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LEI MUNICIPAL N° 2.303/2011, DE 29 DE JULHO DE 2011.

Cria cargo de Guarda Municipal, e dá outras
providências.

Art. 1° É criado o cargo estatutário de Guarda Municipal, que compõe o Quadro
Permanente no Serviço Público Municipal.

Art. 2° A discriminação e a quantidade de vagas, contendo as atribuições do cargo
efetivo de Guarda Municipal, são as constantes dos Anexo I e Anexo 11que integram a presente Lei.

Art. 3° Os servidores admitidos segundo a presente Lei, submeter-se-ão ao regime
jurídico estatutário vigente no momento da posse, para todos os fins e efeitos legais.

Parágrafo único. Estes servidores do Quadro Permanente gozarão dos direitos e
sujeitar-se-ão aos deveres elencados pelo referido Estatuto do Servidor Público Municipal, observadas
as condições estabelecidas no caput.

Art. 4° Ao tomar posse no Cargo. público, o servidor será convocado para
realização de curso de formação, de no mínimo de 600 (seiscentas) horas, onde será considerado apto
ou inapto para a função; de acordo com edital específico.

~ 1° Durante a realização do curso de formação, o servidor perceberá a título de
remuneração, o valor correspondente a 50 %(cinqüenta por cento) do
vencimento padrão inicial para o cargo.

~ 2° Somente será concedido o exercício da função ao servidor julgado apto no
curso de formação, sendo que o inapto será exonerado.

~ 3° O prazo para exercício será de 5 dias, contados do término do curso de
formação.

~ 4° O cômputo do período do estágio probatório e de percepção de vantagens do
Cargo, somente terá início após aprovação no curso de formação, e entrada
no efetivo exercício da função.

Art. 5° Os servidores do Quadro Permanente admitidos sob a égide da presente Lei
terão assegurado, nos termos das leis municipais nO2.032, de 17 de novembro de 2009, nO2.033, de 17
de novembro de 2009, e nO2.034, de 17 de novembro de 2009, planos de carreiras próprios, a serem
instituídos por lei específica, que deverá contemplar diretrizes e critérios objetivos para promoções
embasadas em avaliações periódicas e permanentes quanto ao desempenho funcional de cada servidor
efetivo, para promoções pelo desenvolvimento funcional estruturado com base em qualificação
profissional para cada servidor efetivo conforme a respectiva categoria profissional, e para avanços
percentuais segundo o correspondente tempo de serviço para o Município, suas autarquias e fundações
públicas, bem como, estabelecendo diretrizes e critérios objetivos para a harmonização da despesa
gerada com pessoal em face à receita corrente líquida do Município.

Art. 6° Todos os Cargos e Funções de Guarda Municipal que se en ,ntrarem
providos na data da promulgação da presente Lei, por Servidores Públicos admitidos sob a 'gide da
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Lei Municipal n° 334, de 19/04/200, passam integrar Quadro de Cargos excedentes em extinção, os
quais tomar-se-ão automaticamente extintos quando vagarem.

Art. 7° As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta das dotações
orçamentárias próprias.

Art. 8° Esta Lei entra em vigor em vigor na data de sua publicação.
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IRegistre-se e Publique-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO, aos 29 (vinte e
nove) dias do mês de julho de 2011.

~ 7óA .
M LENE ARTINS DA SILVA '
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CARGO: GUARDA MUNICIPAL
LOTAÇÃO: Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana
GRUPO: Cargo em carreira
N° DE VAGAS: 40

ATRIBUIÇÕES:
Descrição Sintética: Proteger o patrimônio, bens' serviços e instalações públicas mUnIcIpais;
Orientação, educação, fiscalização e controle de trânsito em geral; apoiar a administração no exercício
de polícia administrativa para: proteger o meio ambiente local, zelar pela segurança dos servidores
municipais quando no exercício de suas funções, fazer cessar as atividades que violarem as normas de
saúde, defesa civil, sossego publico, segurança e outras de interesse da coletividade (carreatas, festas
da comunidade procissões religiosas e eventos do município). Colaborar com as polícias civil e militar
no que couber ou quando e conforme convênio mantido entre Estado e Município para ações de
colaboração visando a implementação de políticas de segurança pública e trânsito no município. Atuar
em conjunto com a Coordenação de Defesa Civil, nos casos de calamidade pública; garantir o
funcionamento dos serviços de responsabilidade do Município; acionar os órgãos de segurança
pública; celebrar convênios com a União, Estado, Municípios, autarquias, fundações, empresas
públicas e entidades; colaboração ao Judiciário e ao Ministério Público, especialmente no que tange
às medidas de proteção à criança e ao adolescente, no cumprimento da legislação eleitoral e na defesa
do meio ambiente.

Descrição Analítica: Promover a vigilância e proteção dos logradouros públicos, realizando o
?

policiamento diurno e noturno; promover a vigilância dos próprios municipais; promover a segurança
e fiscalização para a utilização adequada dos parques, jardins, praças e outros bens de domínio público,
evitando a depredação; promover a vigilância das áreas de preservação do patrimônio natural e cultural
do município, bem como preservar mananciais e a defesa de fauna, flora e meio ambiente; garantir a
segurança ao pleno desenvolvimento de atividades curriculares nas instalações das escolas municipais;
garantir a integridade física e moral de toda a comunidade escolar no âmbito de competência
municipal; exercer e apoiar a fiscalização da prefeitura na aplicação da legislação relativa ao exercício
de poder de policia administrativa do município, inclusive inibir e impedir ocupação ou invasão d
áreas publicas municipais destinadas as políticas de habitação;promover a formação, qualificação,
aperfeiçoamento e habilitação dos integrantes da GM; capacitar e treinar seus servidores ao
desenvolvimento de aptidão física e de técnicas de defesa pessoal; Promover palestras, cursos,
treinamento e instruções da comunidade em geral, com vista ao desenvolvimento a cidadania e
consciência da preservação do patrimônio publico, meio ambiente e segurança ao transito; elaborar
planos de segurança para eventos instalações e espaços públicos sobre a responsabilidade da
comunidade; coordenar suas atividades em ações do estado no sentido de oferecer e obter colaboração
para ações integradas na proteção e segurança da população em geral; proteger autoridades e
servidores do quadro efetivo quando de representação ou em exercício da função administrativa
operacional ou de fiscalização; promover a educação, a orientação, controle e fiscalização do transito
no âmbito da jurisdição e circunscrição municipal; realizar escoltas de pessoas, cargas e valores
quando de interesse de responsabilidade do poder publico municipal; garantir a segurança dos locais e
servidores quando em atividades de ação comunitária ou de promoções de eventos populare sob a
responsabilidade do município.
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CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas.
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domingos
e feriados.

RECRUTAMENTO:
a) Geral: Concurso público de provas ou de provas e títulos.
b) Requisitos para provimento no Cargo:

1. Ser Brasileiro ou gozar das prerrogativas previstas no art. 12 da Constituição Federal do Brasil;
2. Estar quites com o serviço militar e obrigações eleitorais;
3. Ter no mínimo, 21 (vinte e um) anos e, no máximo, 30 (trinta) anos completos;
4. Não ter antecedentes criminais que o incompatibilize com o exercício da função;
5. Ter estatura mínima de 1,60 m (um metro e sessenta centímetros);
6. Certificado de Conclusão do Ensino Médio;
7. Carteira Nacional de Habilitação - categoria "A" e "B";
8. Comprovação para capacidade física e de saúde, compatível com a função, através de
apresentação de exames médicos previstos na Lei Municipal 333/2000;

9. Exame de Avaliação Psicológica, mediante o uso de instrumentos psicológicos específicos
avaliará as características pessoais do candidato, a fim de analisar a sua adequabilidade ao
perfil definido para a classe de Guarda Municipal, com especial atenção ao registro e porte de
arma em conformidade com o disposto na legislação vigente.

10. Residir em até 20 (vinte) Km de distância, contados da limitação do perímetro urbano do
Município de Novo Hamburgo, diante da natureza da função e as condições do cargo.

c) Requisitos para exercício efetivo das funções:

1. Aprovação em curso de formação, de no mínimo 600 (seiscentas) , de acordo com regulamento
específico do curso, a ser editado pelo Poder Executivo.

1.1 Ao final do curso de formação o servidor Será julgado apto ou inapto, caso julgado inapto
será exonerado da função.

2. O Exame Toxicológico de larga janela de detecção será realizado concomitantemente com
o Curso de Capacitação e visa verificar a presença de substâncias entorpecentes ilícitas,
causadoras de dependência química ou psíquica de qualquer natureza e será realizado a
partir de amostras, doadas pelo candidato sob supervisão do laboratório credenciado,
conforme procedimentos padronizados de coleta, encaminhamento do material,
recebimento dos resultados e estabelecimento de contraprova definidos pelo laboratório e
terá como resultado o conceito de Apto ou Inapto e habilitará o candidato ao desempenho
definitivo das funções.

2.1 Os candidatos considerados inaptos no exame toxicológico serão exonerados do C
Guarda Municipal.
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TABELA DE VENCIMENTOS DE CARGOS EFETIVOS ESTATUTÁRIOS

NTO'
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R$ 1.094,16
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