
 

 

 

 

 

 

Indicação nº 1104, de 2019 
 

Indica ao Excelentíssimo Senhor Presidente da República, no 
sentido de garantir o enquadramento do seguimento dos Guardas 
Municipais na condição de aposentadoria especial. 

 

 

Autoria: Deputado Dirceu Dalben 
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INDICAÇÃO Nº 1104, DE 2019 

 

INDICO, nos termos do artigo 159 do Regimento Interno, 
ao Excelentíssimo Senhor Presidente da República, no sentido de garantir o 
enquadramento do seguimento dos Guardas Municipais na condição de 
aposentadoria especial. 

  

JUSTIFICATIVA 

 

Como é de conhecimento dos Nobres Pares, encontra-se 
na Câmara dos Deputados proposta de reforma da Previdência. 

Somo sabedores das dificuldades que se encontram as 
contas do Regime Geral da Previdência e portanto, temos consciência de que 
mudanças haverão de ser realizadas para que seja restabelecido o equilíbrio 
do referido regime. 

Tem esta indicação o intuito de sensibilizar os atores da 
tramitação da proposta de reforma da Previdência no sentido de promover a 
inclusão da classe dos Guardas Civil Municipais na categoria de Aposentadoria 
Especial tal qual estão enquadrados os policiais federais, civis e militares. 

Motivos para o enquadramento dos GCMs nesta condição 
dispensa maiores comentários, mais podemos aqui frisar as situações de 
perigos pela qual estão expostos, afinal, exercem funções de grande relevância 
para a sociedade, em condições que os expões em risco à todo momento, seja 
nas suas atribuições normais que trata da proteção dos bens públicos 
Municipais e principalmente na proteção da população, ou em ações 
desenvolvidas no apoio às demais Corporações Policiais. Hoje os Guardas 
Municipais tem a real função de garantir a ordem e a segurança da sociedade, 
basta enfatizar aqui o uso de armas de fogo como ato intrínseco de sua 
atuação. 

O enquadramento como Aposentadoria Especial daria ao 
servidor público a condição de se aposentar aos 55 anos de idade, após 30 
anos de contribuição, desde que atue pelo menos 20 anos em atividade de 
segurança pública para homem ou 25 anos de contribuição, desde que atue, 
pelo menos 15 anos em atividade de segurança pública mulher. 

Portanto, ter um olhar diferenciado para este seguimento 
profissional que desenvolve um trabalho de extrema importância em prol da 
nossa sociedade neste momento será um ato de justiça e de reconhecimento.   

Sala das Sessões, em 23/04/2019. 

 

a) Dirceu Dalben 


