
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra
Estado de São Paulo

LEI MUNICIPAL  N° 2.432, 14 DE DEZEMBRO DE 2.021

“Altera dispositivos das Leis Municipais nº. 2.237, de 07
de dezembro de 2.017,  que dispõe sobre a criação da
Guarda Civil Municipal de Rio Grande da Serra, e seus
Órgãos de Controle e nº. 2.292, de 12 de dezembro de
2.018,  que  dispõe  sobre  o  Estatuto  e  o  Código  de
Conduta e Disciplina da Guarda Civil Municipal de Rio
Grande da Serra.”

Cláudio Manoel Melo,  Prefeito Municipal de Rio Grande da Serra, no
uso de  suas atribuições legais,  faço  saber  que a Câmara  Municipal  aprovou e  eu sanciono e
promulgo a seguinte 

LEI

Art. 1º. - O artigo 4º. da Lei Municipal nº. 2.237, de 07 de dezembro de
2.017, passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 4º. - …..

……………….

II – Prevenir  e  inibir,  pela  presença e  vigilância,  bem como coibir,
infrações penais ou administrativas e atos infracionais que atentem contra os bens, serviços e
instalações municipais.

……………….

XX – (Revogado)

XXI  –  auxiliar  na  segurança  de  grandes  eventos  e  na  proteção  de
autoridades e dignitários, juntamente com os demais órgãos de segurança pública;

XXII – (Revogado)”

Art. 2º. - O artigo 7º. da Lei Municipal nº. 2.292, de 12 de dezembro de
2.018, passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 7°. ……

……………...

II  –  Prevenir  e  inibir,  pela  presença e  vigilância,  bem como coibir,
infrações penais ou administrativas e atos infracionais que atentem contra os bens, serviços e
instalações municipais;

………………….

XIX – (Revogado)
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XX  –  auxiliar  na  segurança  de  grandes  eventos  e  na  proteção  de
autoridades e dignitários, juntamente com os demais órgãos de segurança pública.

XXI – (Revogado)”

Art. 3º. - O artigo 22, da Lei Municipal nº. 2.292, de 12 de dezembro de
2.018,  fica acrescido com incisos  XII  e  XIII  e  o  inciso  II  passa  a vigorar  com as seguintes
alterações:

“Art. 22 - ………

…………………..

II – Possuir, no mínimo, 18 (dezoito) anos de idade completos, quando
na data da posse;

…………………..

XII – Não possuir antecedentes criminais;

XIII – Ter completado o treinamento necessário à função.”

 

Art. 4º. - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário. 

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, 14 de dezembro de 2.021 –
57º. Ano de Emancipação Político-Administrativa do Município.

 

 Cláudio Manoel Melo
Prefeito Municipal
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