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Lei Municipal n.º. 489/2021.                                           De 29 de Abril de 2021 

 

Dispõe sobre a criação do cargo de Secretário da Junta 

de Serviço Militar no Município e dá outras 

providencias. 

 

O Prefeito Constitucional do Município de São João do Tigre, Estado da Paraíba, no uso 
de suas legais atribuições, na forma estabelecida na Lei Orgânica do Município, faz 
saber que a Câmara Municipal aprovou e Eu sanciono a seguinte Lei. 
 

Art. 1º. Esta Lei dispõe sobre a criação do cargo de provimento em comissão de Secretário 

da Junta de Serviço Militar no Município de São João do Tigre (PB), cujo nível funcional 

corresponde ao de Direção e Assessoramento Setorial (DAS-3), diretamente vinculado ao 

Gabinete do Prefeito, observado o parágrafo 5º do artigo 29, do Decreto Federal n.º. 

57.654/1966, de 18 de agosto de 1966, que regulamenta a Lei do Serviço Militar. 

 

Art. 2º. Ao Secretário da Junta Militar compete: 

I. cooperar no preparo e execução dos trabalhos auxiliares ao Exército, relativos 

a convocação, alistamento, incorporação e dispensa de incorporação no 

serviço militar, de acordo com as normas baixadas pela Circunscrição de 

Serviço Militar; 

II. promover, no Município, a divulgação e orientação das obrigações militares; 

III. promover os levantamentos estatísticos necessários ao desenvolvimento dos 

trabalhos de alistamento militar e daqueles indicados pela Circunscrição de 

Serviço Militar para controle e informação; 

IV. elaborar relatórios periódicos sobre o andamento dos respectivos trabalhos, 

encaminhando-os à Circunscrição de Serviço Militar, de acordo com as 

normas estabelecidas, e o Prefeito, para análise e informação; 
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V. prover a regularização de situação militar dos munícipes, pelo processo de 

alistamento, pela prestação de informações ou pelo encaminhamento aos 

órgãos competentes. 

VI. participar à circunscrição de Serviço Militar, através da Delegacia de Serviço 

Militar, as infrações graves à Lei de Serviço Militar e seu regulamento; 

VII. providenciar a organização e manutenção atualizada de Cadastro de 

Alistamento e outros indicados pela circunscrição de Serviço Militar, 

necessários à implementação dos trabalhos; 

VIII. executar outras atribuições afins. 

 

Art. 3º. Esta Lei revoga as disposições contrárias a sua aplicação. 

 

Art. 4º. Esta Lei entra em vigência na data de sua publicação no Diário Oficial Eletrônico 

dos Municípios do Estado da Paraíba. 

 

 

 

 

MÁRCIO ALEXANDRE LEITE 

PREFEITO 

 
 


