REGULAMENTO DISCIPLINAR DA GUARDAMIRIM

O Presidente da Guarda-Mirim,

José Maria Perim no uso de suas

atribuições como Presidente desta Instituição PROMULGA e PUBLICA este
Regulamento Disciplinar da Guarda-Mirim, que possuirá sua eficácia a partir da
sua Publicação, vigendo a todos os membros desta Instituição.

Frutal/MG
2019
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Regulamento Disciplinar da Guarda-Mirim
Título I - Disposições Preliminares
Art. 1º - A Guarda-Mirim é uma entidade da sociedade civil formada por jovens de 14 a 24 anos que
se destina a servir, prestar serviços e quaisquer promoções beneficentes, festivas da comunidade.
Parágrafo Único: Os Polos da Guarda-Mirim é uma extensão da Guarda-Mirim com propósito de
auxiliar na formação de Crianças e Adolescentes. A idade Mínima para cada Polo será definida de
acordo com as diretrizes que serão fixadas.
Art. 2º - O Regulamento Disciplinar da Guarda-Mirim tem a finalidade de definir, especificar e
classificar as transgressões disciplinares, estabelecer normas relativas às sanções disciplinares,
conceitos e suas recompensas, além de definir os deveres dos Guardas-Mirins.
Art. 3º - Este regulamento aplica-se aos membros pertencentes a Guarda-Mirim, ainda que trajados
civilmente, desde quando desabone ou denigra a Guarda-Mirim tendo as mesmas penas.
Art. 4º - É dever do Guarda-Mirim, manter a camaradagem, incentivar e manter a harmonia, a
solidariedade e a amizade em seu ambiente familiar, escolar, social e profissional, além:
I – Amar a Instituição, respeitando-a, sentir-se orgulhoso em envergar a farda, pois ela representa a
Instituição a qual lhe atribui virtudes;
II – Atender corretamente com a máxima presteza a quem lhe peça auxílio, informações ou qualquer
ato de solidariedade;
III – O Guarda-Mirim quando no interior de um coletivo, uniformizado ou não, deverá ceder seu lugar
às pessoas idosas, portadoras de necessidades especiais, gestantes, adulto com criança de colo ou
a qualquer semelhante num gesto de cidadania;
IV – Ao passar por Militares deverá prestar continência regulamentar, às autoridades civis ou
religiosas cumprimentar com respeito, e aos demais membros da comunidade com a devida polidez;
V – Quando estiver em uma bicicleta deverá passar pelo hierárquico em marcha moderada e
cumprimenta-lo verbalmente;
VI – Toda vez que o Guarda-Mirim for assentar-se próximo ao superior hierárquico ou autoridade,
deverá fazer o pedido de licença;
VII – O Guarda-Mirim deverá usar sua cobertura, exceto em local coberto, onde poderá ser opcional o
uso;
VIII – Toda vez que for determinado ao Guarda-Mirim qualquer missão, ao final deverá anunciar ao
superior hierárquico que estiver comandando a missão o cumprimento ou as alterações da missão;
IX – O Guarda-Mirim deve ter os uniformes completos e impecáveis;
X – Terá que anteceder em quinze minutos o horário previsto para as chamadas no local prédeterminado para Instruções diversas, caso necessite;
XI – Atender todas as convocações, instruções ou a serviço deverá comunicar com antecedência ao
Comando da Guarda-Mirim;
XII – Cabe ao Guarda-Mirim solicitar que a ordem seja repassada, se não for bem entendida;
XIII – Obedecer com todo respeito os superiores hierárquicos, sobre tudo prestar-lhes a continência
regulamentar com a qual cumprimentará aos iguais;
XIV – Se estiver nas dependências do local de formação/instrução, terá que prestar a continência a
qualquer superior hierárquico que se aproximar, apresentando-se e fazendo o anúncio;
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XV – O Guarda-Mirim, independentemente do seu Posto ou Graduação, que estiver fazendo a
chamada ou ministrando Instrução, ao perceber a aproximação de superior hierárquico deverá
suspender a Instrução, prestar-lhe o anúncio e colocar a tropa a sua disposição;
XVI – Pedir licença antes de entrar em qualquer repartição;
XVII – Será permitida a permanência do Guarda-Mirim em lugares públicos até às 22h (vinte e duas
horas) em quaisquer dias da semana e após este horário somente acompanhado dos pais ou
responsável;
XVIII – Não será permitido ao Guarda-Mirim ter relações de namoro durante as Instruções,
Expedientes ou uniformizadas;
XIX – É proibido ao Guarda-Mirim a inobservância deste Regulamento, do contido no Estatuto da
Criança e do Adolescente (ECA), bem como das portarias do Ministério Público e demais legislações
de proteção à infância e juventude;
XX – O Guarda-Mirim que se envolver em ocorrência policial será sumariamente desligado da
entidade, desde que seja infrator de ato ilícito; se maior de idade for autor de crime ou contravenção
penal;
XXI – Manter uma conduta ilibada, possuindo ética e moral no decorrer das suas atividades durante o
expediente ou mesmo fora;
XXII – Cumprir as determinações do Comando da Guarda-Mirim abordado durante as Reuniões,
Instruções ou qualquer outro meio;
XXIII – Ser bom aluno, primar notas médias, evitar insuficiência escolar, além de ser frequente no
ambiente escolar.
Art. 5º - Para efeito deste regulamento, a palavra comandante é a denominação à pessoa, militar ou
Guarda-Mirim investido de cargo ou função de direção, comando ou chefia.

Título II – Da organização
Capítulo I - Conceito
Art. 6º - Ao ingressar na Guarda-Mirim serão classificados no conceito “B” com zero ponto, sendo
limite cinquenta pontos, a cada seis meses sem punição receberá dez pontos positivos até atingir o
conceito “A”, o qual não terá mais pontuação.
Art. 7º - O Guarda-Mirim poderá atingir os seguintes conceitos:
I – Conceito “A” cinquenta pontos positivos a oitenta pontos positivos;
II – Conceito “B” cinquenta pontos negativos, no máximo;
III – Conceito “C” mais de cinquenta pontos negativos.

Capítulo II - Hierarquia e Disciplina
Art. 8º - A hierarquia e disciplina constituem a base institucional:
I – A hierarquia é a ordenação da autoridade, em níveis diferentes, dentro da estrutura da Instituição.
II – A Disciplina é a exteriorização da ética profissional e manifesta-se pelo exato cumprimento deste
Regulamento, dos deveres, em todos os escalões e graus hierárquicos.
Art. 9º - O princípio de subordinação rege todos os graus da hierarquia, em conformidade com este
regulamento.
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Art. 10º - O Guarda-Mirim que presenciar ou tomar conhecimento de prática que afete a hierarquia e
disciplina comunicará o fato à autoridade.
Parágrafo Único: Se detentor de precedência hierárquica sobre o infrator, o membro da GuardaMirim deverá adotar as providências cabíveis pessoalmente; se subordinado, deverá comunicar às
autoridades competentes.
Art. 11º - São princípios norteadores da Disciplina e da Hierarquia da Guarda-Mirim:
I – O respeito à família;
II – O respeito às Instituições Escolares;
III – O respeito à saúde;
IV - O respeito à dignidade humana;
V – O respeito à cidadania;
VI – O respeito à Justiça;
VII – O respeito à legalidade democrática;
VIII – O respeito à coisa pública;
Art. 12º - São superiores em razão do cargo, ainda que não pertencentes ao corpo da Guarda-Mirim:
I – Chefe do Poder Executivo Municipal;
II – Presidente da Instituição;
III – Diretoria da Instituição;
IV – Instrutores;
V – Auxiliares de Instruções;
VI – Militares em geral;
VII – Professores dos Polos.
Art. 13º - A hierarquia confere ao superior o poder de dar ordens, de fiscalizar e de rever decisões em
relação ao subordinado, a quem impõe dever de obediência.
Parágrafo Único: A precedência hierárquica, salvo nos casos de precedência funcional a que alude
este artigo é regulada pela classe.
§1°. Havendo igualdade de classe terá procedência:
A – que contar mais tempo na graduação ou posto;
B – que tiver obtido a melhor classificação ao término do Curso de Formação de Guarda-Mirim, Curso
de Formação de Guarda-Mirim Graduado ou Curso de Formação de Oficial Guarda-Mirim.
Art. 14º - As ordens legais devem ser prontamente executadas, cabendo responsabilidade à
autoridade que as determinar.
§1°. Os integrantes da Guarda-Mirim serão subordinados à disciplina básica da mesma, onde quer
que exerçam suas atividades, sujeitando-se também às normas dos órgãos onde desenvolvam suas
atividades, desde que estas não conflitem com as normas da Instituição, que são soberanas.
§2°. No caso de dúvida acerca dos procedimentos a serem adotados nas ações prática, será
assegurado o esclarecimento ao subordinado.
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Art. 15º - O ordenamento da estrutura básica hierárquico da Guarda-Mirim compreende a:
I – Oficial (Oficial Superior);
II – Sub-Oficial (Oficial Superior);
III – Inspetor-Capitão (Oficial Intermediário);
IV – Inspetor (Oficial Subalterno);
V – Guarda-Mirim-A-Oficial (Praça Especial);
VI – Sub-Inspetor (Praça Graduado);
VII - Monitor (Praça Graduado);
VIII – Taifeiro (Praça);
VIII – Guarda-Mirim de 1º classe (Praça) e;
IX – Guarda-Mirim de 2º classe (Praça).
§ 1°. Os Oficiais Superiores (Oficial, Sub-Oficial) possuem a função de supervisores dos serviços
gerais das atividades dos demais Oficiais (Divisão) e demais Guardas-Mirins, de nomeação
vinculada, necessariamente preenchido de acordo com as promoções, sendo ainda de competência:
I – Ter conduta ilibada, respeitar o próximo, ser camarada com seus subordinados;
II – Ser leal a Instituição, aos seus subordinados, aos seus pares, superiores e autoridades;
III - Cumprir e fazer cumprir todas as determinações legais emanadas do Comando da Guarda-Mirim;
IV - Zelar pela disciplina e pela boa apresentação da Corporação;
V – Fazer relatório das atividades operacionais;
VI – Responsabilizar-se pelo material da corporação, através de checagens;
VII – Expedir ordens e serviço;
VIII – Responsabilizar-se pelas atividades deste Regulamento;
IX – Participar da Escala de Serviço.
§ 2°. Os Oficiais Intermediário e Subalterno possuem a função de fiscalização e o aperfeiçoamento
dos serviços concernentes, atuando como elo entre as respectivas chefias e subordinados, de
nomeação vinculada, necessariamente preenchido de acordo com as promoções e Processos
Seletivos Interno, sendo ainda de competência:
I – Ter conduta ilibada, respeitar o próximo, ser camarada com seus subordinados;
II – Ser leal a Instituição, aos seus subordinados, aos seus pares, superiores e autoridades;
III – Cumprir e fazer cumprir todas as determinações legais emanadas do Comando da Guarda-Mirim;
IV – Fiscalizar a Escala de Serviço do Pessoal;
V – Averiguar pessoalmente os serviços nos locais determinados pela escala, comunicando às
alterações que verificar;
VI – Pedir relatórios aos Praça Especial e Graduados acerca das atividades da Corporação;
VII – Efetuar o serviço de rua quando solicitado, distribuindo o efetivo em pontos estratégicos, bem
como o material operacional, juntamente com tos Superiores Hierárquicos;
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VIII – Responsabilizar-se pelas atividades da Guarda-Mirim, quando em operação e for o de maior
posto.
§ 3°. O Praça Especial – Guarda-Mirim-A-Oficial é um posto pelo período de 4 (quatro) meses. Neste
período o Guarda-Mirim-a-oficial será avaliado como o Posto de oficial da Guarda-Mirim, o qual
deverá desenvolver todas as atribuições a ele atribuídas. No final deste período, será realizada uma
avaliação deste período do Guarda-Mirim-A-Oficial com este posto, podendo receber a promoção
para o posto de Inspetor, como também poderá ser eliminado caso o desempenho como Líder e
Oficial da Guarda-Mirim não venha a ser satisfatório neste período, sendo ainda de competência:
I – Ter conduta ilibada, respeitar o próximo, ser camarada com seus subordinados;
II – Ser leal a Instituição, aos seus subordinados, aos seus pares, superiores e autoridades.
§ 4°. Os Praças Graduados tem a função de auxiliar os Oficiais, averiguar os fatos atuando como elo
entre os oficiais e os subordinados sendo ainda de competência:
I – Ter conduta ilibada, respeitar o próximo, ser camarada com seus subordinados;
II – Ser leal a Instituição, aos seus subordinados, aos seus pares, superiores e autoridades;
III – Cumprir e fazer cumprir todas as determinações legais emanadas do Comando da Guarda-Mirim;
IV – Executar e repassar todas as ordens de serviço;
V – Auxiliar os Oficiais quando eles solicitarem;
VI – Zelar e responsabilizar-se pela conservação do equipamento operacional da Corporação;
VII – Responsabilizar-se pelas atividades deste Regulamento, quando em operação;
VIII – Responsabilizar-se pelas atividades da Guarda-Mirim, quando em operação;
IX – Fiscalizar a escala de serviço, bem como relatar aos Oficiais o seu perfeito Cumprimento;
X – Fazer relatório das atividades quando solicitado;
XI – Organizar e conferir todo o material operacional da Corporação;
XII – Zelar pela boa aparência;
XIII – Respeitar os Superiores hierárquicos.
§ 5°. Os Praças tem a função de auxiliar os Praças Graduados, Praça Especial e demais Oficiais,
quando estes solicitarem e substituí-los nas suas ausências e impedições, sendo ainda de
competência:
I – Ter conduta ilibada, respeitar o próximo, ser camarada com seus subordinados;
II – Ser leal a Instituição, aos seus subordinados, aos seus pares, superiores e autoridades;
III – Cumprir e fazer cumprir todas as determinações legais emanadas do Comando da Guarda-Mirim;
IV – Executar as ordens de serviço;
V – Zelar e responsabilizar-se pela conservação do equipamento operacional da Corporação;
VI – Responsabilizar-se pelas atividades deste Regulamento, quando em operação;
VII – Zelar pela boa aparência;
VIII – Respeitar os Superiores hierárquicos;
IX – Zelar pela boa conduta;

7

X – Atender, prontamente, as ordens legais recebidas;
XI – Inteirar-se das ordens, dos planos, dos programas e das escalas de serviço e cumpri-los, na
esfera de suas atribuições.
Art. 17º - O ordenamento da estrutura básica hierárquico dos Polos da Guarda-Mirim compreende a:
I – Professor;
II – Sênior;
III – Monitor de 2ª Classe;
IV – Taifeiro de 2ª Classe;
V – Aluno.
Parágrafo Único: Para todos os efeitos, todas as regulamentações deste Regulamento aplicam-se a
todos os membros da Guarda-Mirim, inclusive dos Polos.
Art. 18º - Na igualdade de Posto/Graduação, terá precedência hierárquica:
I – O Guarda-Mirim mais antigo no Posto/Graduação;
II – Pela posição no Curso de Formação de Guarda-Mirim ou Curso de Formação de Guarda-Mirim
Graduado ou Curso de Formação de Oficial Guarda-Mirim.
III – O Guarda-Mirim mais antigo na Guarda-Mirim;
IV – Pela posição nas escalas numéricas, número funcional ou registros similares.
Art. 19º - As Promoções dos Guardas-Mirins serão realizadas 2 vezes ao ano, sendo nos dias 1° de
janeiro e dia 1° de julho, sendo de acordo com a seguinte tabela:
Graduação

Tempo na Graduação

Promoção

Guarda-Mirim de 2ª
Classe

Somente com o Curso de Formação de GuardaMirim

Guarda-Mirim
Classe

Guarda-Mirim de 1ª
Classe

6 Meses na data da promoção

Taifeiro

Taifeiro

Somente através do Curso de Formação de
Graduados

Monitor

Monitor

8 Meses na data da promoção

Sub-Inspetor

Monitor ou

Processo Seletivo Interno para Oficial GuardaMirim com requisito de ser, no mínimo, Monitor.

Guarda-Mirim-A-Oficial

Guarda-Mirim-AOficial

4 Meses na data da promoção

Inspetor

Inspetor

6 Meses na data da promoção

Inspetor-Capitão

Inspetor-Capitão

Prova de Especialização

Sub-Oficial

Sub-Oficial

Nomeação

Oficial

de

1ª

Sub-Inspetor

Parágrafo Único: Para haver a promoção de acordo com o quadro de acesso às Promoções ou por
merecimento ou mesmo pelos Cursos de Formação específico, o Guarda-Mirim, para qualquer efeito
hierárquico, deverá estar classificado no mínimo no Conceito B positivo bem como não poderá
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tirar nenhuma nota “vermelha” no ambiente escolar (abaixo da media exigida pelo ambiente
escolar).
Art. 20º - As Promoções dos Alunos dos Polos da Guarda-Mirim serão realizadas através de Prova
Interna de cada Polo devendo haver o interstício mínimo de 3 (três) meses ressalvado o Promoção de
Sênior que deverão ser nomeado pelo Instrutor Militar.
Capítulo III - Fardamento
Art. 21º - O uso correto do fardamento é fator primordial na boa apresentação individual e coletiva do
quadro dos Guardas-Mirins, contribuindo para o fortalecimento da disciplina e da imagem da
Instituição perante opinião pública.
§1°. É obrigatório o uso do fardamento limpo e completo pelo Guarda-Mirim, quando em efetivo
serviço para Instruções ou Voluntário ou em horário de expediente ou serviço, salvo por exigência do
serviço prestado com a devida autorização do Comando da Guarda-Mirim.
§2°. Os Guardas-Mirins, quando investidos de Posto ou Graduação deverão usar o fardamento,
dentro da conveniência de suas atividades ou por determinação da Instituição.
Art. 22º - É vedado ao Guarda-Mirim o uso do uniforme quando:
I – Não mais pertencer ao quadro da ativa da Guarda-Mirim;
II – Vencido o tempo de participação;
III – Praticar atos de incontinência pública e escandalosa de vícios, jogos proibidos ou embriaguez
habitual;
IV – Estiver disciplinarmente afastado do cargo;
V – Estiver à disposição, excetuados os casos previstos em convênios com outros órgãos públicos;
VI – Estiver em licenças médicas;
VII – Estiver afastado de suas funções para trato de interesse particular, para concorrer ou
desempenhar mandado eletivo;
VIII – Participar de manifestações de caráter político-partidárias.
Parágrafo Único: O Guarda-Mirim que incidir nas condutas elencadas nos incisos deste artigo
poderá ter seu fardamento apreendido, além de receber punições conforme definidos neste
Regulamento.
Art. 23º - É regulamentado os seguintes tipos de fardamento:
I – GM1 – composto pela farda (Gandola e Calça, ambos da Guarda-Mirim), cinto da Guarda-Mirim,
tarjeta de identificação, cobertura (boné ou boina), insígnia do Posto ou Graduação, tênis na cor preta
ou coturno.
II – GM2 – composto pela camiseta da Guarda-Mirim ou do Polo, calça jeans ou calça da farda da
Guarda-Mirim, cinto da Guarda-Mirim, cobertura (boné) e tênis na cor preta ou coturno.
III – GM3 – composto pela bermuda de Treinamento Físico (Educação Física) na cor Azul marinho,
camiseta da Guarda-Mirim e Tênis na cor preta.
IV – GM4 – composto por Calça Jeans, Camiseta de Jovem Aprendiz e Tênis Preto.

Capítulo IV - Continência
Art. 24º - Os Guardas-Mirins manifestarão respeito e apreço aos seus superiores, pares,
subordinados e autoridades através da continência:
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I – Dirigindo-se a eles ou atendendo-os, de modo disciplinado;
II – Observando a precedência hierárquica;
III – Observando que a continência é impessoal e que visa à autoridade e não à pessoa.
IV – Verificando que a continência parte sempre do Guarda-Mirim de menor precedência hierárquica;
V – Reconhecendo que todo Guarda-Mirim deve, obrigatoriamente, retribuir a continência que lhe é
prestada, se uniformizado, prestará a continência individual; se à paisana, responderá com um
movimento de cabeça e com um cumprimento verbal.
Art. 25º - Tem direito à continência:
I – A Bandeira Nacional:
A) Ao ser hasteada ou arriada diariamente em cerimônia militar ou cívica;
B) Por ocasião da cerimônia de incorporação ou desincorporação, nas formaturas;
C) Quando conduzida em marcha, desfile ou cortejo, acompanhada por guarda ou por
organização civil, em cerimônia cívica.
II – O Hino Nacional, quando executado em solenidade militar ou cívica;
III – O Chefe do Poder Executivo Municipal;
IV – O Presidente da Guarda-Mirim;
V – Os superiores hierárquicos militares ou superiores hierárquicos Guardas-Mirins.
Parágrafo Único: A Cúpula de Continência (Corredor de Continência) que será formada por diversos
Guardas-Mirins será comandada por qualquer superior hierárquico Oficiais ou Graduados. Será
prestada ao Chefe do Poder Executivo Federal, Estadual ou Municipal, ao Chefe ou representante do
Poder Legislativo Federal, Estadual ou Municipal, aos Comandantes das Forças Armadas (Exército
Brasileiro, Polícia Militar, Bombeiro Militar), Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Federal
além para o Presidente da Guarda-Mirim e seus convidados durante a revista da Tropa.

Título III - Das Medidas Disciplinares
Capítulo I - Transgressão Disciplinar
Art. 26º - Transgressão Disciplinar é toda ofensa concreta aos princípios da ética e aos deveres
inerentes às atividades dos Guardas-Mirins.
Art. 27º - A Transgressão Disciplinar será LEVE, MÉDIA e GRAVE, conforme sua classificação.
Art. 28º - As Transgressões Disciplinares poderão ser agravadas ou atenuadas de acordo com a
autoridade sancionadora.
Art. 29º - São Transgressões de natureza GRAVE, além do descumprimento de qualquer inciso do
art. 4° deste Regulamento:
I – Praticar ato de violência, travar, rixa ou luta corporal contra pessoa ou Guarda-Mirim ou que
ofenda os princípios da cidadania e dos direitos humanos;
II – Denegrir a imagem da Instituição;
III – Violar as leis de Trânsito, deslocando de bicicleta em desacordo com a lei;
IV – Maltratar ou permitir que maltrate subordinado;
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V – Referir de modo depreciativo a subordinado, a pares e as autoridades;
VI – Deslocar com o fardamento em desacordo com a previsão de uso ou apresentar-se sem
uniforme para serviço, instrução ou expediente;
VII – Deixar de prestar continência aos pares, superiores e autoridades;
VIII – Faltar ao serviço ou a Instrução;
IX – Em horário de serviço tratar de assuntos particulares;
X – Exercer coação ou assediar pessoas com as quais mantenha relações funcionais;
XI – Não comparecer a convocação, as reuniões específicas pela Instituição;
XII – Deixar o Superior Hierárquico de tratar com respeito e lealdade subordinados;
XIII – Demonstrar desinteresse na função para qual foi determinado;
XIV – Deixar de comunicar a tempo ao Comando da Guarda-Mirim, a impossibilidade de comparecer
a Reunião, Chamada ou Instrução;
XV – Representar a entidade em qualquer ato sem estar devidamente autorizado;
XVI – Praticar falsos boatos em prejuízo alheio, da boa ordem e do bom nome da entidade;
XVII – Criticar ato do superior hierárquico ou desconsiderá-lo entre os Guardas-Mirins;
XVIII – Criticar de forma ofensiva sugestão ou opinião do colega;
XIX – Ingerir bebidas alcoólicas, fumar, tomar parte de jogos de azar ou fazer uso de qualquer outra
droga ou ambiente incompatível ao decoro da classe;
XX – Importunar o colega ofensivamente com dizeres, gestos ou atos desabonatórios;
XXI – Deixar de cumprir ordem legal ou atribuir a outrem, o desempenho de atividade que lhe
competir;
XXII – Tirar notas abaixo da média (nota vermelha, ser reprovado ou ficar em dependência), desde
que não tenha causas de justificação, que serão avaliados pelo Comando da Guarda-Mirim;
XXIII – Colocar apetrechos que faça apologia ao crime;
XXIV – Receber uma advertência no ambiente escolar;
XXV – Receber suspensão no ambiente escolar.
Art. 30º - São Transgressões de natureza MÉDIA:
I – Demonstrar desídia (preguiça) no desempenho de funções;
II – Faltar com a verdade, ou omitir fato que tenha conhecimento;
III – Não colocar cobertura em local externo, deslocar sem;
IV – Ter comportamento inconveniente em filas de bancos, sala de aula, durante instrução, na área
de administração pública e em eventos cívicos e comunitários;
V - Não portar etiqueta de identificação;
VI - Ser inadimplente;
VII – Colocar apetrechos (brincos, colar, piercengs, lentes ópticas coloridas, etc.), cabelos fora do
padrão;
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VIII – Concorrer para desarmonia do grupo;
IX – Chegar injustificadamente atrasado para qualquer ato de serviço de que deva participar;
X – Fazer Instrução demonstrando desinteresse com a atividade;
XI – Simular fraqueza nas aulas de Teste Físico;
XII – Deixar de praticar esportes na Guarda-Mirim para pertencer a outras agremiações, sem a devida
autorização do comando da Guarda-Mirim;
Art. 31º - São Transgressões de natureza LEVE:
I – Deixar de observar norma específica de apresentação pessoal definida em regulamentação
própria;
II – Deixar de observar princípio de boa educação e correção de atitudes;
III – Entrar ou tentar entrar em repartição ou acessa-la sem está devidamente autorizado, desde que
a intenção não seja de cometer ato ilícito;
IV – Retardar injustificadamente o comprimento de ordem ou o exercício de atribuição;
V – Desleixo com o fardamento (sujo, rasgado, etc.);
VI – Ter comportamento inconveniente (o modo correto é previsto na Apostila de Ordem Unida) em
forma na hora da Instrução ou dentro da sala;
VII – Descuidar da higiene e aparência pessoal;
VIII – Deslocar sem a identidade da Guarda-Mirim em horário de expediente;

Capítulo II - JULGAMENTO DA TRANGRESSÃO DISCIPLINAR
Art. 32º - O julgamento da transgressão será precedido de análise que considere os seguintes
aspectos:
I – Os antecedentes do transgressor;
II – As causas que a determinam;
III – A natureza dos fatos ou dos atos que a envolvem;
IV – As consequências que a dela possa advir.
Art. 33º - Serão apuradas as causas que a justifiquem e as circunstâncias que atenue e agravem.
I – A cada atenuante será atribuído um ponto positivo;
II – A cada agravante será atribuído um ponto negativo.
Art. 34º - Para cada transgressão, a autoridade aplicadora da sanção atribuirá pontos negativos
dentro dos seguintes parâmetros:
I – De um a sete pontos para Transgressão de natureza LEVE;
II – De oito a quatorze pontos para Transgressão de natureza MÉDIA;
III – De quinze a vinte e um pontos para Transgressão de natura GRAVE;
Art. 35º - Para cada transgressão, a autoridade aplicadora tomará por base a seguinte pontuação,
sobre a qual incidirão se existirem, as seguintes atenuantes e agravantes:
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I – Quatro pontos para Transgressão de natureza LEVE;
II – Onze pontos para Transgressão de natureza MÉDIA;
III – Dezoito pontos para Transgressão de natureza GRAVE;
Art. 36º - São causas de justificação, motivo de força maior ou caso fortuito, plenamente comprovado.
Art. 37º - É circunstância atenuante:
I – Estar classificado no conceito “B” com vinte pontos até o conceito “A” cinquenta pontos positivos;
II – Ter prestado serviços relevantes (campanhas em geral);
III – Ter o agente confessado espontaneamente à autoria da transgressão;
IV – O transgressor procurou diminuir as consequências, reparando os danos ou atitudes;
V – Falta de experiência no serviço.
Art. 38º - São circunstâncias agravantes:
I – Estar classificado no conceito “B” dez pontos negativos;
II – A prática simultânea ou conexão de duas ou mais transgressões;
III – Reincidência de transgressões;
IV – Conluio de duas ou mais pessoas;
V – Cometimento da Transgressão durante o serviço;
VI – Estando fardado e em público;
VII – Com abuso de autoridade hierárquica ou funcional.

Capítulo III - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - COMUNICAÇÃO DISCIPLINAR E QUEIXA
Art. 39º - Comunicação Disciplinar é a formalização escrita, assinada pelo comunicante (seus
superiores hierárquicos), dirigida a autoridade competente (Presidente da Guarda-Mirim ou Instrutor
Militar), acerca de ato ou fato contrário a disciplina.
Art. 40º - O comunicado terá prazo de três dias para fazer suas alegações de defesa por escrito.
Art. 41º - A autoridade sancionadora deverá comunicar ao transgressor para que ele alegue suas
razões escritas de defesa e contraditório garantindo principio constitucional.
Art. 42º - Se a transgressão Disciplinar for grave a autoridade sancionadora poderá prorrogar o prazo
para alegação de defesa.
Art. 43º - Queixa é a formalização escrita pelo subordinado contra atos do superior hierárquico que
ache injusto ou constrangedor.
Parágrafo Único: O subordinado arrolará 2 (duas) testemunhas, comunicando através da queixa às
autoridades previstas no art. 45 deste regulamento. A pontuação a fim de julgamento das
transgressões disciplinares seguirá às regras descritas no Capítulo II deste Título e no Capítulo IV
também deste Título (Sanções Disciplinares) deste Regulamento.
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Capítulo IV - SANÇÕES DISCIPLINARES
Art. 44º - A sanção disciplinar tem objetivo de preservar a disciplina e tem caráter preventivo e
educativo.
Art. 45º - Serão definidas as seguintes sanções:
I – Advertência (admoestação verbal);
II – Repressão (admoestação verbal e escrita na ficha do transgressor);
III – Prestação de serviço comunitário (anotação na ficha do transgressor especificando o motivo da
sanção);
IV – Suspensão de até três dias, descontando os dias que estão suspensos;
V – Perda da graduação;
VI – Desligamento do curso;
VII – Multa;
IX – Demissão.
Art. 46º - As sanções serão publicadas em boletim interno.
Art. 47º - Todas as sanções aplicadas serão registradas na ficha do transgressor em vermelho.
Art. 48º - As autoridades sancionadoras das sanções disciplinares será o Comando da Guarda-Mirim,
compreendendo:
I – Presidente da Guarda-Mirim;
II – Instrutor Militar;
III – Oficial da Guarda-Mirim, desde que delegado pelo Presidente da Instituição;
Parágrafo único: A sanção de multa será fator discricionário do Presidente da Guarda-Mirim e
Instrutor Militar, conforme a gravidade da transgressão poderá ser arbitrada de R$ 1,00 (um real) a
R$ 25,00 (vinte e cinco).

Título IV - DEMISSÃO
Art. 49º - Demissão “ex-ofício”, será procedida da seguinte forma:
I – Se Transgressor estiver envolvido em ocorrência de crime contra o patrimônio (furto, roubo,
estelionato, etc) sendo como autor do ilícito;
II – Ser expulso do ambiente escolar que frequenta;
III – Envolver “vias de fato e agressão” com seus pares;
IV – Se for autor de agressão contra pessoa externa da Instituição e com algum membro de sua
família;
V – fazer uso de substância entorpecente ou comercializar;
VI – Desacatar, gestor, Presidente da Guarda-Mirim e seus membros e autoridades civil ou militar.
Art. 50º - Será demitido o transgressor que reiteradas vezes for sancionado por Transgressões, e que
todos os recursos administrativos foram usados para manter sua disciplina.
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Título V – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 51º - As sanções serão aplicadas com justiça, serenidade, imparcialidade e isenção.
Art. 52º - Toda sanção sofrida pelo Guarda-Mirim ficará formalmente cientificado, quando estiver
classificado no conceito “B” com 30 pontos negativos, será cientificado.
Art. 53º - Ao ingressar no conceito “C” será advertido quanto sua conduta e poderá ser demitido.
Art. 54º - Toda demissão será comunicado em Boletim Interno com relatório motivado, transcrito pelo
Presidente da Guarda-Mirim, que poderá delegar às autoridades do art. 45 deste Regulamento.
Art. 55º - Este Regulamento Disciplinar entra em vigor na data da sua publicação.

Frutal, 15 de Agosto de 2019.

José Maria Perim
Presidente da Guarda-Mirim-MG

15

