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APROVADO 
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Em 	27 JUN. 2019 

REQUERIMENTO N.°: 
	

1476 

ASSUNTO: 	SOLICITA 	AO 
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO 
QUE PRESTE INFORMAÇÕES SOBRE O 
CUSTO DO APERFEIÇOAMENTO 
PROFISSIONAL MINISTRADO AOS 
GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS DESDE O 
EXERCÍCIO DE 2017. 

CONSIDERANDO que a Lei Orgânica do Município de 
Sorocaba, art. 61, incisos II e XXIV, determina que compete, privativamente, ao Prefeito 
exercer a direção superior da Administração Pública Municipal e resolver sobre os 
requerimentos, as reclamações ou as representações que lhe forem dirigidos; 

CONSIDERANDO que a Lei Orgânica do Município de 
Sorocaba, art. 34, inciso IV, dispõe que compete à Câmara Municipal, privativamente, 
exercer, com o auxílio do Tribunal de Contas ou órgão estadual competente, a fiscalização 
financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Município; 

CONSIDERANDO que a Guarda Civil Municipal é uma 
força auxiliar criada pelo Município de Sorocaba com o objetivo de proteger seus bens, 
serviços e instalações, nos termos do Art. 128 da Lei Orgânica do Município. 

CONSIDERANDO que a Guarda Civil de Sorocaba desde 
a sua criação em 4 de Dezembro de 1987, já vêm ministrando cursos de formação, 
aperfeiçoamento e especialização de seus agentes, por instrutores da própria corporação 
e convidados, sendo eles com formação universitária de gestores, bacharéis, especialistas, 
mestres, doutores e habilitados credenciados pelo DETRAN e pela SENASP, todos com 
notório saber. 
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CONSIDERANDO que uma das atribuições dos Guardas 
Civis Municipais, por determinação do seu Comandante Geral, é a organização e 
realização de cursos internos de formação (Lei 4.519/94, Art. 8°., XIV) 

CONSIDERANDO que o Decreto Municipal n°. 22.192, 
de 24 de Fevereiro de 2016, instituiu a EFAE (Escola de Formação, Aperfeiçoamento e 
Especialização) da Guarda Civil Municipal de Sorocaba 

CONSIDERANDO que a Lei Federal n° 13.022/2014, 
estabelece o Estatuto Geral das Guardas Municipais em todo o território nacional e prevê 
a estas instituições a função de proteção municipal preventiva com princípios de atuação 
na proteção dos direitos fundamentais, do exercício da cidadania e das liberdades 
públicas, da preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição das perdas, do 
patrulhamento preventivo, do uso progressivo da força e o compromisso com a evolução 
social da comunidade; 

CONSIDERANDO que o mesmo Estatuto Geral, prevê 
que as guardas municipais no exercício de suas competências podem colaborar ou atuar 
conjuntamente com os órgãos de segurança pública da União, dos Estados e do Distrito 
Federal ou congêneres de Municípios vizinhos, sendo facultada a criação de órgão de 
formação, treinamento e aperfeiçoamento dos seus integrantes, podendo firmar convênios 
ou consorciar-se para este fim, sendo vedada a formação em órgãos de forças militares— 

CONSIDERANDO que aos guardas civis municipais é 
autorizado o porte de arma de fogo dentro e fora de serviço no território do Estado de São 
Paulo, mediante Convênio firmado com a Policia Federal, tendo como requisito, além da 
capacitação para o uso correto da arma de fogo, incluso como disciplina curricular do 
curso de formação inicial, também o Estágio Anual de Aperfeiçoamento Profissional - 
EAAP - de 80 hlano a todos os integrantes da corporação e a avaliação bienal de tiro 
prático (100 tiros), sendo disparados 50 tiros/ano por agente. 

REQUEIRO, à Mesa, ouvido o Plenário, seja oficiado ao 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, solicitando nos informar, 
fundamentadamente, o que segue: 

1) Quantos Guardas Civis Municipais de Sorocaba 
participaram dos cursos e treinamentos organizados pela EFAE (Escola de Formação, 
Aperfeiçoamento e Especialização) da GCM de Sorocaba nos anos de 2017, 2018 e 2019? 

2) Qual foi o valor investido pelo Município de 
Sorocaba para custear os referidos cursos e treinamentos nos anos de 2017, 2018 e 2019, 
excluindo a remuneração dos Guardas Civis responsáveis pelas aulas e considerando, 
ainda, o curso de formação inicial e o Estágio Anual de Aperfeiçoamento Profissional - 
EAAP? Favor especificar os custos por mês e por Guarda Civil atendido pela EFAE. 

3) O Município possui estudos e cotações no sentido 
de avaliar o custo dos cursos oferecidos pela EFAE caso os mesmos fossem realizados 



Saladas essões 4 de junho de 2019. 
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por empresa privada, notadamente o curso de formação inicial e o Estágio Anual de 
Aperfeiçoamento Profissional - EAAP? 

Caso a resposta seja positiva, qual é o custo e qual é a 
estrutura física e humana necessária para a realização desses cursos? 

Caso a resposta seja negativa, quais os motivos que 
impedem a Municipalidade de fazer o levantamento de custos de realização dos cursos 
por empresa privada, uma vez que é necessário estabelecer um paralelo a fim de aferir se 
o uso da estrutura e do pessoal da GCM representa, de fato, uma real economia para o 
erário? Favor apresentar resposta detalhada e acompanhada dos devidos documentos. 

4) Atualmente, qual é a estrutura fisica e humana da 
EFAE (Escola de Formação, Aperfeiçoamento e Especialização) para realização dos 
cursos de aperfeiçoamento dos Guardas Civis Municipais? Tal estrutura obedece aos 
parâmetros estabelecidos pela legislação federal e municipal pertinente? 

5) Qual a economia gerada para os cofres públicos 
com a realização dos referidos cursos por membros da própria Guarda Civil Municipal? 

6) Em respeito ao princípio da economicidade e 
considerando, ainda, a expertise dos profissionais responsáveis pela EFAE, é possível que 
a GCM de Sorocaba, por meio de convênio legalmente instituído, ministre cursos de 
formação e aperfeiçoamento para Guardas Civis Municipais de outros municípios, 
trazendo recursos que possam ser utilizadas pela SESDEC em beneficio da Corporação 
sorocabana? 

REQUER-S 
plenamente respondido, com a indicação 
resposta seja encaminhada no prazo lega 
RI).  

or fim, que o presente requerimento seja 
os os detalhes possíveis, bem como que a 
4, § 1°daLüMeArt. 104,2°e3°do 

1. 

FE  r  NANDO DINI 
VEREADOR 


