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PROJETO DE LEI N o02, DE 23 DE MARçO DE 2021 

Institui a Carteira de Identidade Funcional 

da Guarda Municipal de 
Pará/PA e dá outras providências. 

Ipixuna do 

O Prefeito Municipal de lpixuna do Pará, no uso de suas atribuições legais. 

Faço saber que a Câmara Municipal aprova e eu sanciono e mando que se 
publique a seguinte Lei: 

Art. 12 Fica instituida como documento oficial, individual e intransferível, de 

porte obrigatório, a Carteira de Identificação Funcional dos servidores ativos da 
Guarda Municipal de Ipixuna do Pará. 

I- os Guardas que por motivos de idade ou doença não tiverem na ativa, 

poderão portar a Carteira Funcional, desde que a mesma especifique que o referido
não está na ativa. 

II A cédula de identificação funcional não dispensa a apresentação de 

documento de identificação pessoal.

Art. 22 0 Comando da Guarda Municipal de Ipixuna do Pará ficará responsável 

pela emissão, fiscalização e entrega das carteiras de identificação funcional dos 

guardas municipais. 

- cabe ao comando da Guarda Municipal fiscalizar a veracidade, assim como 

o uso da carteira de identificação funcional, se está sendo usada em conformidade 

com as atribuições da Guarda Municipal, como rege a lei municipal 222/2009 e o 

Regimento Interno da Guarda Municipal de lpixuna do Pará 

Il-o comandante da Guarda Municipal terá autonomia para recolher a carteira 
funcional do Guarda que por ventura fizer uso de sua funcional em desconformidade 
com a lei. 

Il- constitui infração disciplinar gravissima a utilização irregular da Carteira de 
Identidade dos Guardas Municipal de lpixuna do Pará e/ou a alteração fraudulenta 
dos dados, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal. 

Art. 39 Caberá ao Comando da Guarda Municipal de Ipixuna do Pará manter o 
banco de dados atualizado, com a situação cadastral a saber: ativo, suspenso, 
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exonerado, falecido ou aposentado, como também, dar ciência as autoridades 

municipais da quantidade de carteira de identificação expedidas. 

1-em caso de suspensão ou exoneração o Guarda Municipal deverá devolver a 
Carteira de ldentidade da Guarda Municipal de lpixuna do Pará, ao Comando da 

Guarda Municipal de Ipixuna do Pará onde está ou estava vinculado, que ficará 

responsável por sua retenção ou destruição, conformeo caso. 

I em caso de aposentadoria do Guarda Municipal, este deverá comparecer 
perante o Comando da Guarda Municipal de lpixuna do Pará a que está vinculado e 

solicitar a substituição da Carteira de ldentidade dos Guardas Municipal considerando

a sua nova situação cadastral. 

Art. 49 A validade da Carteira de ldentidade de Guarda Municipal de lpixuna 

do Pará será de TEMPO INDETERMINADA, podendo ser renovada especialmente para 

atualização de dados quando necessário. 

Art. 59 A carteira de identificação funcional será entregue pessoalmente ao 

identificado, mediante termo de compromisso assinado com responsabilização de 

usar em conformidade com a lei, guarda, conservação e apresentação quando 

solicitado por seus superiores hierárquicos, autoridades públicas e agentes policiais. 

Art. 69 Em caso de extravio, dano, furto ou roubo da carteira de identificação 

funcional, seu portador, de imediato, deverá comunicar, por escrito, a ocorrência 

superior hierárquico. 

Art. 79 Quando o servidor estiver em exercício de sua função, a carteira de 

identificação funcional assegura-lhe a gratuidade em transporte público municipal 
terrestre ou aquaviário para os profissionais de guarda municipal, mediante 

apresentação da sua carteira de identificação funcional ao motorista do ônibus ou ao 

funcionário designado pela empresa para este fim. 

Art. 89 Estabelece gratuidade, mediante apresentação de identidade funcional, 

em eventos artísticos municipais tais como shows, exposições, eventos culturais e 

esportivos realizados no município, quando o servidor estiver em exercicio de sua 

função. 

Art. 99 A emissão das carteiras de identificação da Guarda Municipal de 

pixuna do Pará seguirá os critérios descritos no Anexo I desta Lei. 

Art. 10. As despesas decorrentes de execução desta lei correrão por conta de 

dotação orçamentária própria do Município. 
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Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 12. Revogam-se as disposições em contrário. 

Sala de Sessões da Câmara Municipal de lpixuna do Pará, 23 de março de 2021 

tauwlo Sugo d Jrudrode 
Paulo Sérgio de Andrade 

Vereador/ PSD 
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ANEXOI 

(1) DIMENsÕES: 
I. Altura Fechada: 68mm 

Il. Altura Aberta: 136mm 

I1. Comprimento: 98mm 

(2) MATERIAL: 

I.Papel vergê 

(3) ITENS DE SEGURANÇA: 
I. Guilhoche 

(4) INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS: 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
IPIXUNA DO PARÁ 
GUARDA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ PA 
I. Nome Completo 

II. Matrícula 

I1. Graduação 

IV. Emissão 

V. Validade 

VI. Assinatura do Comandante da Guarda Municipal de Ipixuna do Pará 
VI. RG 

Vill. Orgão emissor 

IX. UF 

X. CPF 

XI. Data de Nascimento 

XIL. Naturalidade 

XII. Filiação 

XIV. Tipo Sanguíneo 

XV. Data de Admissäão 

XVI. Lei Municipal 00/0000 
XVII. Fé Pública: Art. 209 da Lei Federal n 13.022/14 

(5) LAYOUT: 
FRENTE ABERTA-Ao ser dobrado para ficar no formato de carteira de identificação 


