecimento e a assinatura da cópia do Regimento Interno, por parte do adolescente e 
seu responsável legal. 
§ 3º Os Aspirantes da Guarda Mirim obrigam-se a conhecer e cumprir este Regimento 
Interno por todo o tempo em que fizer parte da Instituição Guarda Mirim.  
§ 4º Não poderão o Aspirante da Guarda Mirim e seu responsável legal, após assinarem 
o termo de ciência regimental, alegar desconhecimento das normas e preceitos contidos 
neste Regimento Interno. 
§ 5º O aspirante e seu responsável legal receberão uma cópia deste Regimento Interno. 
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Título II 
Do Comando e Gestão 

 
Capítulo I 

Seção I 
Da Hierarquia da Guarda Mirim 

 
 
Artigo 4º-  A Guarda Mirim é constituída hierarquicamente por: 

 
I-       Comandante Guarda Mirim; 
II-       Sub Comandante Guarda Mirim; 
III-       Inspetor Chefe Guarda Mirim; 
IV-       Guarda Mirim; 
V-      Aspirante Guarda Mirim. 
 
 

Seção II 
Do Comandante Guarda Mirim 

Do Sub Comandante Guarda Mirim 
Do Inspetor Chefe Guarda Mirim 

 
Artigo 5º-  Compete exclusivamente ao comandante da Guarda Mirim: 
  
I-  O Poder Disciplinar; 
II-  Instaurar processo disciplinar; 
III-  Autorizar abertura de processo seletivo; 
IV-  Aprovar Conteúdo Programático e Pedagógico; 
V- Regulamentar os artigos do Regimento Interno da Guarda Mirim; 
VI-  Conferir condecorações e distinções honoríficas; 
VII-  Instituir o Conselho Administrativo da Guarda Mirim; 
VIII-  Garantir o cumprimento deste Regimento Interno; 
IX-  Exercer outras atribuições previstas neste Regimento Interno. 

 
Artigo 6º-  Compete privativamente ao Sub Comandante Guarda Mirim: 
   
I-  Participar da elaboração do Conteúdo Programático e Pedagógico; 
II-  Executar o Processo Seletivo para seleção e recrutamento dos alunos junto ao 
curso; 
III-  Acompanhar o desenvolvido das atividades pedagógicas do curso; 
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IV-  Implantar e modificar, quando necessário, a escala administrativa e 
pedagógica; 
V- Solicitar, sempre que necessário, a manutenção e conservação predial. 

 
Artigo 7º-  Compete concorrentemente ao Inspetor Chefe Guarda Mirim: 
 
I-  Acompanhar e fiscalizar as atividades dos aspirantes; 
II-  Auxiliar no cumprimento deste Regimento Interno; 
III-  Promover a disciplina das Atividades extraclasse; 
IV-  Fazer zelar pelo patrimônio Público; 
V- Fiscalizar o desempenho profissional do Guarda Mirim, quando o adolescente 
tiver ingressado no mercado de trabalho. 
 

 
Título III 
Capítulo I 

Do Ingresso na Guarda Mirim 
 

Artigo 8º- O ingresso do adolescente à aspirante na Guarda Mirim está condicionado 
aos termos do processo de seleção e recrutamento, dependendo ainda da avaliação médica e 
apresentação dos documentos exigidos, no prazo fixado pelo Comandante da Guarda Mirim. 

 
 

Capítulo II 
Seção I 

Do Aspirante Guarda Mirim 
 

 
Artigo 9º- Considerar-se-á aspirante, o adolescente matriculado no Curso de 

Formação para Guarda Mirim, em processo de aprendizagem sócio educacional e 
profissional, tendo prazo de duração estabelecido conforme Conteúdo Programático, a ser 
publicado pelo Comandante da Guarda Mirim. 

 
 

Seção II 
Do Guarda Mirim 

 
Artigo 10- Considerar-se-á Guarda Mirim o adolescente que concluir 

satisfatoriamente o Curso de Formação para Guarda Mirim. 
 
Parágrafo único. Ao Guarda Mirim será oferecida, oportunamente e mediante 

desempenho no curso, inserção no mercado de trabalho, tendo como base a Lei do Jovem 
Aprendiz. 
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Título IV 
Capítulo I 

Dos Deveres, Obrigações e Responsabilidades  
do Aspirante Guarda Mirim e Guarda Mirim 

 
 

Artigo 11-  O comportamento do aspirante a Guarda Mirim e Guarda Mirim deve ser 
norteado pelos princípios de igualdade, urbanidade e respeito com todas as pessoas do seu 
convívio social, nas dependências da entidade, na escola e no seu dia a dia, visando uma 
conduta exemplar e disciplinada perante as normas deste Regimento, sendo vedado: 

 
I-  Qualquer conduta indecorosa dentro e nos arredores da Instituição, bem como 
na vida cotidiana a fim de honrar e representar a Guarda Mirim; 
II-  O uso de bebidas alcoólicas, cigarros, entorpecentes e outras substâncias 
alucinógenas, a fim de preservar a integridade física e moral do adolescente e, 
também, a honra da Instituição; 
III-  Atritos, brigas, ofensas morais, gestos obscenos, palavras de baixo calão ou 
qualquer ato indisciplinar entre os aspirantes, funcionários e outras pessoas, sob pena 
de desligamento; 

 
Parágrafo único. As disposições contidas neste artigo aplicam-se ao Aspirante à 

Guarda Mirim e ao Guarda Mirim no que concerne ao uso das redes sociais e aos meios de 
comunicação móvel. 
 
 Artigo 12- Aplica-se aos Aspirantes da Guarda Mirim e ao Guarda Mirim, além do 
disposto neste Regimento Interno, o seguinte: 
 

I-  A observação da escala do dia, das aulas, situações cotidianas, organização 
das salas e manutenção, estipulada pelo instrutor, obedecendo aos horários 
estabelecidos; 
II-  Zelo pelas dependências da Base, cadeiras, mesas, outros móveis, 
equipamentos eletrônicos, objetos riscados ou danificados, sob pena de ressarcimento 
pelo Guarda Mirim, Aspirante Guarda Mirim ou seu responsável legal; 
III-  O uso indevido e não autorizado de dependências, materiais e equipamentos 
poderá causar o desligamento do Guarda Mirim e/ou Aspirante Guarda Mirim; 
IV-  Não será permitido o uso de aparelhos sonoros, de telefonia ou de imagem, 
dentro das dependências da entidade. Se for necessário trazer, devem permanecer 
desligados, conforme Lei n 1947 09; 
V- Todo o material didático será gratuito e deverá ser conservado; 
VI-  Além de zelar por todos os livros e materiais, compromete-se também a 
devolvê-los à Instituição Guarda Mirim em igual estado, bem como, devolverá as 
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obras retiradas dentro do prazo estabelecido em sua carteirinha, sob pena de multa e 
relatório por irresponsabilidade; 
VII-  Por ser de responsabilidade do Guarda Mirim o zelo e a guarda de objetos a 
ele confiados, bem como, seus pertences pessoais, não haverá responsabilidade da 
Instituição Guarda Mirim caso estes sejam deixados nas dependências da entidade; 
VIII-  Assiduidade e pontualidade no Curso de Formação para Guarda Mirim, e no 
desenvolvimento das atividades profissionais; 
IX-  Obrigatoriedade de identificação pessoal em local visível e honroso do corpo; 
X- Utilizar, constante e obrigatoriamente, o uniforme da Guarda Mirim em todos 
os eventos concernentes a Instituição; 
XI-  Necessidade de manter o asseio pessoal, objetivando a uniformização do grupo 
de alunos. 
XII-  Manutenção de informações pessoais atualizadas junto a Guarda Mirim 
XIII-  Prestar saudação por meio de gesto regulamentado aos superiores 
hierárquicos da Guarda Mirim, bem como autoridades.  
 
Parágrafo único. Os incisos previstos neste artigo poderão ser regulamentados por 

instrução normativa expedida pelo Comandante da Guarda Mirim. 
 
 

Título VI 
Capítulo I 

Das Sanções 
 
Artigo 13- Considerar-se-ão as seguintes sanções aplicáveis por inobservância deste 

Regimento, e/ou condutas que infringirem normas nele contidas: 
 
I-  Advertência verbal; 
II-  Advertência por escrito; 
III-  Suspensão das atividades pedagógicas; 
IV-  Desligamento do Curso. 

 
§ 1º Na recusa do aluno e/ou responsável legal em assinar a ciência de quaisquer 
sanções, poderá esta ser substituída pela assinatura de duas testemunhas. 
§ 2º  Não haverá repetições na aplicação de sanções, acumulando-as e sendo sempre 
respeitada a ordem colocada neste presente Regimento.  
§ 3º  O processo disciplinar resguardará o princípio da ampla defesa, com indicação 
de defensor dativo pelo comando da Guarda Civil Municipal, caso não haja outra 
indicação pelo Aspirante ou Guarda Mirim. 
 

 
Título VII 
Capítulo I 
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Do Curso de Formação para Guarda Mirim 
 
 
Artigo 14- O número de vagas e condições prévias para ingresso do adolescente no 

Curso de Formação para Guarda Mirim será especificado e divulgado em edital e divulgado 
nos principais meios de comunicação. 

 
Artigo 15- A permanência e manutenção da vaga no Curso de Formação para Guarda 

Mirim dar-se-á da seguinte forma:  
 
I-  Cumprimento irrestrito deste presente Regimento; 
II-  Disciplina na Instituição; 
III-  Frequência escolar; 
IV-  Frequência e desempenho no Curso de Formação para Guarda Mirim; 
V- Conduta ilibada e exemplar na vida cotidiana. 

 
Parágrafo único. A inobservância e/ou o descumprimento desses requisitos implicará 

nas sanções do artigo 13 e seus incisos. 
 
Artigo 16- Cada professor deverá desenvolver suas aulas á luz deste presente 

Regimento e dos princípios norteadores de Educação de nosso município, porém com 
soberania em suas didáticas e avaliações. 

 
Artigo 17- O aproveitamento do adolescente será avaliado ao termino de cada 

módulo, com conceitos de 0 (zero) a 10 (dez), pelos professores de cada disciplina. 
 
Parágrafo único. O curso de formação ocorrerá nas dependências internas da 

Instituição, podendo ocorrer atividades externas complementares, sempre supervisionadas 
pelo comando da Guarda Mirim e mediante autorização expressa do responsável pelo 
Aspirante e/ou Guarda Mirim. 

 
Artigo 18- O conceito mínimo a ser atingido em cada módulo deverá ser “6” (seis).  
 
Artigo 19- Em caso de não atingir a média exigida, o aluno terá a oportunidade de 

efetuar outra avaliação, objetivando a recuperação do conceito mínimo. 
 
Artigo 20-  Em cada módulo o adolescente não poderá ultrapassar o limite de 4 

(quatro) faltas injustificadas e/ou não abonadas, sob risco de perda da vaga no Curso de 
Formação para Guarda Mirim. 

 
Artigo 21-  Serão consideradas como falta: 
 
I-  A ausência, não justificada, em cada aula; 
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II-  O atraso na entrada das aulas; 
III-  Estar presente na classe e não responder até a segunda chamada; 
IV-  Estar sem identificação. 

 
§ 1º A falta será abonada com apresentação de atestado médico ou atestado de óbito 
de parente próximo, previsto na CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas), no 
retorno às aulas; 
§ 2º Nos casos de ausências, o responsável deve comunicar à Instituição, através da 
apresentação de documento comprobatório, em, no máximo, 24 (vinte e quatro) horas 
após o evento. 
§ 3º O adolescente terá suas faltas abonadas, e comprometer-se-á recuperar as 
matérias perdidas e acompanhar o conteúdo trabalhado; 
§ 4º O documento comprobatório, que trata o inciso anterior, somente abonará o 
período descrito em seu escopo.   
§ 5º A apresentação de atestado falso ou a sua adulteração constituem infração de 
natureza gravíssima punível com o desligamento do curso, sujeita a responsabilização 
civil e criminal. 

 
Artigo 22- Salvo em situações de atividades extraclasse, o que pressupõe a presença 

de profissionais da Instituição, é vedada a saída do aluno durante o período de aulas.  
 
Parágrafo único. Terá permissão para retirar antecipadamente o aluno, somente o 

responsável legal do adolescente, por motivo de força maior e com autorização da 
Administração do Curso de Formação para Guarda Mirim.  

 
Artigo 23- Ao término do curso, o aspirante receberá um certificado de conclusão do 

curso e, mediante ao seu desempenho e disponibilidade, será encaminhado para o mercado 
de trabalho. 

 
Artigo 24- O término do curso não implica no desligamento do adolescente na Guarda 

Mirim. Enquanto houver vínculo com a Instituição, o presente Regimento deverá continuar a 
ser cumprido. 

 
Artigo 25- Após todo o processo de conclusão do Curso de Formação para Guarda 

Mirim, dar-se-á início a um novo processo de seleção e recrutamento, a fim de compor novas 
turmas, tornando o projeto anual e rotativo. 
 
 

Título VIII 
Capítulo I 

Dos Profissionais Componentes do Curso de Formação para Guarda Mirim 
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Artigo 26- Além dos cargos citados no artigo 4º e seus incisos, fica composto o quadro 
funcional do Curso de Formação para Guarda Mirim por: 

 
I-  Professores; 
II-  Instrutores; 
III-  e Guardas Civis Municipais. 
 
Parágrafo único. A esses profissionais compete à execução dos trabalhos in loco com 

os alunos, garantindo qualidade e excelência nas disciplinas e conteúdos a serem 
administrados. 

 
 

Título IX 
Capítulo I 

Das Responsabilidades da Guarda Mirim  
 
 

Artigo 27- A Guarda Mirim se compromete a empreender esforços para manutenção 
do Aspirante Guarda Mirim no Curso de Formação para Guarda Mirim. 
 
 
 

Seção I 
Do Transporte 

 
Artigo 28- A Guarda Mirim se responsabilizará pelo transporte do adolescente, até a 

Instituição e vice-versa. 
 

Seção II 
Da Alimentação 

 
Artigo 29- Será disponibilizada 01 (uma) refeição diária ao Aspirante Guarda Mirim, 

no período em que estiver matriculado. 
 

Seção III 
Das Condecorações 

 
Artigo 30- As condecorações por merecimento dos Aspirantes e Guardas Mirins 

ocorrerão ao final da conclusão do curso de formação. 
 

São Sebastião,        26     de setembro de 2011. 
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ERNANE BILOTTE PRIMAZZI 
Prefeito 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra. 
 

SEGUR/mp/nsa 

 
 


