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DECRETO Nº 196, DE 20 DE SETEMBRO DE 2021. 

 

 

ALTERA O DECRETO Nº 80, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2009, ACRESCENTA 

ATRIBUIÇÃO AOS NORMATIVOS MUNICIPAIS DA ESPÉCIE, AUTORIZA O 

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E A GUARDA CIVIL MUNICIPAL, 

ÓRGÃOS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, A 

FIRMAREM CONVÊNIO ENTRE SI PARA DISCIPLINAR A ATUAÇÃO DA GUARDA 

MUNICIPAL NO TRÂNSITO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

O Prefeito Municipal de Conselheiro Lafaiete, no uso de suas atribuições, conforme artigos 12, 90, 

inciso VI e artigo 116, inciso I, alíneas “a”, “b” e “c”, todos da Lei Orgânica do Município, e: 

 

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 2.653, de 02 de dezembro de 1987 dispôs sobre a criação 

da guarda municipal, a qual teve seus efeitos repristinados pela Lei Complementar nº 05, de 17 de 

dezembro de 1999; 

CONSIDERANDO a estrutura e organização administrativa do Poder Executivo Municipal 

estabelecida pela Lei Complementar nº 15, de 05 de maio de 2009 e posteriores alterações, 

notadamente da Municipalização do Trânsito pela Lei Complementar nº 32, de 05 de outubro de 

2011; 

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 223, de 04 de abril de 2011 que dispôs sobre o 

regulamento da guarda municipal;  

CONSIDERANDO que o §3º do art. 2º do referido decreto aduziu que a Guarda Municipal 

destina-se ao cumprimento de suas atribuições normativas legais e constitucionais e que o art. 3º, 

inciso III definiu como serviços públicos aqueles prestados pelos órgãos para satisfazer as 

necessidades essenciais e secundárias da coletividade e à conveniência do Município; 

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 80, de 24 de novembro de 2009 que especificou 

atribuições de cargos do quadro de pessoal do Poder Executivo;  

CONSIDERANDO que o trânsito de veículos vem se intensificando no Município de Conselheiro 

Lafaiete, impactando diretamente na mobilidade das pessoas e na necessidade de maior atuação na 

fiscalização eficiente, a qual permita mitigar problemas através da prevenção e da intervenção 

rápida do poder público para a garantia da fluidez viária; 

CONSIDERANDO que o efetivo da Guarda Civil Municipal de Conselheiro Lafaiete possui 

atuação em todo o território municipal, através do patrulhamento preventivo, o que permite acesso 

rápido e eficaz em locais de ocorrência de trânsito; 

CONSIDERANDO que a Lei Federal n° 13.022, de 08 de agosto de 2014 que dispõe sobre o 

Estatuto Geral das Guardas Municipais, atribuiu competência à Guarda Municipal para o exercício 

de atividades de trânsito que lhes forem conferidas, nas vias e logradouros municipais, nos termos 

da Lei     nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro), ou de forma 
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concorrente, mediante convênio com órgão de trânsito municipal; 

CONSIDERANDO que a Lei n° 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro 

– dispõe que o agente da autoridade de trânsito competente para lavrar o auto de infração poderá ser 

servidor civil, estatutário ou celetista ou, ainda, policial militar designado pela autoridade de 

trânsito com jurisdição sobre a via no âmbito de sua competência; 

CONSIDERANDO que compete à Guarda Civil Municipal colaborar, de forma integrada com os 

órgãos de segurança pública, em ações conjuntas que contribuam com a paz social e a segurança 

dos cidadãos; 

    CONSIDERANDO que a atuação da Guarda Civil Municipal nas atividades do trânsito promoverá 

sensível melhora na atuação do poder público municipal, assegurando aos munícipes o direito à 

mobilidade urbana eficiente sem implicar aumento de gastos públicos; 

CONSIDERANDO que a regulamentação e atribuição disciplinada neste decreto está em 

consonância com as finalidades da Guarda Municipal disposta no art. 4º do Decreto nº 223/2011 e 

nos normativos federais;  

 

RESOLVE: 

 

Art. 1° - Fica conferido à Guarda Municipal as atribuições inerentes as competências de trânsito, 

alterando as atribuições do cargo de Guarda Municipal, constante no anexo do Decreto Municipal 

nº 80, de 24 de novembro de 2009, passando a viger com a seguinte redação: 

 

 

CPE 140 

CARGO  NIVEL DE 

VENC. 

ESCOLARIDADE 

GUARDA MUNICIPAL  VI ENSINO MÉDIO COM 

CNH CATEGORIA “A” 

E “D” 

 

Proteger os bens públicos municipais móveis e imóveis, serviços e instalações. Exercer as funções 

de vigilância e proteção fixa e móvel, das áreas administradas pelo Governo do Município e seus 

órgãos, para impedir danos ao patrimônio. Promover a proteção do meio ambiente, do patrimônio 

histórico, cultural, ecológico e paisagístico do Município. Prevenir e inibir atos delituosos que 

atentem contra os bens, serviços e instalações municipais, priorizando a segurança escolar. 

Registrar e comunicar de imediato à autoridade competente todas e quaisquer ocorrências de 

invasões, infrações e danos no interior das áreas administradas pelo Governo do Município. Dirigir 

veículos oficiais do Município. Identificar e controlar o acesso dos usuários e servidores às áreas 

administradas pelo Governo do Município. Orientar usuários quanto à prevenção de acidentes e 

incêndios. Colaborar com a segurança pública. Participar das campanhas educacionais relacionadas 

à Segurança Pública em todos os seus níveis. Garantir a realização dos serviços de responsabilidade 

do Município, no desempenho de sua atividade de polícia administrativa, em especial os de 
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educação, saúde, trânsito, transporte público, proteção ao meio ambiente e ao ambiente urbano, 

cumprimento da legislação tributária, vigilância sanitária e posturas. Atender e orientar o público 

fornecendo informações de rotina; Atender o telefone. Receber, registrar, controlar e distribuir 

papéis, documentos, processos e correspondências. Desempenhar outras atividades correlatas e 

afins. Bem como, proceder, mediante formalização de convênio, a execução e fiscalização do 

trânsito, autuação e aplicação das medidas administrativas cabíveis, aplicando as penalidades de 

advertência por escrito e multa, por infrações de circulação, estacionamento e parada previstas no 

Código de Trânsito Brasileiro, no exercício regular do poder de polícia de trânsito; Fiscalizar, 

autuar e aplicar as penalidades e medidas administrativas cabíveis relativas a infrações de 

circulação, estacionamento e paradas previstas no Código de Trânsito Brasileiro, notificando os 

infratores e arrecadando as multas que aplicar.  

 

Art. 2º - A Guarda Municipal, considerando as suas particularidades institucionais de Comando e 

as competências atribuídas pela Lei nº 13.022, de 08 de agosto de 2014, além das previsões legais 

municipais, deverá organizar-se administrativamente para atuação na fiscalização de trânsito em 

conjunto com o Departamento Municipal de Trânsito. 

 

Art. 3° - O disposto neste decreto deverá ser executado sem prejuizo das disposições, atribuições e 

competências legais inerentes ao cargo e ao órgãos, definidas nos normativos municipais.  

 

Art. 4º - Para instrumentalização das competências de trânsito e vigência prevista neste Decreto 

deverá ser firmado convênio entre a Guarda Municipal e o órgão de trânsito municipal, conforme 

disciplina a Lei Federal n° 13.022, de 08 de agosto de 2014, a qual perdurará pelo prazo 

estabelecido no instrumento.  

 

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário, entrando este decreto em vigor nesta data, sendo 

dado por publicado com sua fixação no quadro de divulgações dos atos da Administração e na forma 

da Lei. 

 

Palácio da Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete, aos 20 dias do mês de setembro de 2021.  

 

 

Mário Marcus Leão Dutra 

Prefeito Municipal 

 

 

Cayo Marcus Noronha de Almeida Fernandes 

Procurador Municipal  


