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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 

DECRETO Nº 12.179, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2019

"Declara facultativo o ponto dos servidores públicos municipais, nos dias 
que especifica (Carnaval)."

Omar Najar, Prefeito Municipal de Americana, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas por lei;

D E C R E T A :

Art. 1º Fica declarado facultativo o ponto dos servidores públicos muni-
cipais, inclusive autárquicos e fundacionais, nas jornadas inteiras dos 
dias 4 e 5 de março de 2019 (segunda e terça-feira de carnaval), e na 
jornada parcial do dia 6 de março de 2019 (quarta-feira de cinzas), até 
às 12:00 horas.

Art. 2º Os superiores hierárquicos das secretarias municipais e os dire-
tores autárquicos e fundacionais, cujas repartições e setores de serviços 
públicos essenciais ou ininterruptos não possam usufruir da faculdade 
concedida no artigo anterior, deverão dar ciência prévia aos respectivos 
servidores para o cumprimento de jornada normal de trabalho, mediante 
escala a ser afixada em local de amplo acesso.

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Americana, aos 14 de fevereiro de 2019.

Publicado na mesma data na Secretaria de Administração.

OMAR NAJAR 
Prefeito Municipal

JOSÉ EDUARDO DA CRUZ RODRIGUES FLORES 
Secretário Municipal de Administração - Interino

ALEX NIURI SILVEIRA SILVA
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

 

PORTARIA Nº 9.521, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2019

José Eduardo da Cruz Rodrigues Flores, Secretário de Administração 
- Interino, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas, na forma 
do Decreto n° 8.384, de 4 de maio de 2010 e;

Considerando a Portaria nº 8.776, de 4 de agosto de 2017;

Considerando o que consta do processo administrativo n° 44.842/2018, 
aberto por solicitação da Secretaria de Negócios Jurídicos junto ao Juízo 
Administrativo de Sindicância, Processos disciplinares e Avaliação de 
Estágios probatórios, para abertura de Sindicância; 

R E S O L V E :

Nomear a Comissão II, composta pelos membros, Enzo Hirose Jurgen-
sen, José Francisco Montezelo, Anderson Werneck Eyer e Cintia Lazara 
Bonon (suplente), para dirimir e apurar os fatos narrados nos autos ad-
ministrativos.

Publique-se na forma da Lei. 

Prefeitura Municipal de Americana, aos 14 de fevereiro de 2019.

Publicado na mesma data na Secretaria de Administração. 

JOSÉ EDUARDO DA CRUZ RODRIGUES FLORES 
Secretário Municipal de Administração - Interino

 

PORTARIA Nº 9.522, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2019

"Autoriza o servidor público a dirigir veículos oficiais ou que estejam à 
disposição do Município de Americana."

José Eduardo da Cruz Rodrigues Flores, Secretário de Administra-
ção - Interino da Prefeitura Municipal de  Americana, no uso de suas 
atribuições legais, e;

Considerando o disposto no Decreto nº 7.449, de 30 de novembro de 
2007, com as alterações introduzidas pelo Decreto nº 8.437, de 17 de 
junho de 2010,

RESOLVE:

Art. 1º Fica o servidor público Gilberto Alves Almeida, matrícula nº 
16854, RG/SSP/SP nº 14181413, CPF/MF nº 065.062.748-24, CNH 
nº 01987618870, autorizada a dirigir veículos oficiais ou que estejam à 
disposição do Município de Americana, exclusivamente para atividades 
específicas de suas funções, prestadas ao Serviço Público Municipal.

Art. 2º A autorização de que trata esta Portaria é outorgada em caráter 
temporário, obrigando-se o servidor a respeitar o disposto no artigo 2º do 
Decreto nº 7.449, de 30 de novembro de 2007.

Art. 3º Estabelecer que esta portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação e revoga as disposições em contrário, ficando expressamente 
estabelecido que a presente portaria ficará automaticamente revogada 
se e quando o servidor público tiver extinto ou rescindido o contrato de 
trabalho com a Municipalidade.

Prefeitura Municipal de Americana, aos 15 de fevereiro de 2019. 

Publicado na mesma data na Secretaria de Administração. 

JOSÉ EDUARDO DA CRUZ RODRIGUES FLORES 
Secretário Municipal de Administração - Interino

 

EDITAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE EMPREGADO

A Prefeitura Municipal de Americana convoca o Sr. JOSE LONGARINI, 
portador do RG nº 22.408.917-1, a comparecer em sua lotação de tra-
balho, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da publicação desta con-
vocação, para que reassuma as suas funções, referente prot. PMA n° 
3.845/2019. 

Americana, 14 de fevereiro de 2019

JOSÉ EDUARDO DA CRUZ RODRIGUES FLORES 
Secretário Municipal de Administração - Interino
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SECRETARIA DE SAÚDE
 

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Resoluções

O Plenário Conselho Municipal de Saúde de Americana, na Reunião 
Ordinária, realizada no dia 28 de novembro de 2018, no uso de suas 
competências regimentais e atribuições conferidas pela Lei nº 8.080, de 
19 de setembro de 1990, pela Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, 
Lei Municipal nº 2.524 de 02 de agosto de 1991 e pelo Decreto nº 7039 
de 18 de outubro de 2006, encaminha ao Secretário Municipal de Saúde 
para homologação e publicação com execução das resoluções em 20 
dias ou a justificativa a este Colegiado.

RESOLVE: PUBLICA AS RESOLUÇÕES:

RESOLUÇÃO CMS Nº 287/2018 - A Comissão de Orçamento deste co-
legiado tomou conhecimento da Folha de Pagamento da FUSAME refe-
rente ao mês de Outubro/2018, aprovando o que está em comum acordo 
com a lei e as diretrizes do TCE. Constatou que esta folha de pagamento 
de outubro totalizou R$ 859.907,01, sendo 32 folhas e 218 funcionários. 

RESOLUÇÃO CMS Nº 288/2018 - A Comissão de Orçamento deste co-
legiado acusa o recebimento da Folha de Pagamento da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde do mês de Outubro de 2018 e constatou que a mesma 
totalizou R$ 4.744.056,88, sendo 166 folhas.

RESOLUÇÃO CMS Nº 289/2018 - A Comissão de Orçamento deste co-
legiado tomou conhecimento da Prestação de Contas da Secretaria de 
Saúde referente ao mês de Outubro/2018. 

RESOLUÇÃO CMS Nº 290/2018 - Aprovado o Edital de Eleição para 
escolha de 02 (dois) Conselheiros Titulares e 02 (dois) Suplentes, para 
todas as entidades no Segmento Usuários tendo em vista a não par-
ticipação dos Conselhos Comunitários, Associações de Moradores ou 
Entidades Equivalentes, em edital publicado anteriormente.

RESOLUÇÃO CMS Nº 291/2018 - Aprovado as datas e regiões das Pré-
-Conferencias Municipal de Saúde que será realizada nas regiões do 
Zanaga, Praia Azul, Parque Gramado e Mathiensen, o local ainda será 
definido.

RESOLUÇÃO CMS Nº 292/2018 - Aprovado a indicação do Sr. José An-
tonio Pereira, representante da Sociedade Civil e Sr. Rodrigo Leon para 
representante do Poder Público, para compor a Comissão Municipal In-
tersetorial para Elaboração do Diagnóstico do Idoso e Reformulação da 
PMI - Política Municipal do Idoso;

JOSÉ SEBASTIAO DE SOUZA CAMPOS                          
Presidente - COMSAUDE                                                         

JOSÉ ANTONIO PEREIRA
Primeiro Secretário do Conselho Municipal de Saúde de Americana

GLEBERSON ROBERTO DE CARVALHO MIANO
Secretário Municipal de Saúde de Americana

 

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Resoluções

O Plenário Conselho Municipal de Saúde de Americana, na Reunião 
Ordinária, realizada no dia 12 de dezembro de 2018, no uso de suas 
competências regimentais e atribuições conferidas pela Lei nº 8.080, de 
19 de setembro de 1990, pela Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, 
Lei Municipal nº 2.524 de 02 de agosto de 1991 e pelo Decreto nº 7039 
de 18 de outubro de 2006, encaminha ao Secretário Municipal de Saúde 
para homologação e publicação com execução das resoluções em 20 
dias ou a justificativa a este Colegiado.

RESOLVE: PUBLICA AS RESOLUÇÕES:

RESOLUÇÃO CMS Nº 293/2018 - A Comissão de Orçamento deste 
colegiado tomou conhecimento da Folha de Pagamento da FUSAME 

referente ao mês de Novembro/2018, aprovando o que está em comum 
acordo com a lei e as diretrizes do TCE. Constatou que esta folha de 
pagamento de novembro totalizou R$ 869.430,98, sendo 32 folhas e 217 
funcionários; 

RESOLUÇÃO CMS Nº 294/2018 - Aprovado por unanimidade o Calen-
dário das Reuniões Ordinárias e das Comissões Permanentes de 2019;

RESOLUÇÃO CMS Nº 295/2018 - Aprovado a mudança de endereço da 
sede do COMSAUDE, para Rua Anhanguera, 80 - Centro;

RESOLUÇÃO CMS Nº 296/2018 - Aprovado os conselheiros eleitos no 
Segmento Usuários: Titular o Sr. Luiz dos Santos representante da Casa 
de Recuperação "Projeto uma Nova História e a Sra. Josefina Brichi Za-
guetti, representante da Pastoral da Pessoa Idosa - Região Sul - Diocese 
de Limeira. O Sr. Daniel Adão dos Santos também da Casa de Recupe-
ração "Projeto uma Nova História ficou como suplente. A outra vaga de 
suplente não foi preenchida;

RESOLUÇÃO CMS Nº 297/2018 - Aprovada a Comissão de Organiza-
ção da 8ª Conferência Municipal de Saúde.

Homologado: 

JOSÉ SEBASTIÃO DE SOUZA CAMPOS
Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Americana

JOSÉ ANTONIO PEREIRA
Primeiro Secretário do Conselho Municipal de Saúde de Americana

GLEBERSON ROBERTO DE CARVALHO MIANO
Secretário Municipal de Saúde de Americana

 

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Resoluções

O Plenário Conselho Municipal de Saúde de Americana, na Reunião Or-
dinária, realizada no dia 30 de janeiro de 2019, no uso de suas compe-
tências regimentais e atribuições conferidas pela Lei nº 8.080, de 19 de 
setembro de 1990, pela Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, Lei 
Municipal nº 2.524 de 02 de agosto de 1991 e pelo Decreto nº 7039 de 
18 de outubro de 2006, encaminha ao Secretário Municipal de Saúde 
para homologação e publicação com execução das resoluções em 20 
dias ou a justificativa a este Colegiado.

RESOLVE: PUBLICA AS RESOLUÇÕES:
RESOLUÇÃO CMS Nº 298/2019 - A Comissão de Orçamento deste 
colegiado tomou conhecimento da Folha de Pagamento da FUSAME 
referente ao mês de Dezembro/2018, aprovando o que está em comum 
acordo com a lei e as diretrizes do TCE. Constatou que esta folha de 
pagamento de dezembro totalizou R$ 810.973,98, sendo 32 folhas tota-
lizando de 216 funcionários;

RESOLUÇÃO CMS Nº 299/2019 - A Comissão de Orçamento deste co-
legiado tomou conhecimento da Prestação de Contas da Secretaria de 
Saúde referente ao mês de Novembro/2018; 

RESOLUÇÃO CMS Nº 300/2019 - A Comissão de Orçamento deste co-
legiado acusa o recebimento da Folha de Pagamento da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde do mês de Novembro de 2018 e constatamos no mês 
de novembro que totalizou R$ 5.160.217,67, sendo 166 folhas.

RESOLUÇÃO CMS Nº 301/2019 - A Comissão de Orçamento deste co-
legiado acusa o recebimento da Folha de Pagamento da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde do mês de Dezembro de 2018 e constatamos no mês 
de dezembro que totalizou R$ 4.733.658,69, sendo 162 folhas.

RESOLUÇÃO CMS Nº 302/2019 - Aprovado o Regimento da 8ª Confe-
rência Municipal de Saúde de Americana;

Homologado:

JOSÉ SEBASTIÃO DE SOUZA CAMPOS
Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Americana

JOSÉ ANTONIO PEREIRA
Primeiro Secretário do Conselho Municipal de Saúde de Americana
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GLEBERSON ROBERTO DE CARVALHO MIANO 

Secretário Municipal de Saúde de Americana

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 
SOCIAL DOS SERVIDORES 

MUNICIPAIS DE AMERICANA
 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2019  PROCESSO Nº 06/2019

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE 
CÁLCULO ATUARIAL".
Contratado: "EC2G - ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA LTDA 
- ME."
Contratante: Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais 
de Americana - AMERIPREV.
Valor: R$ 7.000,00 (sete mil reais).
Fundamento legal: Art. 24, II da Lei Federal n.º 8.666/93.
Homologação: Superintendente do Instituto, em 14 de fevereiro de 2019.

Americana, 15 de fevereiro de 2019

JOAQUIM PEDRO MELLO DA SILVA
SUPERINTENDENTE

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E 
ESGOTO

 

EDITAL DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/19
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.869/2019
OBJETO: Contratação de empresa com equipe especializada para apli-
cação de Trabalho Técnico Social - TTS, nas regiões beneficiadas com a 
implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário Balsa Gruta, no mu-
nicípio de Americana-SP, conforme especificações constantes no Termo 
de Referência.

Entrega da documentação e propostas: Até as 10h do dia 07/03/2019 no 
Setor de Protocolo.
Data da Abertura: 07/03/2019
Início da Sessão Pública: 10h15
Local: Rua dos Estudantes, 333, Bairro Cordenonsi
Fones: (19) 3471 2904 / 2914 Fax: (19) 3471 2948
Email: adm@daeamericana.com.br
O Edital está disponível através do site: www.daeamericana.com.br link: 
Editais e Licitações - Tomada de Preços

Americana, 14 de fevereiro de 2019

FERNANDO BRYAN FRIZZARIN
Divisão de Administração

GUARDA MUNICIPAL DE AMERICANA 
(GAMA)

 

PORTARIA N° 06, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2019

"Designa os Instrutores da Academia da Guarda Municipal de Ameri-
cana e demais providências".

MARCOS GUILHERME, Diretor Comandante da Guarda Municipal de 
Americana, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei;  Consi-
derando o artigo 4° da Lei Municipal 6.178 de 2018, o Diretor Comandan-
te, por meio da Central de Ensino, designa os servidores para compor o 
quadro de instrutores da Academia da Guarda Municipal e da Armaria.

DOS INSTRUTORES
Art. 1°. A Central de Ensino é o setor responsável pela coordenação da 
Academia da Guarda Municipal, responsável pela gestão educacional da 

instituição, credenciamento do corpo docente e assessoria ao Diretor-
-Comandante nas questões pertinentes ao ensino, formação, treinamen-
to, aperfeiçoamento e procedimentos operacionais.

Art. 2°. Os servidores relacionados abaixo ficam designados como inte-
grantes ao quadro de Instrutores:
a. Inspetor FERNANDO FARIA, matrícula 1119;
b. Inspetor ONILSON MARTINS CREVELARO, matrícula 728;
c. Subinspetor RILTON CÉSAR VANZO, matrícula 997;
d. Psicóloga MARINA CONTI TAKAHASHI DEQUERO, matrícula 1145;
e. Guarda Civil Municipal Feminina CHRISTIANE APARECIDA DA 
CUNHA, matrícula 1222;
f. Guarda Civil Municipal Feminina LUCIANA PAULA MARQUES, ma-
trícula 1299;
g. Guarda Civil Municipal Feminina SUELLEN DE OLIVEIRA TOMAZ, 
matrícula 1308;
h. Guarda Civil Municipal Feminina THABATA RIBEIRO PINTO, matrí-
cula 1211;
i. Guarda Civil Municipal ADELMO PASSOS DE OLIVEIRA, matrícula 
1125;
j. Guarda Civil Municipal ADI FERNANDES ROSSI, matrícula 1122;
k. Guarda Civil Municipal AGNALDO DORCÍLIO DE SOUZA, matrícula 
735;
l. Guarda Civil Municipal AMADEU TEODORO, matrícula 909.
m. Guarda Civil Municipal EDILSON MARIANO MENDES, matrícula 
905;
n. Guarda Civil Municipal EDVAL DE PAULA SOUZA, matrícula 931;
o. Guarda Civil Municipal GERSON APARECIDO DA SILVA, matrícula 
1171;
p. Guarda Civil Municipal IVAN ALVES NOGUEIRA, matrícula 1079;
q. Guarda Civil Municipal JAILTON JOSÉ DE ANDRADE MACHADO, 
matrícula 1157;
r. Guarda Civil Municipal JONAS ALÉCIO DA SILVA, matrícula 932;
s. Guarda Civil Municipal LAIR DE OLIVEIRA RODRIGUES, matrícula 
1120;
t. Guarda Civil Municipal MIGUEL ARCANJO DE SOUZA, matrícula 
1129;
u. Guarda Civil Municipal UILSON VIEIRA FRANÇA, matrícula 823.

Parágrafo único. Das atribuições:
a) Elaborar material didático, ministrar aulas práticas e teóricas, aplicar 
avaliações, auxiliar na elaboração da grade anual de cursos;
b) Identificar as dificuldades no emprego da teoria e prática buscando 
saná-las; 
c) Manter-se atualizado nas doutrinas e protocolos de procedimentos 
policiais;
d) Determinar, coordenar, fiscalizar, relatar e dar parecer diante de todos 
os atos e atitudes dos instruendos, independente de seu cargo hierár-
quico; 
e) Buscar aperfeiçoamento periodicamente dentro de sua área de atu-
ação; 
f) Elaborar o plano pedagógico do respectivo curso, ementa e auxiliar no 
plano político pedagógico da Academia da Guarda Municipal;
g) Regulamentar e capacitar quanto às habilitações para arma de fogo e 
instrumentos de menor potencial ofensivo;
h) Auxiliar na coordenação da Central de Ensino e atuar como suplente, 
se necessário;
i) Desempenhar as atribuições do cargo de origem e as demais atribui-
ções designadas;
j) Desempenhar outras atribuições correlatas e afins. 

Art. 3°. Este trabalho é considerado de relevância pública.

Art. 4°. Os Instrutores exercerão autonomia plena de suas atribuições, 
inclusive para determinar, coordenar, fiscalizar, relatar e dar parecer 
diante de todos os atos e atitudes dos instruendos, independentemente 
de sua graduação.

DA ARMARIA

Art. 5°. A Armaria da Guarda Municipal de Americana está vinculada a 
Central de Ensino, sendo que fica designado o servidor para a função 
de Armeiro:
a) Armeiro ADI FERNANDES ROSSI, matrícula 1122.
§1°. Na ausência do Armeiro, um Instrutor do quadro ou outro servidor da 
instituição irá substituí-lo, desde que seja apto ao serviço. 
§2°. Das atribuições:
a) Zelar pelas armas, equipamentos e dependências de acesso restrito 
da instituição que estiverem sob a guarda da Armaria; 
b) Realizar a manutenção preventiva e corretiva mediante requerimento 
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ou por solicitação, elaborando o respectivo relatório da manutenção;
c) Na recolha ou entrega de equipamento, conferir antes de entregá-lo 
e antes de recebê-lo, caso constatado qualquer anormalidade, deverá 
relatar em documento;
d) Relatar toda e qualquer entrada ou saída de equipamentos do setor;
e) Zelar pela frota da Academia da Guarda Municipal;
f) Manter relação de todas as armas e equipamentos sob a guarda da 
Armaria;
g) Efetuar o acautelamento e manter relação de todas as cautelas de 
armas e equipamentos sob a guarda da Armaria; 
h) Recarga de munições;
i) Não guardar no cofre institucional ou nas dependências do setor qual-
quer arma ou equipamento particular, exceto quando autorizado;
j) Guardar arma e equipamento da instituição que estiver acautelada 
mediante requerimento;
k) Desempenhar as atribuições do cargo de origem e as demais atribui-
ções designadas;
l) Desempenhar as atribuições de Instrutor;
m) Desempenhar outras atribuições correlatas e afins.

Art. 6°. Revoga-se as disposições anteriores, bem como a Portaria n° 13 
de 12 de março de 2014, Portaria 14 de 17 de março de 2014, Portaria 
n° 146 de 02 de dezembro de 2014, Portaria nº 117 de 22 de dezembro 
de 2015, Serviço Interno n° 103 de 09 de outubro de 2015, Serviço In-
terno n° 104 de 16 de outubro de 2015 e o Serviço Interno n° 17 de 30 
de maio de 2016.

Art. 7°. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Guarda Municipal de Americana, aos 15 de fevereiro de 2019.

Americana, 15 de fevereiro de 2019

Hariel Mikolay

Coordenador da Academia

MARCOS GUILHERME
DIRETOR - COMANDANTE

 

ACADEMIA DA GUARDA MUNICIPAL DE AMERICANA EDITAL 
N° 01, 12 DE FEVEREIRO DE 2019.

"Estabelece o procedimento para o Estágio de Qualificação Profissio-
nal de 2019 dos Guardas Civis Municipais de Americana."

MARCOS GUILHERME, Diretor Comandante da Guarda Municipal de 
Americana, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, resolve 
estabelecer o procedimento para o Estágio de Qualificação Profissional 
de 2019 aos Guardas Civis Municipais de Americana - SP.  Consideran-
do o artigo 6°, inciso IV, e § 3° na Lei Federal 10.826 de 2003;

Considerando o artigo 42, §3º do Decreto Federal 5.123 de 2004;

Considerando o artigo 12 da Lei Federal 13.022 de 2014;

Considerando, também, a Lei Municipal 5.453 de 2013 que rege o con-
vênio entre a Prefeitura Municipal de Americana com o Departamento de 
Polícia Federal;

Considerando o artigo 7°, inciso V da Lei Municipal 6.178 de 2018;

Ainda, considerando o artigo 21 do Decreto Municipal 11.815 de 2017; e
Por fim, considerando o artigo 36, §4º da Instrução Normativa 131-DG/
PF de 2018.

Art. 1°. A finalidade do Estágio de Qualificação Profissional será de 
atualizar os agentes da Guarda Municipal de Americana, habilitando-os 
tecnicamente para o exercício profissional da função e contribuir com a 
manutenção do conhecimento teórico e prático.

Art. 2º. O EQP 2019 terá a carga horária de 80 horas e compreenderá 
nas seguintes disciplinas:
I. Armamento, Munição e Técnicas de Tiro;
II. Técnicas e Procedimentos Operacionais;
III. Legislação Aplicada; 
IV. Direitos Humanos;
V. Treinamento Funcional; e
VI. Defesa Pessoal Policial.

Art. 3°. A disciplina de Direitos Humanos poderá ser cursada através 

de escolas oficiais por meio do ensino a distância - EAD e pelo modo 
presencial, de acordo com a grade curricular.
§1°. Independente da modalidade cursada pelo agente, a carga horária 
deverá ser de no mínimo 30 horas, sendo que o excedente não poderá 
ser utilizado para preencher a carga horária de outra disciplina. 
§2°. Se o agente optar pela modalidade de ensino a distância, poderá 
utilizar a sala de informática da Guarda Municipal mediante reserva na 
Central de Ensino.
§3º. A Central de Ensino encaminhará a relação dos agentes aos Coor-
denadores de Equipe para que providenciem as escalas, preferencial-
mente aos finais de semana. 
§4º. Será considerada concluída a disciplina após o agente protocolar o 
certificado do curso no prazo de 30 dias da conclusão.
§5º. Optando pela modalidade presencial, será considerado aprovado o 
agente que atingir 60% do aproveitamento e 100% de frequência.

Art. 4°. As disciplinas de Armamento, Munição e Técnicas de Tiro, Téc-
nicas e Procedimentos Operacionais e Legislação Aplicada, somadas, 
terão a carga horária de 30 horas.
§1º. Será considerado aprovado o agente que atingir 60% do aproveita-
mento e 100% de frequência.
§2º. As disciplinas serão distribuídas em três dias, sendo 12 horas diá-
rias, excedendo nove horas para os que trabalham na jornada 40 horas. 
§3º. Os agentes que trabalham na jornada de 40 horas semanais deve-
rão folgar o excedente na mesma semana do EQP, conforme escala do 
superior imediato.

Art. 5º. As disciplinas de Defesa Pessoal Policial e o Treinamento Fun-
cional, somadas, terão a carga horária mínima de 20 horas.
§1º. Será considerado aprovado o agente que atingir 60% do aprovei-
tamento.
§2°. As horas excedentes não poderão ser utilizadas para preencher a 
carga horária de outra disciplina.

Art. 6º. As equipes de ROMU deverão seguir o previsto no artigo 21 do 
Decreto Municipal 11.815 de 2017 e conforme grade específica.

Art. 7º. As escalas serão elaboradas pelos Coordenadores das Equipes 
Operacionais e da ROMU que ficarão disponíveis na sede da Guarda 
Municipal e na sede da ROMU.

Art. 8º. A Central de Ensino manterá o calendário oficial exposto na sede 
da Guarda Municipal e encaminhará por meio eletrônico através de ma-
nifestação de interesse do agente.

Art. 9º. Se houver a ausência do servidor, deverá ser protocolada a jus-
tificativa por meio de documento legal no prazo de 24 horas e relatado 
pelo superior imediato à Central de Ensino. 
§1°. Havendo a possibilidade em incluir o agente na grade seguinte, o 
superior imediato providenciará a escala. 
§2°. Caso não apresente à justificativa, o fato será apurado através de 
Processo Administrativo Disciplinar.

Art. 10. Quanto ao uniforme, serão os seguintes:

§1°. Para as aulas teóricas, o uniforme deverá ser coturno, calça e cami-
seta ou camisa azul marinho. 

§2°. Para as aulas prática de tiro e TPO, o uniforme deverá ser coturno, 
calça e camiseta ou camisa azul marinho, cinturão completo, colete ba-
lístico, óculos de proteção e abafador de ruídos.

§3°. Para o Treinamento Funcional, o uniforme deverá ser tênis, calça ou 
bermuda azul marinho e camiseta branca ou azul marinho.

§4°. Para as aulas de Defesa Pessoal Policial, o instrutor determinará 
o uniforme usado e informando aos superiores para que constem em 
escala, podendo ser o uso do uniforme completo de trabalho ou uniforme 
para Treinamento Funcional.

Guarda Municipal de Americana, 12 de fevereiro de 2019.

  
Americana, 15 de fevereiro de 2019

Hariel Mikolay

Coordenador da Academia

MARCOS GUILHERME
DIRETOR - COMANDANTE

_________________________________________________________
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