
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO 

Estado do Rio Grande do Sul 

São Leopoldo, Berço da Colonização no Brasil. 

 

 

MENSAGEM Nº 161 

                              

 

     Prezada Senhora: 

 

 

Pelo presente, encaminha-se o Projeto de Lei que 

“ALTERA O ANEXO VI DA LEI MUNICIPAL Nº 6.570/2008, REFERENTE AO CARGO 

DE GUARDA CIVIL MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS” para apreciação dessa 

Casa. 

Este Projeto de Lei justifica-se visto que o cargo de 

Guarda Civil Municipal necessita de alterações, especialmente as contidas na Lei Federal nº 13.022, 

de 08 de agosto de 2014. 

Atualmente a Instituição Guarda Civil Municipal de 

São Leopoldo está com uma defasagem no efetivo de 35% (trinta e cinco por cento), por isso será 

realizado concurso público para o preenchimento destas vagas e é preciso adequar a Lei antes da 

abertura do mesmo. 

Também atualmente a Instituição Guarda Civil 

Municipal de São Leopoldo possui 12 (doze) motocicletas e o cargo não exige que o servidor seja 

habilitado para conduzir as mesmas.  

 

Assim sendo, considerando a urgência do Município 

em atender plenamente a legislação (Estatuto Geral das Guardas Municipais), bem como respaldar 

os Guardas Civis Municipais que conduzem os veículos oficiais, atuando na fiscalização de trânsito 

e nas ações de cooperação no combate à criminalidade, de forma preventiva, proporcionando mais 

segurança à sociedade leopoldense, submete-se o presente Projeto de Lei à apreciação dos Nobres 

Vereadores dessa Casa. 

 

Desta forma, solicitamos que egrégia Câmara 

Municipal aprecie e vote este projeto. 

São Leopoldo, 02 de dezembro de 2016. 

 

 

 

 

ANÍBAL MOACIR DA SILVA 

                                                                                                            PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

Ilma Sra. 

Vereadora Iara Cardoso  

Presidente da Câmara Municipal de São Leopoldo 

Nesta Cidade 

 

 

 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO 

Estado do Rio Grande do Sul 

São Leopoldo, Berço da Colonização no Brasil. 

 

 

PROJETO DE LEI 

 

      Altera o Anexo VI, da Lei Municipal nº 

6.570/2008, referente ao cargo de Guarda Civil 

Municipal e dá outras providências.  

 

Art. 1º Inclui-se no quadro da carga horária do cargo de Guarda Civil Municipal, constante o Anexo 

VI, da Lei Municipal nº 6.570/2008, asteriscos com os seguintes dizeres: 

 

“* Carga horária distribuída através de escalas de serviço. 

** O exercício do cargo poderá exigir prestação de serviços em períodos noturnos, sábados, 

domingos, pontos facultativos e feriados.” (AC) 

  

Art. 2º Fica alterado o quadro da escolaridade exigida do cargo de Guarda Civil Municipal, 

constante no Anexo VI, da Lei Municipal nº 6.570/2008, para Carteira Nacional de Habilitação, 

categoria “AB”. 

 

Art. 3º Fica alterada a descrição sintética do cargo de Guarda Civil Municipal, constante no Anexo 

VI, da Lei Municipal nº 6.570/2008, para: 

 

“Descrição Sintética: compreende os cargos que se destinam a executar patrulhamento ostensivo e 

preventivo na proteção à população, bens, serviços, logradouros públicos municipais e instalações do 

Município e a executar as competências de trânsito que lhes forem conferidas, nas vias e logradouros 

municipais, trabalha sob chefia de um superior hierárquico, asseado, uniformizado, equipado e 

podendo ser armado de acordo com as necessidades do serviço.” (NR) 

 

Art. 4º Inclui-se nas atribuições do cargo de Guarda Civil Municipal, constante no Anexo VI, da Lei 

Municipal nº 6.570/2008, a seguinte atribuição: 

 

“- Exercer as competências gerais e específicas, previstas na Lei Federal nº 13.022/2014; 

- Fiscalizar os veículos de transporte escolar, transporte individual, transporte de gás, moto-fretista e 

veículos de fretamento; 

- Aplicar notificações, intimações e autuações aos veículos de transporte pela Legislação Municipal; 

- Auxiliar na vistoria semestral ou anual dos veículos de transporte escolar, transporte individual, 

transporte de gás, moto-fretista de veículos de fretamento; 

- Fiscalizar as linhas e horários dos veículos de transporte coletivo de passageiros, informando ao 

superior hierárquico a existência de atrasos ou adiantamentos; 

 

Art. 5º Ficam alterados os requisitos para provimento do cargo de Guarda Civil Municipal, 

constante no Anexo VI, da Lei Municipal nº 6.570/2008, para: 

 

“Ensino Médio completo e Carteira Nacional de Habilitação categoria AB.” 

 

Art. 6º As despesas decorrentes desta Lei correrão por dotação orçamentarias próprias. 

 

Art. 7º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Prefeitura Municipal de São Leopoldo, ........................... 

 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO 

Estado do Rio Grande do Sul 

São Leopoldo, Berço da Colonização no Brasil. 

 

 

RESUMO 

 

ANEXO VI 

 

QUADRO PERMANENTE E  

ATRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO 

 

QUADRO PERMANENTE DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNCIPAL DE SÃO LEOPOLDO 

 

Grupo 

Ocupacional 

Cargo Cargos 

criados 
Nível 

Carga 

Horária 
Escolaridade Exigida 

Segurança 
Guarda Civil 

Municipal 

259 

 
VIII 

36h 

* 

** 

Ensino Médio completo e 

CNH Categoria “AB” 

 

* Carga horária distribuída através de escalas de serviço. 

** O exercício do cargo poderá exigir prestação de serviços em períodos noturnos, sábados, domingos, 

pontos facultativos e feriados. 

 

ATRIBUIÇÕES 

 

SEGURANÇA 

 

Grupo Ocupacional Segurança 

Cargo Criados Nível Carga Horária Escolaridade 

Guarda Civil Municipal 
259 

 
VIII 

36h 

* 

** 

Ensino Médio completo 

 

* Carga horária distribuída através de escalas de serviço. 

** O exercício do cargo poderá exigir prestação de serviços em períodos noturnos, sábados, 

domingos, pontos facultativos e feriados. 

 

Guarda Civil Municipal 

 

Descrição Sintética: compreende os cargos que se destinam a executar patrulhamento ostensivo e 

preventivo na proteção à população, bens, serviços, logradouros públicos municipais e instalações 

do Município e a executar as competências de trânsito que lhes forem conferidas por Lei, nas vias 

e logradouros municipais, trabalha sob chefia de um superior hierárquico, asseado, uniformizado, 

equipado e podendo ser armado de acordo com as necessidades do serviço. 

 

Atribuições Típicas: 

 

- Exercer as competências gerais e específicas, previstas na Lei Federal nº 13.022/2014. 

 

Requisitos para provimento:  

 

Ensino Médio completo e Carteira Nacional de Habilitação categoria AB. 


