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O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º. O caput do art. 12 da Lei nº 9.493, de 10 de setembro
de 1997, passa a vigorar com seguinte redação:
“Art. 12. Ficam isentos do IPI, quando adquiridos pelos órgãos
de segurança pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e Municípios:
I - Os aparelhos transmissores e receptores de radiotelefonia e
radiotelegrafia;
II - Os veículos para patrulhamento policial;
III - as armas e munições. (NR)”

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

A Constituição Federal de 1988 em seu art. 144, onde trata da
segurança pública e de seus órgãos para a manutenção e prevenção
determinando seus órgãos, outorgou aos municípios a faculdade de constituir
Órgão de segurança para a proteção de bens, serviços e instalações
conforme dispuser a lei, in verbis:
“Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e
responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem
pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos
seguintes órgãos: (...)
(...) § 8º Os Municípios poderão constituir guardas municipais
destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme
dispuser a lei. (...)
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JUSTIFICAÇÃO

Gabinete do Deputado POMPEO DE MATTOS – PDT/RS

§ 9º A remuneração dos servidores policiais integrantes dos órgãos
relacionados neste artigo será fixada na forma do § 4º do art. 39.
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)”

A Lei 13.022/2014, que regulamentou o parágrafo 8º do referido
artigo, em seus princípios e competências outorgou a esta instituição o dever
e poder de atuar na segurança pública, sendo instituição de auxílio e
prevenção nesta seara, conforme descrito no seu artigo 3º, 4º e 5º

PL n.1535/2021

CÂMARA DOS DEPUTADOS

Apresentação: 26/04/2021 16:08 - Mesa

3

A constituição de 1988 incumbe as Guardas Municipais à
proteção de bens, serviços e instalações, mais que na prática não se limitam
somente ao instituído no artigo 144, §8º, da Constituição Federal, que por si
só já são bastante amplos, conforme a interpretação dada ao texto legal. Sua
atuação é muito mais diversa, sejam ostensivamente nas ruas, no trânsito,
na proteção do meio ambiente, no reordenamento dos espaços públicos e na
proteção as garantias dos direitos fundamentais aos cidadãos. Os Guardas
Municipais dotados de poder de polícia, uniformizados, com a possibilidade
de estarem armados, são agentes importantes na esfera da segurança
pública, dentro da sua municipalidade.
Por isso, em virtude da insuficiência dos estados membros e da
União em cuidar sozinhos da Segurança Pública, se faz necessária à
participação dos Municípios através das Guardas Municipais dispostas no
artigo 144 §8 da Constituição Federal e como já dito regulamentado pela Lei
13.022/2014.
A discussão a respeito das atribuições da Guarda Municipal
vem acontecendo diante das esferas judiciais devido a sua criação ser
facultativa na Carta Magna, além da já mencionada proteção aos Bens,
Serviços e Instalações Públicas. Todavia a Constituição Republicana confere
aos municípios a faculdade de legislar sobre assuntos de interesse local e na
prática a atuação dessas instituições já ocorre na segurança pública pela
proximidade entre seus agentes e os cidadãos.

A Guarda Municipal por estar inserida no Título V Da Defesa do
Estado e Das Instituições Democráticas, Capítulo III - DA SEGURANÇA
PÚBLICA, que fala sobre a segurança pública, e por força constitucional
também teria o papel de garantidora da ordem pública.
Dada à multiplicação dessas instituições por todo país, e a sua
efetiva participação na manutenção da ordem pública, junto com os demais
agentes de segurança pública das três esferas estatais e com a participação
de todos, é de grande importância, a regulamentação deste dispositivo por
parte do Poder Público Federal para que facilite e desonere a aquisição de
equipamentos para a atuação junto a população, conferindo este benefício
não as Guardas Municipais mais a ordem e a segurança pública em todo
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Todos os órgãos que tem a incumbência de contribuir de
alguma maneira com a segurança Pública, com previsão expressa no artigo
144 da Constituição são responsáveis pela manutenção da ordem pública. É
inconteste, portanto que a Guarda Municipal deve participar deste mister. No
entanto é necessário fazer um resgate sobre o conceito de Ordem Pública.

Gabinete do Deputado POMPEO DE MATTOS – PDT/RS

Brasil.
Desse modo, entendemos ser indispensável e urgente a
aprovação do presente Projeto de Lei.
de abril de 2021.
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Sala das Sessões,
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
Coordenação de Organização da Informação Legislativa - CELEG
Serviço de Tratamento da Informação Legislativa - SETIL
Seção de Legislação Citada - SELEC

CONSTITUIÇÃO
DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988
PREÂMBULO

Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional
Constituinte para instituir um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos
sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a
justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos,
fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução
pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da
República Federativa do Brasil.
.......................................................................................................................................................
TÍTULO V
DA DEFESA DO ESTADO E DAS INSTITUIÇÕES DEMOCRÁTICAS
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO III
DA SEGURANÇA PÚBLICA
Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos,
é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio,
através dos seguintes órgãos:
I - polícia federal;
II - polícia rodoviária federal;
III - polícia ferroviária federal;
IV - polícias civis;
V - polícias militares e corpos de bombeiros militares;
VI - polícias penais federal, estaduais e distrital. (Inciso acrescido pela Emenda
Constitucional nº 104, de 2019)
§ 1º A polícia federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e
mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se a: (“Caput” do parágrafo com
redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
I - apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de
bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim
como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija
repressão uniforme, segundo se dispuser em lei;
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II - prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o
contrabando e o descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas
respectivas áreas de competência;
III - exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras; (Inciso
com redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
IV - exercer, com exclusividade, as funções de polícia judiciária da União.
§ 2º A polícia rodoviária federal, órgão permanente, organizado e mantido pela
União e estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das
rodovias federais. (Parágrafo com redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
§ 3º A polícia ferroviária federal, órgão permanente, organizado e mantido pela
União e estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das
ferrovias federais. (Parágrafo com redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
§ 4º Às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem,
ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações
penais, exceto as militares.
§ 5º Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem
pública; aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a
execução de atividades de defesa civil.
§ 5º-A. Às polícias penais, vinculadas ao órgão administrador do sistema penal da
unidade federativa a que pertencem, cabe a segurança dos estabelecimentos penais. (Parágrafo
acrescido pela Emenda Constitucional nº 104, de 2019)
§ 6º As polícias militares e os corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e
reserva do Exército subordinam-se, juntamente com as polícias civis e as polícias penais
estaduais e distrital, aos Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.
(Parágrafo com redação dada pela Emenda Constitucional nº 104, de 2019)
§ 7º A lei disciplinará a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis
pela segurança pública, de maneira a garantir a eficiência de suas atividades.
§ 8º Os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de
seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei.
§ 9º A remuneração dos servidores policiais integrantes dos órgãos relacionados
neste artigo será fixada na forma do § 4º do art. 39. (Parágrafo acrescido pela Emenda
Constitucional nº 19, de 1998)
§ 10. A segurança viária, exercida para a preservação da ordem pública e da
incolumidade das pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas:
I - compreende a educação, engenharia e fiscalização de trânsito, além de outras
atividades previstas em lei, que assegurem ao cidadão o direito à mobilidade urbana eficiente;
e
II - compete, no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, aos
respectivos órgãos ou entidades executivos e seus agentes de trânsito, estruturados em Carreira,
na forma da lei. (Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional nº 82, de 2014)
TÍTULO VI
DA TRIBUTAÇÃO E DO ORÇAMENTO
CAPÍTULO I
DO SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL
Seção I
Dos Princípios Gerais
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Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir
os seguintes tributos:
I - impostos;
II - taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou
potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a
sua disposição;
III - contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas.
§ 1º Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados
segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária,
especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos
individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do
contribuinte.
§ 2º As taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

LEI Nº 9.493, DE 10 DE SETEMBRO DE 1997
Concede isenção do Imposto sobre Produtos
Industrializados - IPI na aquisição de
equipamentos,
máquinas,
aparelhos
e
instrumentos, dispõe sobre período de apuração
e prazo de recolhimento do referido imposto
para as microempresas e empresas de pequeno
porte, e estabelece suspensão do IPI na saída de
bebidas alcoólicas, acondicionadas para venda
a granel, dos estabelecimentos produtores e dos
estabelecimentos equiparados a industrial.

Faço saber que o PRESIDENTE DA REPÚBLICA adotou a Medida Provisória
nº 1.508-20, de 1997, que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Antonio Carlos Magalhães,
Presidente, para os efeitos do disposto no parágrafo único do art. 62 da Constituição Federal,
promulgo a seguinte Lei:
.......................................................................................................................................................
Art. 12. Ficam isentos do IPI, quando adquiridos pelos órgãos de segurança pública
da União, dos Estados e do Distrito Federal:
I - os aparelhos transmissores e receptores de radiotelefonia e radiotelegrafia;
II - os veículos para patrulhamento policial;
III - as armas e munições.
Art. 13. (Revogado pela Lei nº 10.451, de 10/5/2002)
Art. 14. Ficam incluídos no campo de incidência do IPI, tributados à alíquota zero,
os produtos relacionados na TIPI nas posições 0201 a 0208 e 0302 a 0304 e nos códigos
0209.00.11, 0209.00.21 e 0209.00.90.
.......................................................................................................................................................
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.......................................................................................................................................................

LEI Nº 13.022, DE 8 DE AGOSTO DE 2014
Dispõe sobre o Estatuto Geral das Guardas
Municipais.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta
e eu sanciono a seguinte Lei:
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO II
DOS PRINCÍPIOS
Art. 3º São princípios mínimos de atuação das guardas municipais:
I - proteção dos direitos humanos fundamentais, do exercício da cidadania e das
liberdades públicas;
II - preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição das perdas;
III - patrulhamento preventivo;
IV - compromisso com a evolução social da comunidade; e
V - uso progressivo da força.
CAPÍTULO III
DAS COMPETÉNCIAS
Art. 4º É competência geral das guardas municipais a proteção de bens, serviços,
logradouros públicos municipais e instalações do Município.
Parágrafo único. Os bens mencionados no caput abrangem os de uso comum, os de
uso especial e os dominiais.
Art. 5º São competências específicas das guardas municipais, respeitadas as
competências dos órgãos federais e estaduais:
I - zelar pelos bens, equipamentos e prédios públicos do Município;
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;
III - atuar, preventiva e permanentemente, no território do Município, para a
proteção sistêmica da população que utiliza os bens, serviços e instalações municipais;
IV - colaborar, de forma integrada com os órgãos de segurança pública, em ações
conjuntas que contribuam com a paz social;
V - colaborar com a pacificação de conflitos que seus integrantes presenciarem,
atentando para o respeito aos direitos fundamentais das pessoas;
VI - exercer as competências 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 concorrente, mediante convênio celebrado com órgão de
trânsito estadual ou municipal;
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VII - proteger o patrimônio ecológico, histórico, cultural, arquitetônico e ambiental
do Município, inclusive adotando medidas educativas e preventivas;
VIII - cooperar com os demais órgãos de defesa civil em suas atividades;
IX - interagir com a sociedade civil para discussão de soluções de problemas e
projetos locais voltados à melhoria das condições de segurança das comunidades;
X - estabelecer parcerias com os órgãos estaduais e da União, ou de Municípios
vizinhos, por meio da celebração de convênios ou consórcios, com vistas ao desenvolvimento
de ações preventivas integradas;
XI - articular-se com os órgãos municipais de políticas sociais, visando à adoção de
ações interdisciplinares de segurança no Município;
XII - integrar-se com os demais órgãos de poder de polícia administrativa, visando
a contribuir para a normatização e a fiscalização das posturas e ordenamento urbano municipal;
XIII - garantir o atendimento de ocorrências emergenciais, ou prestá-lo direta e
imediatamente quando deparar-se com elas;
XIV - encaminhar ao delegado de polícia, diante de flagrante delito, o autor da
infração, preservando o local do crime, quando possível e sempre que necessário;
XV - contribuir no estudo de impacto na segurança local, conforme plano diretor
municipal, por ocasião da construção de empreendimentos de grande porte;
XVI - desenvolver ações de prevenção primária à violência, isoladamente ou em
conjunto com os demais órgãos da própria municipalidade, de outros Municípios ou das esferas
estadual e federal;
XVII - auxiliar na segurança de grandes eventos e na proteção de autoridades e
dignatários; e
XVIII - atuar mediante ações preventivas na segurança escolar, zelando pelo
entorno e participando de ações educativas com o corpo discente e docente das unidades de
ensino municipal, de forma a colaborar com a implantação da cultura de paz na comunidade
local.
Parágrafo único. No exercício de suas competências, a guarda municipal poderá
colaborar ou atuar conjuntamente com órgãos de segurança pública da União, dos Estados e do
Distrito Federal ou de congêneres de Municípios vizinhos e, nas hipóteses previstas nos incisos
XIII e XIV deste artigo, diante do comparecimento de órgão descrito nos incisos do caput do
art. 144 da Constituição Federal, deverá a guarda municipal prestar todo o apoio à continuidade
do atendimento.
CAPÍTULO IV
DA CRIAÇÃO
Art. 6º O Município pode criar, por lei, sua guarda municipal.
Parágrafo único. A guarda municipal é subordinada ao chefe do Poder Executivo
municipal.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
FIM DO DOCUMENTO
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