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ANEXO I - REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES DO CARGO 

 

CARGO: Guarda Civil Municipal 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 40 horas semanais 

REQUISITOS: Ensino médio com Carteira Nacional de Habilitação, em qualquer categoria 

REQUISITOS ADICIONAIS NECESSÁRIOS PARA INGRESSO NO CARGO: Possuir altura 

mínima de 1,65 metros para homens e 1,55 metros para mulheres, descalços, não possuir antecedentes 

criminais; ser aprovado em treinamento específico, através de participação em Curso de Formação, 

ser aprovado em teste de Capacitação Física, Avaliação Psicológica, Investigação Social, Exame 

Médico e Exame Toxicológico. Certificado ou diploma de conclusão do Ensino Médio, emitido por 

instituição reconhecida pelo Ministério da Educação – MEC.  

DESCRIÇÃO: Execução de políticas, diretrizes e programas de segurança pública municipal bem 

como tarefas de fiscalização ao trânsito e ao transporte, visando organizar o exercício dos direitos 

individuais e coletivos, para o bem-estar geral. 

ATIVIDADES: 

• Proteger os bens, serviços e instalações municipais; 

• Articular e apoiar as ações de segurança pública desenvolvidas por forças de segurança estadual 

e federal dentro dos limites do município; 

• Participar das campanhas educacionais relacionadas à segurança pública em todos os seus níveis; 

• Colaborar com campanhas e demais atividades de outros órgãos municipais que desenvolvam 

trabalhos correlatos com as missões do guarda civil ouropretana; 

• Contribuir para a prevenção e a diminuição da violência e da criminalidade, promovendo a 

mediação de conflitos e o respeito aos direitos fundamentais do cidadão; 

• Promover a proteção do patrimônio histórico, cultural, ecológico e paisagístico do município; 

• Colaborar com as operações de defesa civil do município; 

• Realizar o policiamento preventivo permanente no território do município para a proteção da 

população e do patrimônio público, objetivando diminuir a criminalidade e a violência; 

• Prevenir e inibir atos delituosos que atentem contra os bens, serviços e instalações municipais, 

priorizando a segurança escolar; 

• Estabelecer mecanismos de interação com a sociedade civil para discussão de soluções de 

problemas e projetos locais voltados à melhoria das condições de segurança nas comunidades; 

• Estabelecer articulação com órgãos municipais de políticas sociais, visando ações 

interdisciplinares de segurança do município; 

• Garantir a realização dos serviços de responsabilidade do município, no desempenho de sua 

atividade de polícia administrativa, em especial os de educação, saúde, trânsito, transporte 

coletivo, aplicação e cumprimento da legislação tributária e proteção ao ambiente urbano; 

• Exercer a fiscalização do trânsito, no que diz respeito a garantir o pleno exercício dos direitos e 

garantias fundamentais, individuais, coletivas, sociais e políticas 
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• Realizar o processamento, a análise e o controle dos dados relacionados com o trânsito, incluindo 

o processamento dos autos de infração, a análise de consistência dos autos, a promoção do 

intercâmbio de dados e a articulação com os órgãos integrados ao sistema nacional de trânsito; 

• Estabelecer as diretrizes, o gerenciamento e as prioridades de policiamento, controle e 

fiscalização do trânsito nas vias e logradouros municipais; 

• Fiscalizar o serviço de transporte coletivo da sede e distritos; 

• Fiscalizar a documentação obrigatória do motorista e do trocador em serviço. 

• Controlar o número de passageiros que utilizam os veículos de transporte coletivo urbano e 

interdistrital; 

• Controlar o cumprimento de horários nos terminais, o uso de uniformes, itinerários, pontos de 

paradas e demais dispositivos legais relacionados ao transporte público; 

• Fiscalizar o serviço de táxi; 

• Inspecionar a conservação interna e externa e equipamentos de segurança dos táxis; 

• Fiscalizar o aferimento de taxímetros, afixação de tabelas de preços e pontos de táxis; 

• Emitir certidões para os permissionários da prestação de serviço de táxi; 

• Analisar e expedir licença de trânsito para veículos de carga; 

• Realizar vistorias para possíveis mudanças de sinalização de trânsito; 

• Sinalizar as vias públicas; 

• Fiscalizar a qualidade dos serviços prestados pelo transporte coletivo; 

• Avaliar a conservação dos veículos e a emissão de poluentes; 

• Fiscalizar a localização e funcionamento dos estacionamentos rotativos; 

• Emitir notificações, lavrando autos de infração; 

• Auxiliar, quando necessário, no combate a incêndios que venham a ocorrer no limite do município 

de ouro preto; 

• Conduzir veículo automotor; 

• Acompanhar, analisar e fiscalizar sistema videomonitoramento urbano; 

• Executar outras atividades correlatas. 

 


