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MANUAL DE PROCEDIMENTOS E SINDICÂNCIA DA
GUARDA MIRIM
Art. 1°. Esse Manual tem por finalidade orientar, padronizar e definir os
procedimentos e sindicâncias da Guarda-Mirim de Frutal.
Art. 2°. São objetivos desse manual:
§ 1º. Tratar com celeridade, eficácia e economia processual todos os
Procedimentos e Sindicâncias da Guarda-Mirim de Frutal.
Art. 3°. São princípios deste manual:
I - Dignidade da pessoa humana;
II- Legalidade e;
III- Impessoalidade.

Capitulo I
Processo Administrativo Disciplinar
Art. 4°. O Processo Administrativo Disciplinar conterá os seguintes ritos
processuais:
I - Despacho da Autoridade;
II - Termo de Abertura de Vista;
III - Defesa Prévia;
IV - Audição de Testemunhas se for necessário;
V - Relatório;
VI – Conclusão.
Art. 5°. Confeccionado a Comunicação Disciplinar, o Coordenador da GuardaMirim ou Instrutor Militar terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para efetuar o
despacho, nomeando encarregado para a resolução do processo.
Art. 6°. O Processo Administrativo Disciplinar terá o prazo de 10 (dez) dias
úteis para o encarregado encaminhar sua conclusão, ressalvado o prazo de 3
(três) dias úteis para o comunicado realizar a sua Defesa Prévia.
Art. 7°. Respeitando o princípio Constitucional, o comunicado tem direito ao
contraditório e a ampla defesa.
Art. 8°. O encarregado notificará o comunicado que terá o prazo de 3 (três)
dias para sua Defesa Prévia. Caso não seja apresentado, o Encarregado dará
prosseguimento a partir do 4º (quarto) dias útil após a notificação.

Página 2 de 5

Art. 9°. Se for necessário ouvir Testemunhas o encarregado notificará ela,
marcará dia, hora e lugar certo para sua Audição. Fica facultativo ao
comunicado acompanhar a audição, mas terá que ter ciência do procedimento.
Art. 10. O Encarregado do Processo de Comunicação Disciplinar fará um
minucioso exame de todo o apurado com base nas provas obtidas e
confeccionará o relatório, conforme modelo referencial, apresentando
conclusão com proposta de arquivamento ou subsídios para que a autoridade
competente determine a instauração de processo/procedimento regular
específico.
§1º. O relatório deverá ser construído após a investigação prática, devendo ser
devidamente numerado e rubricado.
§2º. As provas produzidas no Processo de Comunicação Disciplinar devem ser
inseridas nos autos, na ordem cronológica de sua produção, antes do
Relatório.
Art. 11. Elaborado o relatório conclusivo, o procedimento deverá ser
encaminhado à autoridade que determinou sua instauração, para demais
medidas que se fizerem necessárias. O encarregado irá concluir sugerindo
arquivamento ou que o comunicado seja sancionado disciplinarmente.

Capitulo II
Causas de Justificação
Art. 12. São causas de Justificação:
I - Se o comunicado cometeu a transgressão por motivo fortuito ou força maior;
II - Se o comunicado cometeu a transgressão para tentar sanar algo de
repercussão moral e social.
Parágrafo único: Somente será causa de justificação desde que fique
devidamente comprovado através de provas materiais e testemunhal.
Art. 13. Não será justificada a alegação de cumprimento de ordem que sabe
ilegal ou arbitraria.

Conselho de Ética da Guarda-Mirim
Art. 14. Conselho de Ética tem a finalidade de assessorar o Presidente da
Guarda-Mirim nas apurações dos Processos Administrativos Disciplinares e
Recompensas da Instituição.
Art. 15. O Conselho de Ética será composto por 3 (três) Guardas Mirins dentre
os quais:
I – Presidente, sendo o mais antigo do Conselho;
II – Escrivão;
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III – Membro auxiliar.
§ 1º. O Conselho de Ética será formado apenas por Praças e Praças
Graduados para apurar os Processos Administrativos Disciplinares e
Recompensas relacionados a Praças e Praças Graduados.
§ 2º. O Conselho de Ética será formado apenas por Oficiais para apurar os
Processos Administrativos Disciplinares e Recompensas relacionados aos
Oficiais.
Art. 16. O principal princípio do Conselho de Ética é a imparcialidade para que
todos os processos sejam analisados com isonomia.
Art. 17. O Conselho de Ética será nomeado pelo Instrutor Militar ou
Coordenador da Guarda-Mirim, os quais despachará ao Conselho para
resolução dos Processos de Recompensa e Processo de Comunicação
Disciplinar.

Capitulo III
Recompensas
Art. 18. O Guarda-Mirim poderá ser recompensado pelas suas ações
destacadas, desde que faça seu procedimento de recompensa em até 5 (cinco)
úteis após a sua ação destacada.
Art. 19. São autoridades para resolução do procedimento de recompensa
Presidente da Guarda Mirim, Coordenador da Guarda-Mirim e Instrutor Militar.
Art. 20. São formas de recompensas:
I - Menção Elogiosa Verbal;
II - Menção Elogiosa Escrita;
III - Nota Meritória;
IV - Elogio Individual;
V - Dispensa de Serviço;
VI - Medalha de Honra ao Mérito.
Art. 21. Menção Elogiosa verbal será feita durante reunião que esteja a maioria
dos Guardas-Mirins, onde será exaltada o serviço prestado pelo Guarda-Mirim.
Art. 22. Menção Elogiosa Escrita será registrada a ação destacada na ficha
funcional do Guarda-Mirim como ação positiva.
Art. 23. Nota Meritória será feita uma analise através de procedimento
administrativo desde que cumpra no mínimo 3 (três) requisitos do referido
procedimento.
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Art. 24. Elogio Individual será feita uma analise através de procedimento
administrativo desde que cumpra no mínimo 4 (quatro) requisitos do referido
procedimento.
Art. 25. Dispensa de Serviço será feita uma analise através de procedimento
administrativo desde que cumpra os requisitos do referido procedimento.
Art. 26. Medalha de Honra ao Mérito será concedida exclusivamente pelo
Presidente da Guarda-Mirim através de procedimento administrativo desde que
a atuação seja de relevante valor social e moral para a Guarda-Mirim de Frutal.
Art. 27. Todos os Procedimentos Administrativos poderão ser requeridos
qualquer recompensa. Caso o Conselho de Ética não reconheça a
Recompensa requerida poderá sugerir outra recompensa diversa daquela
requerida inicialmente.

Capitulo IV
Das Disposições Gerais
Art. 28. Casos omissos à este Manual serão sanados pelo Coordenador da
Guarda-Mirim, Instrutor Militar e Presidente da Instituição.
Art. 29. Este Manual regerá todas os Processos Administrativos a partir da
data de sua publicação.

10 Anos da Guarda-Mirim de Frutal.
Frutal, 5 de Outubro de 2018.

José Maria Perim
Presidente da Guarda-Mirim de Frutal

Página 5 de 5

