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DISPÔE SOBRE ALTERAçOES NA
ESTRUTURA DOS CARGOS EFETIVOS DE
GUARDA PATRIMONIAL E GUARDA
MUNICIPAL DISPOSTOS NO PLANO DE
CARGOS, VENCIMENTOS E CARREIRAS DO
SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL, LEI
MUNtctPAL No 3.800, DE 2004.

FAÇO SABER QUE A CÂNNARA MUNICIPAL DE CASCAVEL, ESTADO
DO PARANA APROVOU, E EU, PREFEITO TUUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE
LEI:

Art. 1o Fica alterado o Anexo I - Estrutura de Cargos da Lei lt/unicipal no

3.800, de 31 de março de 2004, no que se refere à nomenclatura do cargo de Guarda

Patrimonial, passando a denominar-se Guarda Civil Patrimonial.

Art. 20 Fica alterado o Anexo I - Estrutura de Cargos da Lei [t/unicipal no

3.800, de 2004, no que se refere à criação do Grupo Ocupacional de Segurança, o

qual será composto pelos cargos de Guarda Civil Patrimonial e Guarda lt/unicipal com

suas respectivas estruturas de carreira, conforme segue:

Anexo I - Estrutura de Ca
GRUPO OCUPACIONAL DE SEGURANÇA - GOS

CARGO NIVEL CLASSE FUNÇÃO/ATTVTDADE REQUISITOS DO CARGO

I E16
il E18
ilt 820

GUARDA CIVIL
PATRIMONIAL

IV É22

. Promover a vigilância e
proteção dos proprios
públicos, realizando
vistoria e ronda diurna e
noturna;

r plorTlovêt a segurança e
fiscalizaçáo para a
utilização adequada dos
parques, jardins, praças
e outros bens de domínio
público, evitando a
depredação;

. promover a vigilância das
áreas de preservaçáo do
patrimônio natural e
cultural do município,
bem como preservar
mananciaiseadefesade
fauna, flora e meio
ambiente;

. Demais atribuiçÕes
correlatas.

ESCOLARIDADE: Ensino
médio completo.

Possuir habilitaçáo pelo
DETRAN para dirigir
veículos na categoria AB

Curso preparatorio em
serviço para Guarda Civil
Patrimonial

CARGA HORARIA: 40
horas semanais
desenvolvidas em regime de
turno ou escala de 12 por 36
horas, com revezamento,
em horário diurno ou
noturno, inclusive em
feriados e finais de semana.

I A'11

II 413
ilt 415

GUARDA
MUNICIPAL

IV 419

. Realizar vistoria e ronda
sistemática armada,
interna e externa às
unidades, prevenindo

ESCOLARIDADE: Ensino
medio completo.

Possuir habilitação pelo
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Art. 30 Esta Lei entra em

revogadas as disposiçÕes em contrário.

ora data de sua publicaÇâo,vig

Gabi
Ca 19

Leona nhos,
P IVurficipal

G CU PAC E SEG A-GOSRU oPO I NALo D U
CARGO NIVEL CLASSE FUNÇÃO/ATtvtDADE- REQUISITOS DO CARGO

uaçoes que coloquem
em risco a integridade
de prédios, de
equipamentos e a
segurança de servidores
e usuários;

. Exercer monitoramento,
controle e a segurança
em eventos públicos e
em situaçÕes de
aglomeração de pessoas;

. Cooperar com outros
orgãos de segurança
pública nas açóes de
prevençáo à violência
conforme preconizado no
Programa Nacional de
Segurança Pública com
Cidadania - PRONASCt.

. Prestar auxílio nas açóes
de defesa civilem
situaçÕes de calamidade
e/ou emergências.

. Demais atlvidades
correlatas.

sit DETRAN para dirigir
veículos na categoria AB

FORMAÇÃO: Curso básico
de formação na
área de
Vigilância/segurança, com
carga horária mÍnima de
160 horas

APTIDÃO: plena para o
exercício do cargo.

CARGA HORÁRIA: 40
horas semanais
desenvolvidas em regime de
turno ou escala de 12 por 36
horas, com revezamento,
em horário diurno ou
noturno, inclusive em
feriados e finais de semana.

do Prefeito Munici
1,27 de novembro de
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MENSAGEM DE LEI
Excelentíssimo Presidente,

Nobres Vereadores(as).

Submeto à apreciação dos Senhores [\Iembros da Câmara [Vlunicipal o

Projeto de Lei que "DlsPÔE soBRE ALTERAÇÕES NA ESTRUTURA DOS

CARGOS EFETIVOS DE GUARDA PATRITUONIAL E GUARDA IVIUNICIPAL

DISPOSTOS NO PLANO DE CARGOS, VENCIIUENTOS E CARREIRAS DO

SERVIDOR PUBLICO N/IUNICIPAL, LEI IVIUNICIPAL NO 3.800 , DE 2004."

O presente projeto de lei trata das alterações na estrutura dos cargos

efetivos de Guarda Patrimonial e Guarda Municipal dispostos no plano de cargos,

vencimentos e carreiras do servidor público municipal, Lei N/unicipal n.o 3.800/2004.

As alteraçÕes supracitadas têm como objetivo a adequação do Grupo

Ocupacional desses cargos, sendo que atualmente o cargo de Guarda Patrimonial

está enquadrado no Grupo Ocupacional Operacional que reúne os cargos sem

formação profissional específica, compreendendo ocupaçÕes qualificadas,

semiqualificadas e não qualificadas, caracterizadas pela experiência e habilidades de

manipulação de materiais e ferramental de serviço, operação de máquinas e

equipamentos. Já o cargo de Guarda tvlunicipal está inserido no Grupo Ocupacional

Técnico e Administrativo, que reúne os cargos técnicos com formação específica em

nível de segundo grau ou cursos profissionalizantes regulares e aqueles com

atividades típicas administrativas. Desta forma, faz-se necessário criar um Grupo

Ocupacional específico para Segurança abrangendo os dois cargos e que seja

compatível com a especificidade de suas áreas de atuação.

Outra alteração de que trata o presente projeto de lei refere-se ao

realinhamento dos vencimentos e a alteração da nomenclatura do cargo de Guarda

Patrimonial. Há tempos os servidores que ocupam o cargo anseiam por um

crescimento salarial sendo que a última reestruturação salarial do cargo ocorreu no

ano de 2012 e no decorrer do tempo, com as alteraçÕes ocorridas no salário mínimo

nacional (o qual o Município atende rigorosamente) a referência salarial inicial do

cargo está proximo de um salário mínimo vigente. Desta forma, a alteração da classe

salarial ora apresentada visa promover um aumento real nos vencimentos do cargo

de Guarda Patrimonial, como forma de reconhecer os servidores que exercem essa
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importante função no l/unicÍpio pelos serviços prestados nos diversos orgãos desta

municipalidade, além de valotizar o quadro de servidores que ocupam esse cargo.

Quanto a alteração da nomenclatura do cargo, propõe-se que o mesmo

passe a denominar-se Guarda Civil Patrimonial. Esta é uma importante mudança no

sentido de lrazer malor clareza na missão que esse cargo possui além de propor

adequaçÕes em suas atribuiçÕes que, em razâo da modernizaçâo do serviço público

municipal e da amplitude as açÕes desse profissional, tornaram-se obsoletas, sendo

indispensável que adequaçÕes sejam feitas a fim de tornar coerentes e compatíveis

as atribuiçÕes, os deveres do serviço público no âmbito da segurança e o título do

cargo.

Chamamos a atenção para a alteração dos requisitos do cargo: a norma

que vigora a respeito desse tema prevê como requisito para o cargo de Guarda

Patrimonial apenas a formação de 6a Série do Ensino Fundamental (vide Lei

3.800/2004), E percebível que esse requisito não é compatível com as funções de um

profissional de segurança tampouco com as exigências que esse cargo requer de seu

ocupante, desta forma propomos a sua alteração para formação o ensino médio

completo, além de habilitação para dirigir veículos na categoria AB, que atualmente

não pode ser exigido dos servidores em atividade.

Como complementação aos requisitos de investidura, os novos

servidores providos por concurso público, deverão passar por um curso preparatorio

em serviço para desempenhar as funções do cargo de Guarda Civil Patrimonial. O

referido curso poderá ser ministrado pela propria Secretaria de Políticas sobre Drogas

e Proteção a Comunidade e terá como objetivo preparar os novos integrantes do

quadro com temas como defesa pessoal, técnicas e procedimentos operacionais das

guardas patrimoniais, técnicas de abordagem a pessoas e veículos, seguranÇa

patrimonial, prevenção e combate a incêndios, noções de direito penal, noçÕes de

processo penal, entre outros temas pertinentes ao exercício das funçÕes do cargo.

Desta feita, além de valorizar o quadro de servidores ativos do

It/unicípio de Cascavel, a presente propositura visa reestruturar o cargo de Guarda

Patrimonial, tornando-o mais dinâmico, moderno e preparado para os desafios que a

segurança pública tem apresentado aos servidores municipais e aos gestores da área

no âmbito municipal.
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Vale ressaltar que as despesas estão adequadas à Lei Orçamentária

Anual, compatível com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias

para os exercícios de 2019,2020 e 2021 conforme relatorio de impacto orçamentário

apresentado.

Essas são, Senhor Presidente, a razáo que justifica elaboração deste

Projeto de Lei que submetemos à apreciação dos Senhores [\tlembros da Câmara

Legislativa, renovando a Vossa Excelência, os meus protestos de elevada estima e

d istinta consideração.

Gabi do Prefeito Muni â1,

1,27 de novembro 2019.

aranhos,
Prefe It/unicipal.

Ao Excelentíssimo Vereador
ALÉCIo NATALINo ESPíNoLA
Presidente da Câmara [\4unicipal
Cascavel - Paraná.
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DECLARAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Declaro, para fins previstos nos artigos 15 e 16 da Lei Complementar no 101, de 04 de

maio de 2000, que o Anteprojeto de Lei em anexo, o qual tem por objetivo alterações na estru-

tura dos cargos efetivos da Guarda Patrimonial e Guarda Municipal, previstos na Lei Munici-

pal no 3.800/2004, tem adequação orçamentária com a Lei Orçamentária Anual para 2019 e

compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercí-

cio financeiro de 2019.

RESUMO DO TMPACTO ORçAMENTÁRIO

"cRtAçÃo Do GRUPO OPERACIONAL DE SEGURANÇA - GUARDA C|VIL PATRIMONIAL E

GUARDA MUNICIPAL A PARTIR DE JANEIRO DE 2020"

2021
Custo com a atual tabela de venci-
mento dos Guardas Patrimoniais
Custo para alteração da tabela de
vencimento dos Guardas Patrimoniais

o entário Financeiro 2.957.68 5

a Silva
unicipal

8.117 16

11.075.682 71

2019 2020

7.329.102,76 7.735.004,09

0,00 10.550.227,78

0,0o/ --- \
2.815.223,68

26 de Novembro de 20

o Prefeito Municipal

1
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DEMONSTRATIVO DE IMPACÍO FINANCEIRO

ALTERAçÃO NA TABELA DE VENCIMENTOS DOS GUARDAS PATRIMONIAIS A PARTIR DE JANEIRO/2020

1
CUSTO COM A ATUAL TABELA DE VENCIMENTOS DOS GUARDAS

PATRIMONIAIS

cusTo 2019

7.329.102,76

cusro 2020

7.735.004,09

cusro 2021

8.777.996,76

2
CUSTO PARA A ALTERAÇÃO OA TABELA DE VENCIMENTOS DOS

GUARDAS PA'T'RIMONIAIS 7.329.LO2,76 10.550.227,78 L7.O75.682,71

ACRESCIMO 2,875.223,69 2.957,686,54

Projeção de custo com Despesas Fixas (319011), Despesas Variáveis (319016) e das obrigaçôes patronais, a partir de JANEIRO/2020.

Ação 1) Custo atual com a tabelâ de vencimentos dos Guardas Patrimoniais

Referência lnicial E09: R$ 1,051,69

Ação2)Custoparaalteraratabeladevenclmentos dosGuardasPatrimoniaisapartirdeOL/1L|ÀOÀO

Referência lnicial E16: R$ 1.425,14 (aumento de 35,5%)

Para o cálculo do impacto orçamentário, é calculado, individualmente e mês a mês, o custo da remuneração dos servidores e das obrigações
patronais, sempre concedendo na competência de maio a revisão anual e na competência de novembro o pagamento do décimo terceiro salário.

O artigo 5'da Lei Municipal 6.358/2074 estabeleceu o índice Nacional de Preço ao Consumidor (INPC) para a revisão anual. No momento da

projeção de gastos com pessoal para a elaboração da LDO e LOA do exercício 2020, foi projetado o percentual de 5% para a revisão anual. No entanto, ao

observarmos os índices nos últimos meses, acreditamos que dificilmente o período de maio/2019 a abril/212} chegará próximo âo percentual anteriormente
pro.ietado.

Dessa maneira, considerando que nos últimos exercícios, o INPC esteve muito próximo do índice oficial da inflação do país (IPCA), utilizamos
as projeções apresentadas no Boletim Focus, do Banco Central do Brasil, edição de 0817712079.

Assim, o percentual de reajuste anual considerado é3,6o/o 2020 e 3,75% para 2027.

VAN!

Diretora
A POHL

G de Pessoas

Encarregado do r Gestão de Despesas Com Pessoal

Departamento de Gestão de Pessoas - Setor Gestão de Despesas com Pessoal - Elaborado em 2O/Ill20I9
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