
Lei nº 4235 de 19 de março de 2012 
 
 
 

“Dispõe sobre a criação de cargos de provimento efetivo no quadro de servidores 
municipais, conforme especifica” 

 
 
 
                          GEREMIAS RIBEIRO PINTO, Prefeito do Município de Piedade-SP., no uso 
das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade 
aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei: 
Artigo 1º-  Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a criar 08 (oito) cargos de 
provimento efetivo de Guarda Municipal, nas classes, denominações, quantidades, cargas 
horárias mensais, vencimentos e requisitos para preenchimento especificados no quadro 
abaixo, sob a égide do regime jurídico estatutário, a serem providos mediante concurso 
público de provas ou de provas e títulos, na forma que o respectivo edital determinar. 
 

Nº de 
Cargos 

Classe Nomenclatura Carga 
Horária 

Vencimento Requisitos 

08 IX Guarda 
Municipal 

200 hs 990,01 1 -Ensino Médio 
Completo 

   2. CNH 
categorias “A” e 
“B” ou superior 
 

 
Parágrafo único -  A Súmula de Atribuições do cargo de que trata este artigo vem 
especificada no Anexo I,  que fica fazendo parte integrante desta lei. 
Artigo 2º-   As despesas decorrentes com a execução da presente lei correrão por conta de 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 
Artigo 3º-   Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.  
Prefeitura Municipal de Piedade,  19 de março de 2012 
 
 
 

GEREMIAS RIBEIRO PINTO 
Prefeito Municipal 

 
 

Autor do Projeto: Prefeito Municipal 
 

 



 
 

ANEXO I 
CARGO EFETIVO DE GUARDA MUNICIPAL 

SÚMULA DE ATRIBUIÇÃO 
 

 
1. DESCRIÇÃO SUMÁRIA  
 
Compreende mediante ações de caráter preventivo, com respeito aos cidadãos a zelar e 
proteger os bens, serviços e instalações do Município. 
 
2. DESCRIÇÃO DETALHADA 
 
 Executar, sob orientação, as tarefas relativas ao patrulhamento, motorizado ou não, 

e proteção nas vias, logradouros, escolas públicas, próprios municipais e públicos em 
geral; 

 Dar orientação sobre educação de trânsito e outros assuntos pertinentes a 
Corporação, aos alunos municipais e das conveniadas; 

 Promover a proteção dos bens, serviços e instalações municipais; 
 Zelar pela segurança dos servidores e munícipes, atender e orientar o público em 

geral; 
 Apoiar na segurança dos eventos municipais, conduzir veículos oficiais quando 

designado e devidamente habilitado conforme Código de Trânsito Brasileiro; 
 Dirigir-se aos locais de ocorrências, onde sua presença seja necessária, para as 

providências cabíveis; 
 Preencher toda a escrituração referente ao seu plantão; 
 Respeitar e seguir as normas e instruções de segurança do trabalho e  
 Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.                     


