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'<I'"ii "Dispõe sobre a c;riação da Guarda Municipal da Estância
ii I Hidromineral de Aguas da Prata e dá outras disposições" .

,,', .;i::: ';,
.: .i: ;:]i

,
! ,i! li

'., rL" I' SAMUEL DA SILVA BINATI, Prefeito Municipal da
,;'H):stância Hidromineral de Águas da Prata, Estado de São Pauio, no uso
"~i' be suas atribuições legais,
'li ~\i: FAZ SABER que a CÂMARA MUNICIPAL da Estância

I' il:" ~idromineral de Aguas da Prata, Estado de São Paulo, decretou e eu
, sanciono e promulgo a seguinte:
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r Art. 1° - Fica criada a Guarda Municipal da Estância
Hidromineral de Águas da Prata, órgão da Administração, subordinado
diretamente ao Prefeito Municipal, destinada à proteção e vigilâncias
dos bens, serviços e instalações públicas municipais, devendo auxiliar

,i ia população sempre que solicitada,
, Art. 2.° - A Guarda Municipai da Estância Hidromineral de

i i Águas da Prata é uma instituição uniformizada, hierarquizada com
'regulamento disciplinar próprio, de caráter essencialmente civil,

, 1 'I
podendo ser armada na forma da lei, e tem as seguintes
competências:

I 1- promover a vigilância dos logradouros públicos;
lil II- promover a vigilância dos próprios municipais;
, " III- promover fiscalização para adequada utilização dos
I
'parques, jardins, praças e demais bens públicos municipais;
: IV- promover a vigilância das áreas de preservação do
patrimônio natural e cultural do Município, bem como a defesa da
flora, fauna e meio ambiente;
, v- colaborar com as demais unidades da Administração na

fiscalização quanto à aplicação da legislação municipal relativa ao
exercício do poder de política administrativa do Município;
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. ',,;1jil rn! VI .. desenvolver as ações que se fizerem necessárias para
ia' salvaguarda do patrimônio e dos serviços públicos municipais,

i:: inclusive suas instalações e acessórios;
, , • < I

I ,j, VIl- zelar pelo sossego público;
i" :,' ,I! VIIl- executar a proteção do serviço de trânsito, atuando

I I na proteção dos usuários nas vias pública,
,,'I "'i ' IX- planejar e coordenar no municipio os esforços de todos

.;:j 10~ órgãos municipais, dos demais órgãos públicos e entidades
:1!,:pr!~adaSe da comunidade em geral voltadas à defesa civil;

,fII!,I:, ,I;" I DA SELEÇÃO E TREINAMENTO
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,I;" Art. 3° - Os servidores da Guarda Municipal da Estância
'Hidromineral de Águas da Prata serão regidos pelo Estatuto dos
,Servidores Públicos de Águas da Prata e serão admitidos através de
'concurso público de provas ou de provas e títulos,, ,

: I I : ': Art. 4° - Para o ingresso no Qu~dro dos servidores
'i municipais no cargo de Guarda Municipal de Aguas da Prata, são

'1, necessários os seguintes requisitos:
'I! "; 1- ser brasileiro;

,il 'I I, II- ser eleitor;
'" IlI- não possuir antecedentes criminais;

IV- ter concluído, no mínimo, o ensino fundamental;
V- estar quite com o serviço militar, se do sexo mascuiino,

, Parágrafo Único - O Programa de Instrução e o Quadro
de trabalho com as matérias constantes na formação profissional,

'assim como a carga horária por matéria será regulamentada por
decreto do Prefeito Municipal, observadas as exigências mínimas,i previstas na Matriz Curricular Nacional para formação de Guardas

'I Municipais.
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I, DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 5°i
'

~~~-
os atos referidos
funcionamento da
Águas da Prata.

O Prefeito Municipal, mediante Decreto, editará
no artigo 20 e outros necessários ao perfeito
Guarda Municipal da Estância Hidromineral de
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I Art. 6° - Fica o Poder Executivo autorizado a criar o cargo
de Guarda Municipal, conforme demonstrativo abaixo:

I , , CARGO N° DE N° DE N° DE
" , i,

i VAGAS VAGAS VAGAS
EXISTENTES CRIADAS ALTERADAS

Guarda Municioal O 05 ---
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Art. 7° - Os cargos criados serão acrescentados no Anexo
:,' 1II, e a remuneração a ser paga será a prevista no Anexo IV, letra G,
" ambas da lei Municipal n01342/97 e suas alterações .
"" Art. 8° - Os serviços prestados pelos guardas municipais

são considerados serviços essenciais para a população, desta forma a
jOrnada de trabalho será 36 (trinta e seis) horas de trabalho
semanais, a ser disciplinada em decreto, que corresponderá:
, I - à prestação de 06 (seis) horas diárias de trabalho; ou
ii II - a 12 (doze) horas diárias de trabalho por 36 (trinta e

seis) horas de descanso, sendo que as folgas serão distribuídas nas
semanas do mês, com pelo menos uma obrigatoriamente no domingo.

Art. 9° - Fica extinto o cargo de Vigia, ficando os
servidores existentes subordinados ao Comando da Guarda Municipal.

Art. 10 - As despesas decorrentes com a execução desta
lei correrão por conta de:
I a) crédito a ser aberto na ocasião oportuna, no primeiro
exercício de funcionamento da Guarda Municipal de Águas da Prata;
Dotações orçamentárias próprias nos exercícios subsequentes .
! Art. 11 - Esta lei complementar entrará em vigor na data
de sua publicação.
li Prefeitura da Estãncia Hidromineral de Águas da Prata, aos
vinte e sete dias do mês de setembro de dois mil e doze.

Samuel d
Prefeito

Silva Binati
unicipal
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