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PODER EXECUTIVO 

1. Lei Municipal nº 739/2021-GP                         

 

 

Denomina de “Bairro Novo Horizonte” o 

loteamento situado defronte a antiga Rádio Baixa 

Verde na zona urbana desta cidade e suas ruas 

projetadas que especifica. 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOÃO CÂMARA/RN, no 

uso das suas atribuições legais, FAZ SABER que a Câmara 

Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei: 

 

Art. 1º.  Fica denominado “Bairro Novo Horizonte” o loteamento 

situado defronte a antiga Rádio Baixa Verde - zona urbana desta 

cidade. 

 

Art. 2º. Ficam oficializadas as denominações das seguintes ruas 

localizadas no “Bairro Novo Horizonte”, conforme abaixo se 

apresenta: 

 

I – Oficializa a denominação da Rua Projetada “A” passando a 

denominar-se de “Rua Anastácio Pereira de Souza”;  

          

II - Oficializa a denominação da Rua “B” passando a denominar-se 

de “Rua João Lucas Pinheiro”; 

III - Oficializa a denominação da Rua “C” passando a denominar-se 

de “Rua Maria do Socorro do Nascimento”; 

IV - Oficializa a denominação da Rua “D” passando a denominar-

se de “Rua Francisco Gomes da Silva”; 

V - Oficializa a denominação da Travessa “1” passando a 

denominar-se de “Rua Maria José Lacerda Bezerra”; 

VI - Oficializa a denominação da Travessa “2” passando a 

denominar-se de “Rua Antônio Lacerda Bezerra”. 

 

Parágrafo Único. A localização das referidas vias públicas que 

trata este artigo, obedecem aos croquis em anexo, parte integrante 

desta Lei. 

  

Art. 3º.  A Prefeitura providenciará a colocação de placa indicativa 

no local com o seu devido nome, bem como comunicar ao Correios 

para o devido cadastramento no CEP - Código de Endereçamento 

Postal. 

 

Art. 4º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário.                              

           

Dependências do Palácio Torreão, Gabinete do Prefeito Municipal 

de João Câmara-RN, 23 de setembro de 2021.  

 

 

 

 

 

                                                      

______________________________________                                                      

Manoel dos Santos Bernardo 

Prefeito Municipal 

2. Lei Municipal nº 740/2021-GP                         

 

 

Denomina praça pública localizada no Bairro 

Cidade Nova nesta cidade, e dá outras 

providências. 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOÃO CÂMARA/RN, no 

uso das suas atribuições legais, FAZ SABER que a Câmara 

Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei: 

 

Art. 1º.  A praça pública localizada no Bairro Cidade Nova (antigo 

CEAC) nesta cidade passa a denominar-se “Professora Nathalia 

Lima do Nascimento”. 

 

Art. 2º.  A Prefeitura providenciará a colocação de placa indicativa 

no local com o seu devido nome.  

 

Art. 3º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário.  

                             

Dependências do Palácio Torreão, Gabinete do Prefeito Municipal 

de João Câmara-RN, 23 de setembro de 2021.  

 

 

                                                      

______________________________________                                                      

Manoel dos Santos Bernardo 

Prefeito Municipal 

3. Lei Municipal nº 741/2021-GP                         

 

Denomina o largo que circunda a igrejinha São 

Francisco de Assis localizada no Bairro São 

Francisco, nesta cidade, como “Largo Francisco 

Pereira de Souza”, e dá outras providências. 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOÃO CÂMARA/RN, no 

uso das suas atribuições legais, FAZ SABER que a Câmara 

Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei: 

 

Art. 1º. Fica denominado oficialmente de Largo FRANCISCO 

PEREIRA DE SOUZA o Largo que circunda a igrejinha São 

Francisco de Assis localizada no Bairro São Francisco, nesta cidade. 

 

LEI MUNCIPAL - GP 
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Art. 2º.  A Prefeitura providenciará a colocação de placas 

indicativas com o nome do Largo. 

 

Art. 3º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário.  

                             

Dependências do Palácio Torreão, Gabinete do Prefeito Municipal 

de João Câmara-RN, 23 de setembro de 2021.  

 

 

      

 

                                                 

______________________________________                                                      

Manoel dos Santos Bernardo 

Prefeito Municipal 

4. Lei Municipal nº 742/2021-GP                         

 

Dispõe sobre a Criação da Nova Guarda Civil 

Municipal de João Câmara; revoga a Lei Nº 034 

DE 17 DE MARÇO DE 1986, e dá outras 

providências. 

Alterado pela Emenda Modificativa nº 01/2021 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA/RN, no uso 

de suas atribuições legais, FAZ SABER que a Câmara Municipal 

aprova e ele sanciona e promulga a seguinte LEI: 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art.1º- Fica criada a Nova Guarda Civil Municipal nos termos desta 

Lei. 

                                                                                                          

Alterado pela Emenda Modificativa nº 01/2021 

 

Art.2º- A Guarda Civil Municipal é uma corporação de caráter civil 

uniformizada, aparelhada e equipada, organizada com base na 

hierarquia e na disciplina, com a finalidade de atuar, nos limites 

geográficos e legais do Município de João Câmara, competindo-lhe 

proteção municipal preventiva, ressalvadas as competências da 

União e do Estado. Alterado pela Emenda Modificativa nº 02/2021 

§1º Para o desempenho das funções, previstas no caput deste artigo 

e demais dispositivos desta Lei, fica o Chefe do Poder Executivo 

autorizado, dentro de seus limites legais, observando as exigências 

expressas em lei e em convênios com os demais órgãos de segurança 

pública, a aparelhar a Guarda Civil Municipal. 

§2º O uniforme, cores e todas as outras formas de identificação dos 

Guardas Civis Municipais e suas viaturas serão regulamentados por 

decreto do Chefe do Poder Executivo, não podendo se assemelhar a 

qualquer das forças militares, Federais e/ou Estaduais, ou das 

demais Forças de segurança constituídas pelo Estado ou pela União. 

 

CAPÍTULO II 

DOS PRINCÍPIOS 

 

Art. 3º- São princípios mínimos de atuação da Guarda Civil 

Municipal: 

I- Proteção dos direitos humanos fundamentais, do exercício 

da cidadania e das liberdades públicas; 

II- Preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição 

das perdas; 

III- Patrulhamento preventivo; 

IV- Compromisso com a evolução social da comunidade; e 

V- Uso progressivo da força. 

CAPÍTULO III 

DAS COMPETÊNCIAS 

 

Art.4º- É competência da Guarda Civil Municipal a proteção de 

bens, serviços, logradouros públicos municipais e instalações do 

Município. 

Parágrafo Único. Os bens mencionados no caput abrangem os de 

uso comum, os de uso especial e os dominiais. 

 

Art.5º-  São competências específicas da Guarda Civil 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 no 9.50/97 (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; 
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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 dignitários;  

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. 

 

CAPÍTULO IV 

DO PROVIMENTO DO CARGO 

 

Art. 6º- A nomeação para Guarda Civil Municipal depende de 

aprovação em concurso público de provas e/ou provas e títulos, 

conforme dispuser edital. 

 

Parágrafo Único. Das etapas do concurso público constarão 

obrigatoriamente, curso de formação específico, teste de aptidão 

física e avaliação psicológica. 

 

Art. 7º- São requisitos para investidura no cargo de Guarda Civil 

Municipal: 

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 e psicológica; e 

VII- Idoneidade moral comprovada por investigação social e 

certidões expedidas perante o Poder Judiciário estadual, 

federal e distrital. 

VIII- Possuir Carteira Nacional De Habilitação (CNH) para 

condução de veículos “A” e “B” de acordo com a 

legislação de trânsito em vigor; 

IX- Aprovação em curso de formação e capacitação. 

 

 

CAPÍTULO V 

DA CAPACITAÇÃO 

 

Art. 8º- O exercício das atribuições do cargo de Guarda Civil 

Municipal requer capacitação específica, com matriz curricular 

compatível com as suas atividades. 

Parágrafo Único – Para fins do disposto no caput, poderá ser 

adaptada a matriz curricular nacional para formação em segurança 

pública, elaborada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. 

 

Art. 9º- A Guarda Civil Municipal poderá instituir órgão de 

formação, treinamento e aperfeiçoamento dos integrantes da Guarda 

Civil Municipal, tendo como princípios norteadores os 

mencionados no art. 3º. 

 

Parágrafo Único – O Município poderá firmar convênios ou 

consorciar-se, visando ao atendimento do disposto no caput deste 

artigo. 

 

 

CAPÍTULO VI 

DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 

 

Art. 10º- A Guarda Civil Municipal integra o Gabinete Civil do 

Prefeito e é vinculada à Coordenadoria-Geral da Guarda Civil 

Municipal. 

 

Art. 11º- A estrutura administrativa da Guarda Civil Municipal será 

composta pelas seguintes seções: 

I- Coordenador-Geral da Guarda Civil Municipal; 

II- Subcoordenador-Geral da Guarda Civil Municipal; 

III- 1ª Seção (G/1) assuntos relativos à pessoal e à legislação; 

IV- 2ª Seção (G/2) assuntos relativos à inteligência; 

V- 3ª Seção (G/3) assuntos relativos à instrução, operação e 

ensino; 

VI- 4ª Seção (G/4) assuntos relativos à logística, material e 

planejamento administrativo e orçamentário; 

VII- 5ª Seção (G/5) assuntos relativos a Relações Públicas. 

 

Parágrafo Único. A estrutura administrativa e organizacional da 

Guarda Civil Municipal será estabelecida em norma específica 

emanada pelo Chefe do Poder Executivo Municipal. 

 

CAPÍTULO VII 

DAS PRERROGATIVAS 

 

Art.12º- Os cargos em comissão de Coordenador, integrantes da 

estrutura administrativa da Coordenadoria-Geral da Guarda Civil 

Municipal deverão ser providos por membros efetivos do quadro de 

carreira do órgão. 

 

Art. 13º- A corporação da Guarda Civil Municipal será dirigida por 

um Coordenador-Geral. 

§1º O Coordenador-Geral da Guarda Civil Municipal e o 

Subcoordenador-Geral serão designados, pelo Prefeito, para exercer 

suas funções em caráter de acumulação com o cargo de origem. 

§2º O Coordenador-Geral da Guarda Civil Municipal deverá ser um 

servidor efetivo do Quadro de Carreira do próprio Órgão da Guarda 

Civil Municipal, salvo nos primeiros 4 (quatro) anos de criação, a 

Guarda Civil Municipal poderá ser dirigida por profissional 

estranho a seus quadros, preferencialmente com experiência ou 

formação na área de segurança ou defesa social. 

§3º Deverá ser garantida a progressão funcional da carreira em todos 

os níveis. 

§4º Para ocupação dos cargos em todos os níveis da carreira da 

guarda municipal, deverá ser observado o percentual mínimo para o 

sexo feminino, definido em lei municipal. 

 

Art. 14º- É assegurado ao Guarda Civil Municipal o recolhimento à 

cela, isoladamente dos demais presos, quando sujeito à prisão antes 

de condenação definitiva, de acordo com o art. 18 da Lei Federal nº 

13.022, 8 de agosto de 2014. 

 

Art. 15º- Aos guardas municipais é autorizado o porte de arma de 

fogo, conforme previsto em lei. 

 

Parágrafo Único. Suspende-se o direito ao porte de arma de fogo 

em razão de restrição médica, decisão judicial ou justificativa da 

adoção da medida pelo respectivo dirigente. 
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CAPÍTULO VIII 

DAS VEDAÇÕES 

 

Art.16º. A estrutura hierárquica da Guarda Civil Municipal não 

poderá utilizar denominação idêntica a das forças militares, quanto 

aos postos e graduações, títulos, uniformes, distintivos e 

condecorações. 

 

Art. 17º- A Guarda Civil Municipal terá código de conduta próprio, 

sendo vedados regulamentos disciplinares de natureza militar. 

 

CAPÍTULO IX 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 18º- O “Dia do Guarda Civil Municipal” será comemorado 

anualmente, na data de sua criação. 

 

Art. 19º- As despesas com a estruturação da Guarda Civil 

Municipal correrão à conta das dotações próprias consignadas na 

Unidade Orçamentária Gabinete Civil do Prefeito. 

 

Art. 20º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Dependências do Palácio Torreão, Gabinete do Prefeito Municipal 

de João Câmara-RN, 29 de setembro de 2021.  

 

 

 

 

 

_____________________________________________ 

Manoel dos Santos Bernardo 

Prefeito Municipal 

5. Lei Municipal nº 743/2021-GP                         

 

Dispõe sobre a Criação da Academia Camarense 

de Letras. 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOÃO CÂMARA/RN, no 

uso das suas atribuições legais, FAZ SABER que a Câmara 

Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei: 

 

Art. 1º. Fica criada a Academia Camarense de Letras, destinada a 

congregar cidadãos das áreas de letras, nascidos e/ou residentes no 

Município de João Câmara ou fora dele reconhecido como cidadão 

camarense, com a finalidade de fomentar e propagar a língua 

portuguesa e a literatura brasileira com ênfase na literatura potiguar 

e camarense.  

 

Parágrafo Único. A Academia terá durabilidade irresoluta e 

exercerá suas atividades de acordo com normas a serem 

estabelecidas em seu Estatuto e seu Regimento Interno. 

Art. 2º. A Academia será composta de 25 membros efetivos e 

perpétuos sendo possível a sua ampliação, estabelecendo o teto 

máximo de 30 membros.  

§ 1º Estarão aptas a integrar a Academia pessoas que, 

reconhecidamente, possuam obras literárias publicadas de forma 

individual ou coletiva, bem como estudos acadêmicos de relevância 

nas diversas áreas do saber e profissionais com atuação em jornal, 

revista ou plataforma digital com fins literários, por um período 

mínimo de 2 (dois) anos. 

§ 2º Constituída a Academia, serão os seus membros definidos em 

Assembleia e, do mesmo modo, serão preenchidas as vagas que 

futuramente ocorrerem no quadro dos seus membros efetivos e/ou 

correspondentes. 

§ 3º Os primeiros acadêmicos que vierem a ocupar uma cadeira na 

academia terão seus nomes eternizados, respeitando a proporção de 

igualdade de gênero. 

§ 4º A Academia adotará o nome de um(a) escritor(a) de renome no 

conjunto dos estudos em língua portuguesa e da literatura brasileira, 

potiguar ou camarense como patrono das demais cadeiras.  

 

Art. 3ºA Academia se orientará por Estatuto próprio e Regimento 

Interno e seus trabalhos serão iniciados por Comissão a ser formada 

para essa finalidade.  

 

Art. 4º. A Academia tem por finalidade:  

I – incentivar a Cultura Literária Brasileira no município de João 

Câmara (RN); 

II – defender e promover a conservação do patrimônio cultural 

literário camarense; 

III – preservar a ética, a cidadania, a democracia e outros valores 

integrados à cultura literária brasileira com ênfase na Literatura 

Potiguar/Camarense; e 

IV – promover estudos, pesquisas e programas para desenvolver a 

cultura literária regional. 

 

Art. 5º Fica autorizada a criação de uma Comissão Especial, 

composta por pessoas indicadas pela Comissão de Educação e 

Cultura da Câmara Municipal de Vereadores de João Câmara, que 

poderão convidar representantes de outros entes da cultura 

Camarense, para objetivar a criação da Academia que serão 

selecionados da seguinte forma: 

 

I – dois (2) membros representantes da coordenação de cultura do 

município;  

II – dois (2) membros ligados a associações e ou sociedades do 

município vinculadas a causa da cultura literária;  

III – dois (2) membros representantes da classe de professores da 

Língua Portuguesa e Literatura;  

 

Parágrafo Único. Esta Comissão, além do previsto nesta Lei, 

tomará as providências cabíveis e necessárias para viabilizar, na 

prática, a atuação e o funcionamento da Academia. 

 

Art. 6º Os primeiros membros da Academia serão selecionados da 

seguinte forma: 

 

Parágrafo Único. Os primeiros dez (10) membros serão indicados 

pela Comissão Responsável pelo início dos trabalhos respeitando a 

igualdade de gênero; e os demais serão escolhidos a partir de 

critérios estabelecidos por esta Comissão, com votação dos 

membros efetivos. 

 

Art. 7º Após 60 (sessenta) dias da publicação da presente Lei, os 

acadêmicos se reunirão para deliberar sobre a elaboração do estatuto 

e regimento interno e sobre tudo o que mais se fará necessário para 

o pleno funcionamento da Academia, em concordância, porém, com 

o que norteia as congêneres do país, e desde que não contrarie o 

estabelecido na presente Lei. 

 

Art. 8º A Academia Camarense de Letras passará a funcionar em 

ambientes alternados, até que se defina uma instalação própria. 

 



5 

 

 

 

 

DIÁRIO OFICIAL – Ed.  nº 1133– de 05.10.2021 

 

Art. 9º A Direção da Academia em conjunto com seus membros 

incentivará a criação de uma Academia Camarense de Letras 

infanto-juvenil, com fulcro no estímulo à produção literária 

Camarense. 

Parágrafo Único – Cada membro efetivo será responsável em 

orientar pelo menos um acadêmico infanto-juvenil em uma espécie 

de apadrinhamento. 

 

Art. 10º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário.  

                             

Dependências do Palácio Torreão, Gabinete do Prefeito Municipal 

de João Câmara-RN, 29 de setembro de 2021.  

 

 

      

 

                                                 

______________________________________                                                      

Manoel dos Santos Bernardo 

Prefeito Municipal 
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