PREFEITURA DE SANTA CRUZ/PE
CNPJ No 24.301.475/0001-86

LEI MUNICIPAL N° 493, de 20 de agosto de 2020.
EMENTA: Cria a Junta de Servigo Militar do Municipio

de Santa Cruz, e da outras providenclas.

A PREFEITA DO MUNIcipIO DE SANTA CRUZ, ESTADO DE PERNAMBUCO:

Fago saber que a Camara de Vereadores APROVOU, e eu SANCIONO e
PROMULGO a se~ouirite Lei:
Art. 1°. Fica criada a Junta de Servigo Militar (JSM) do Municfpio de Santa Cruz/PE,

com as atribuig6es fixadas na Lei Federal n° 4.375, de 17 de agosto de 1964, e sua
regulamentaeao constante no Decreto n° 57.654, de 20 de janeiro de 1996, bern

cowtELn Qs. demais ~regulamen±os que. `regem a ,funcier!amento deLsi 6agace de- eaeou£€o
do servigo militar em tempo de paz.
§ 1°. Presidira a JSM o(a) prefeito(a) do munic[pio.

§ 2°. A JSM 6 dirigida por urn(a) secretario(a).

Art. 2°. Ao presidente da JSM compete:

I - prestar juramento perante a bandeira nacional e assinar o termo de posse ao
assumir a presidencta;
11 -presidir as solenidades de entrega do certificado de dispensa de incorporagao;
111 -designar o titular da secretaria da JSM;

lv - autorizar e apoiar o deslocamento do secretario da JSM para a sede da
delegacia do Servigo Militar, Del SM, quando solicitado pelo delegado ou pelo chefe
da Circunscri?ao do Servigo Militar, CSM;

V -informar a CSM, por interm6dio da Del SM, os atos de dispensa de secretario da
JSM;

Vl - indicar a CSM, por intermedio da Del SM, o nome do candidato a secretario da
JSM;
VIl -dar posse ao secretario da JSM ap6s publicaeao em boletim interno regional;
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Art. 3°. Compete ao secretario da JSM:
I - cooperar no preparo e execugao da mobilizagao de pessoal, de acordo com as
normas baixadas pela Regiao Militar;

11 - efetuar o alistamento militar dos brasileiros, procedendo de acordo com as

normas vigentes;

Ill -informar ao cidadao alistado sobre as providencias a serem tomadas quando de
sua mudanpe de domicilio;

lv - providenciar a atualizagao dos dados cadastrais do cidadao, relativas a
mudanea de domicilio, no portal do Servigo Militar, SERMIL, na internet;

V - orientar os brasileiros que nao possuam registro civil a comparecerem a urn
carf6rio de registro civil a fim de possibilitar o seu alistamento;
Vl - realizar o carregamento dos arquivos de alistamento no portal do SERMIL, na
internet:

VIl - gerar o relat6rio contendo as datas e ndmeros dos arquivos de alistamento
carregados no portal do SERMIL, na internet;
VIII - realizar as consultas de cidadao no portal do SERMIL, sempre que julgar

necessario;
lx - providenciar a retificaeao dos dados cadastrais dos alistados, reservistas,
dispensados e isentos do servigo militar no portal do SERMIL;

X - validar os dados cadastrais dos cidadaos que realizarem o pr6-alistamento pela
`internet, conferi-ndo-os com a documentagao apresentada;

Xl - restituir, aos interessados, os documentos apresentados
alistamento militar, depois de extraidos os dados necessarios;

para fins de

Xll -providenciar a averbagao dos dados de exercicios de apresentagao da reserva
no portal do SERMIL;

Xlll -fornecer os documentos militares requeridos, ap6s o pagamento da taxa e/ou
mesma(.s) por meio
da murta correspondente ou cl-a comprovaeao de I-sengao
de ficha s6cio-econ6mica;
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XIV - fazer a entrega dos certificados militares mediante recibo passado nos
respectivos relat6rios;
XV - organizar os processos de retificaeao de dados cadastrais, arrimo de familia,
notoriamente incapaz, adiamento de incorporagao, preferencia de forga armada,
transferencia de fonga armada, reabilitagao, 2a via de certificado de reservista,
servigo alternativo, anulagao de eximigao e reciprocidade do servigo militar,
encaminhando-os a CSM atrav6s da Del SM;
Xvl -reavaliar o certificado de alistamento militar;

Xvll -averbar, no SERMIL, as anotag6es referentes a situagao militar do alistado, no
que lhe couber;

Xvlll -determinar o pagamento de taxas e multas militares, quando for o caso;

XIX - informar ao cidadao, por ocasiao do alistamento, os seus direitos e deveres

enm .reJaee- do -s£ENjfso .ti4i!j!ap
XX -participar, a CMS, por interm6dio da DelsM, as infrag6es a lei do servigo militar

e ao seu regulamento;
Xxl -organizar e:

a) realizar as cerim6nias para entrega de certificado de dispensa de incorporagao;
b) executar os trabalhos de relag6es pdblicas e publicidade do servigo militar no
munic'pio;

XX[I - recolher, quando for o caso, a Del SM os certificados militares inutilizados;

Xxlll -afixar, em local visivel, o valor das multas, os documentos necessarios para o
alistamento e aviso de que os documentos nao retirados em noventa dias sefao
eliminados;

XX[V - receber, dos cart6rios existentes na jurisdicao de sua area de atua9ao, as
relag6es de 6bito dos cidadaos falecidos na faixa etaria de 18 anos a 45 anos,
encaminhando-os a CSM;

XXV - confeccionar, mensalmente, em duas vias, o mapa de arrecadagao de taxas e
multas e o mapa de situagao estatistica, encaminhando-os a DelsM;

de
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Xxvll -assinar o termo de manutengao de sigilo do SERMIL.
§ 1°. A designagao e a substituigao do secretario da Junta de Servigo Militar se
darao de acordo com o previsto nas lnstituig6es Reguladores do Funcionamento do

Orgao de Execugao do Servigo Militar em Tempo de Paz.

§ 2°. Antes de assumir as fung6es do cargo regulado por esta lei, o Secretario

de¥arJa sex apro¥ado e`m est§gie prdeat6rie `mi+n^isirade pe!a c!iec±±±:±seLric;£a de Se!r¥jso
Militar ou pela delegacia do Servigo Militar.

§ 3°. 0 Prefeito comunicafa, com antecedencia minima de trinta dias, as raz6es da
exoneragao ou demissao do Secretario da Junta de Servigo Militar ao comandante
da Regiao MiTitar a qual pertence o municipio de Balneario Rincao, ind`icando o
nome do substituto.
§ 4°. Nos afastamentos eventuais do Secretario da Junta de Servigo Militar, o

presjdente+ pedefa s±±bsti±Li{-fo, per Qulro fimednal`io`
Art. 4°. Preferencialmente a JSM deve funcionar no mesmo hofario determinado
para o expediente das demais repartig6es pdblicas do governo municipal.
Paragrafo dnico. E imprescindivel que a JSM nao interrompa suas atividades

dentro do prazo do periodo de aristamento.
Art. 5°. Fica transformado o cargo de "Agente Encarregado da Junta Militar", criado
pela Lei Municipal n° 271/2008, no cargo de "Secretario da Junta de Servigo Militar",

Sinbelo SeeJSM* de pro¥imente comissienade, enm, as atribuig6es pre`vis,tas `un arfth
3° da presente Lei, devendo o seu ocupante possuir, ao menos, o Ensino M6dio
Completo.

Paragrafo dnico. A retribuigao pelo exercfcio do cargo ora referido sera de R$
1.045,00 mensal.

Art. 6°. Esta lei entrara em vigor na data de sua publicagao, revogando-se as
disposig6es em contrario.
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