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DECRETO Nº 338/2015 

 

Aprova o desdobramento do Lote 02 da Quadra 36, do Loteamento Morada da Lua. 

O PREFEITO DE BARREIRAS – ESTADO DA BAHIA, Antonio Henrique de Souza Moreira, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 70 e 71, 

e conforme o art. 28, todos da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA. 

DECRETA: 

Art. 1º - Fica aprovado de acordo o processo administrativo nº 0022021501 o desdobramento do Lote 02 Quadra 36, com área total de 429,33 m² 

(quatrocentos e vinte e nove metros quadrados e trinta e três centímetros) do Loteamento Morada da Lua, inscritos no Cartório de Registro de Imóveis 

e Hipotecas do 1º Ofício da Comarca de Barreiras-BA, no Livro “2” de Registro Geral sob nº R-2-5550 em 26 de janeiro de 1983, de propriedade de A 

FIRMA JOÃO MARQUES DA SILVA & CIA LTDA inscrito no CNPJ sob o n° 13.209.176/0001-08. 

Art. 2º - A denominação, os limites, área e confrontações da aprovação dos desdobramentos acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P/02-A – 6,15 metros de frente para a Rua Brilho do Sol; 6,0 metros de fundo com o lote nº 06; 34,55 metros do lado direito com o lote nº 03; 

35,86 metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote nº 02, perfazendo uma área total de 210,15 m² (duzentos e dez metros quadrados e quinze 

centímetros) – inscrição imobiliária nº 02.12.000.0272.001. 

Lote P/02-B – 6,14 metros de frente para a Rua Brilho do Sol; 6,0 metros de fundo com o lote nº 06; 35,86 metros do lado direito com parte do mesmo 

lote nº 02; 37,18 metros do lado esquerdo com o lote nº 01, perfazendo uma área total de 219,18 m² (duzentos e dezenove metros quadrados e dezoito 

centímetros) – inscrição imobiliária nº 02.12.000.0266.001. 

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação. 

 

Gabinete do Prefeito, 07 de julho de 2015. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 
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RELATÓRIO DE VIABILIDADE TÉCNICA PARA ARMAR A GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE BARREIRAS 

A Lei nº 13.022, de 08 de agosto de 2014 que Dispõe sobre o Estatuto Geral das Guardas Municipais estabelece em seu artigo 2º que incumbe às 

guardas municipais, instituições de caráter civil, uniformizadas e armadas conforme previsto em lei, a função de proteção municipal preventiva, 

ressalvadas as competências da União, dos Estados e do Distrito Federal.  

O artigo 3º estabelece como princípios da atuação das guardas civis municipais a proteção dos direitos humanos fundamentais, do exercício da 

cidadania e das liberdades públicas, a preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição das perdas, o patrulhamento preventivo, o 

compromisso com a evolução social da comunidade e uso progressivo da força.  

Ao tratar das competências, tal Estatuto Geral, estabelece em seu artigo 5º: 

Art. 5
o
  São competências específicas das guardas municipais, respeitadas as competências dos órgãos federais e estaduais:  

I - zelar pelos bens, equipamentos e prédios públicos do Município;   

II - 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;   

III - atuar, preventiva e permanentemente, no território do Município, para a proteção sistêmica da população que utiliza os bens, serviços e instalações 

municipais;   

IV - colaborar, de forma integrada com os órgãos de segurança pública, em ações conjuntas que contribuam com a paz social;   

V - colaborar com a pacificação de conflitos que seus integrantes presenciarem, atentando para o respeito aos direitos fundamentais das pessoas;  

VI - exercer as competências de trânsito que lhes forem conferidas, nas vias e logradouros municipais, nos termos da Lei n
o
 9.503, de 23 de setembro 

de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro), ou de forma concorrente, mediante convênio celebrado com órgão de trânsito estadual ou municipal;   

VII - proteger o patrimônio ecológico, histórico, cultural, arquitetônico e ambiental do Município, inclusive adotando medidas educativas e preventivas;   

VIII - cooperar com os demais órgãos de defesa civil em suas atividades;   

IX - interagir com a sociedade civil para discussão de soluções de problemas e projetos locais voltados à melhoria das condições de segurança das 

comunidades;   

X - estabelecer parcerias com os órgãos estaduais e da União, ou de Municípios vizinhos, por meio da celebração de convênios ou consórcios, com 

vistas ao desenvolvimento de ações preventivas integradas;   

XI - articular-se com os órgãos municipais de políticas sociais, visando à adoção de ações interdisciplinares de segurança no Município;   

XII - 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;   

XIII - garantir o atendimento de ocorrências emergenciais, ou prestá-lo direta e imediatamente quando deparar-se com elas;   

XIV - encaminhar ao delegado de polícia, diante de flagrante delito, o autor da infração, preservando o local do crime, quando possível e sempre que 

necessário;  

XV - contribuir no estudo de impacto na segurança local, conforme plano diretor municipal, por ocasião da construção de empreendimentos de grande 

porte;   

XVI - desenvolver ações de prevenção primária à violência, isoladamente ou em conjunto com os demais órgãos da própria municipalidade, de outros 

Municípios ou das esferas estadual e federal;   

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

XVIII - 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.   

Parágrafo único.  No exercício de suas competências, a guarda municipal poderá colaborar ou atuar conjuntamente com órgãos de segurança pública 

da União, dos Estados e do Distrito Federal ou de congêneres de Municípios vizinhos e, nas hipóteses previstas nos incisos XIII e XIV deste artigo, 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9503.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9503.htm
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diante do comparecimento de órgão descrito nos incisos do caput do art. 144 da Constituição Federal, deverá a guarda municipal prestar todo o apoio 

à continuidade do atendimento.   

Esta lei estabelece ainda as prerrogativas da Guarda Civil, quais sejam: que os cargos em comissão das guardas municipais deverão ser providos por 

membros efetivos do quadro de carreira do órgão ou entidade, que aos guardas municipais é autorizado o porte de arma de fogo, conforme previsto 

em lei, que a Anatel destinará linha telefônica de número 153 e faixa exclusiva de frequência de rádio aos Municípios que possuam guarda municipal, e 

que é assegurado ao guarda municipal o recolhimento à cela, isoladamente dos demais presos, quando sujeito à prisão antes de condenação 

definitiva.  

A Guarda Civil Municipal de Barreiras tem atuado, desde os seus primórdios, em consonância com o elencado no texto da Constituição da República 

Federativa do Brasil, que assevera ser atribuição das guardas municipais a defesa de bens, patrimônio e serviços públicos municipais (Art. 144, 

Parágrafo 8º da Constituição Federal). A GCM de Barreiras tem dado praticidade ao texto constitucional atuando das mais variadas formas possíveis 

no âmbito da segurança pública, inclusive não apenas preventivamente, inibindo ações ilícitas, como também agindo de forma repressiva 

propriamente dita, fato que, por si só, vem permeado de considerável periculosidade, pois a instituição GCM de Barreiras labora desarmada. 

Atuam em todos os eventos organizados pelo Município de Barreiras, ou naqueles o Município tenha participação, e ainda em eventos privados, mas 

de interesse precípuo da comunidade e para os quais sejam instados a participar.  

Os Guardas Civis Municipais laboram no Carnaval, na Exposição Agropecuária, no trânsito, na segurança diuturna de postos de serviços do Município, 

nas escolas municipais, nos cemitérios (pelas madrugadas), no Fórum de Barreiras, nas praças públicas, nas feiras livres, no combate a poluição 

sonora, na desocupação de calçadas, ruas e áreas públicas ocupadas de forma irregular, em eventos desportivos diversos, no acompanhamento dos 

Fiscais do Município, no parque exposições, garantindo a segurança daqueles que até ali se dirigem para fazer caminhadas e atividades físicas 

diversas, nos festejos juninos (inclusive nos povoados), concursos de quadrilhas juninas, nas celebrações religiosas, no combate a “pirataria”, no aterro 

sanitário, no acompanhamento de profissionais da saúde no momento da aplicação de medicação em pacientes especiais, na escolta de autoridades, 

no combate ao tráfico de drogas nas escolas e imediações, no acompanhamento de prepostos do Município que atuam na fiscalização das posturas e 

ordenamento urbano municipal e etc. 

A titulo exemplificativo urge apresentar algumas informações referentes à ação da Guarda Municipal de Barreiras-BA no exercício de 2014, no período 

de 1 ano a Guarda Civil fez 53 apreensões de drogas, 67 apreensões de armas brancas, 50 apreensões de veículos, 91 apreensões de mercadorias, 

120 apreensões de aparelhos de sonorização automotiva em situação de desrespeito à lei do silêncio e ainda fez 71 conduções de suspeitos de 

cometimento de crimes e criminosos pegos em situação de flagrante para a 11ª Coordenadoria de Polícia Civil do Estado da Bahia. 

Além destas ações, ainda no ano de 2014 a GCM Barreiras prestou amparo em 112 eventos públicos e privados, 37 ações de apoio a Policia Militar do 

Estado da Bahia, 24 atividades de amparo a Policia Civil, 44 de apoio à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 80 de apoio ao Centro de 

Abastecimento do Município, conforme relatório anexo (Ofício nº 487/2015). 

Razões pelas quais se faz imprescindível que para a segurança dos agentes e dos munícipes nestas ações faz-se necessário o uso de armas de fogo 

por alguns destes. 

Com o advento da Lei Nacional nº 13.022, foram atribuídas às Guardas Municipais do Brasil, maiores responsabilidades no terreno da segurança 

pública dos munícipes, tendo falado inclusive na atuação armada destas instituições e no chamado “poder de polícia”, conforme preconizado nos seus 

Art. 2º, e Art. 5º (caput, incisos I a XVIII, e Parágrafo único).  

Concernente a armar a GCM Barreiras, este diploma legal não inovou, pois outro diploma legal, a Lei nº 10.826 de 22 de dezembro de 2003 (Estatuto 

do Desarmamento - no artigo 6°, § 3°), que foi regulamentado pelo Decreto Federal nº 5.123 de 1º de julho de 2004 (nos artigos 40 a 44), e a Instrução 

Normativa DG/DPF n. 23/05 (nos artigos 21 e 22), já autorizavam e prescreviam quais os requisitos necessários a serem observados por ocasião da 

tarefa de armar uma guarda municipal. 

O legislador, ao conceder ao gestor público o direito de armar a Guarda Municipal, agiu de forma inconsequente ou irresponsável? De forma alguma.  

O congressista, conhecedor da situação enfrentada pela segurança pública no Brasil, foi responsável ao extremo, dando o direito aos gestores 

municipais de armarem suas Guardas e estipulando vários requisitos a serem preenchidos pelos Municípios, Guardas Municipais e obviamente pelo 

próprio guarda civil, a fim de que este possa fazer jus ao porte funcional de arma, podendo assim trabalhar com arma e munição fornecida pela 

instituição, utilizadas exclusivamente quando em serviço, e naqueles postos de serviços e situações onde haja necessidade de se garantir, de 

forma mais eficaz, a segurança dos munícipes e dele próprio. 

São requisitos legais a serem observados pelo gestor público no momento de armar a Guarda Civil Municipal: 

1. Criação de Corregedoria e Ouvidoria, própria e autônoma, no âmbito da instituição. Faz-se necessário, no momento de oficiar ao 

Superintendente do Departamento de Polícia Federal (DPF) manifestando interesse em armar, demonstrar que a legislação já se encontra 

criada (Lei de criação da Corregedoria e da Ouvidoria). No caso de ouvidoria, admite-se a Ouvidoria Geral do Município. Já a criação da 

Corregedoria é imprescindível, conforme preconiza o Art. 44 do Dec. 5.123 de 1º de julho de 2004 (A Polícia Federal poderá conceder Porte 

de Arma de Fogo, nos termos do §3
o
 do art. 6

o
, da Lei n

o
 10.826, de 2003, às Guardas Municipais dos municípios que tenham criado 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art144
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art144
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.826.htm#art6%C2%A73
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Corregedoria própria e autônoma, para a apuração de infrações disciplinares atribuídas aos servidores integrantes do Quadro da Guarda 

Municipal); 

2. O Superintendente do Departamento de Polícia Federal (DPF) sinalizará positivamente para que a instituição procure inicialmente fazer 

avaliação psicológica e capacitação do seu efetivo no quantitativo de horas previsto no Dec. 5.123 de 1º de julho de 2004 (Art. 42.  O 

Porte de Arma de Fogo aos profissionais citados nos incisos III e IV, do art. 6
o
, da Lei n

o
 10.826, de 2003, será concedido desde que 

comprovada a realização de treinamento técnico de, no mínimo, sessenta horas para armas de repetição e cem horas para arma semi-

automática); Obs.: somente submeter-se-ão aos dois requisitos presentes neste tópico, os guardas municipais que comprovarem 

idoneidade, com a apresentação de certidões negativas de antecedentes criminais fornecidas pela Justiça Federal, Estadual, Militar e 

Eleitoral e declaração de efetiva necessidade e de não estar respondendo a inquérito policial ou a processo criminal, que poderão ser 

fornecidas por meios eletrônicos (Lei nº 11.706, de 2008); e  

3. Firmar Convênio com as Superintendências Regionais da Polícia Federal, conforme expresso no Art. 5º da PORTARIA DG Nº 365 de 

15/08/2006 (Os convênios de que trata o inciso III do artigo 40 do Decreto n.º 5.123/04 poderão ser firmados com as Prefeituras diretamente 

pelas Superintendências Regionais da Polícia Federal e, excepcionalmente, pela Coordenação-Geral de Defesa Institucional da Diretoria 

Executiva do DPF). 

  

Diante do exposto, resta comprovado ser viável, sobre todos os aspectos, tecnicamente e legalmente, a questão de armar a Guarda Civil Municipal 

de Barreiras, na forma da lei. Acreditamos que atendida tal necessidade, a instituição GCM terá como servir de forma mais ampla e eficiente à 

comunidade barreirense. 

Barreiras, 07 de julho de 2015. 

Wagner Barbosa Pamplona 

Presidente da Comissão 

 

Araken Ferreira de Souza 

Membro da Comissão 

 

Carlos Freitas 

Membro da Comissão 

 

Francisco de Assis Dantas 

Membro da Comissão 

 

Benedita Tadei Barbosa Campos 

Membro da Comissão 

 

Marcelo Feitosa 

Comandante da Guarda Civil Municipal de Barreiras-BA 

 

Arnaldo Reis Trindade 

Secretário da Comissão 

 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.826.htm#art6iii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11706.htm#art1

