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PORTARIA 001//2018 - SEAFI
Aprova os valores referentes ao auxílio
fardamento de que trata a Lei 492/2018 e
o Decreto 051/2018.
O Secretário Municipal de Administração, Finanças e Desenvolvimento Institucional,
no uso de suas atribuições legais, em atendimento à Lei municipal nº492/2018, Decreto
Municipal nº051/2018 e ao processo administrativo nº10505/2018, resolve:

Art. 1º. Ficam estabelecidos os valores unitários para os itens que compõem o auxílio
fardamento de servidores municipais, nos termos do ANEXO I desta Portaria.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

SEAFI, 23 de Outubro de 2018.

Joanildo Borges de Jesus
Secretário Municipal de Administração, Finanças e
Desenvolvimento Institucional
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ANEXO I
AUXILIO FARDAMENTO – 2018

DESCRIÇÃO

VALOR

COTURNO TATICO MILITAR: Toda em couro bovino de 2,0 mm de espessura, Passadores
em poliuteleno passa em detectores de metais, Borracha de proteção lateral resistente
a 320 graus, Solado costurado e vulcanizado, Proteção no bico e na traseira de
termoplasticos resinados, Forro com controle de temperatura, Eva de 2mm interno para
melhor conforto, Solado resistente a 320 graus, resiste a oleo, petroleo e combustiveis,
Palmilha de conforto em pu gel memoria infinita não deforma, anti bactericida e
absorve o suor, Leve e confortável, Cor: preta, Tamanhos: de 35 ao 44.

R$
150,00

Chapeu selva: confeccionada em tecido RIP STOP, 67% algodão e 33% poliester, cor azul
noite, padrão das guardas municipais do Brasil, modelo Padrão militar. com velcros
laterais e bordado gmc amargosa, - Possui dois botões nas abas e cordão para prender
no pescoço com regulagem de tamanho.
Dimensões aproximadas: - Diâmetro: 55 cm - Aba: Largura: 7 cm - Altura aba até o topo
do chapéu: 8 cm - Saia: Largura: 45 cm | Comprimento: 27 cm

R$
40,00

Targetas personalizadas com nome de guerra e tipo sanguíneo
CAMISA em malha em algodão, meia manga, gola careca, cor branca com logo da
Guarda Municipal bordado no peito esquerdo.

R$
8,00
R$
20,00

GANDOLA GM RIP STOP manga longa, confeccionada em tecido RIP STOP, 67% algodão
e 33% poliester, cor azul noite, padrão das guardas municipais do Brasil, modelo Padrão
militar, manga longa, quatro bolsos frontais chapados, com tampa e fechados por
velcro, costuras duplas, com ponto fixo, feito em máquina de reta, com martigales e
fechado por 5 botão, nas mangas, bordadas as bandeira do município e brasão da
prefeitura.

R$
110,00

CALCA GM confeccionada em tecido RIP STOP, 67% algodão e 33% poliester, cor azul
noite, padrão das guardas municipais do Brasil, modelo Padrão militar, com dois bolsos
fole traseiros, e dois bolsos lateral, com tampa e fechados por velcro, costuras duplas,
com ponto corrente, feito em máquina de fechamento, as pernas tem ä sua barra
elásticos de 8 mm.

R$
60,00

GANDOLA GM RIP STOP manga curta, confeccionada em tecido RIP STOP, 67% algodão
e 33% poliester, cor azul noite, padrão das guardas municipais do Brasil, modelo Padrão
militar, manga longa, quatro bolsos frontais chapados, com tampa e fechados por
velcro, costuras duplas, com ponto fixo, feito em máquina de reta, com martigales e
fechado por 5 botão, nas mangas, bordadas as bandeira do município e brasão da
prefeitura.

R$
65,00
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Cinto NA - Tático - Cinturão - Padrão RUE - EB: Confeccionado em fita de polipropileno;
Pode ser utilizado em conjunto com os coletes táticos; Utilizado para fixação de portaacessórios; Cintura ajustável através de passadores de metal; Possui 15 pares de ilhós,
com distância aproximada de 6 cm entre cada par, para fixação de acessórios próprios
para este tipo de cinto; Com regulador de ajuste de tamanho. Regulagem de tamanho
com velcro. Fivela polimero; peso aproximado: 250 g
Fiel todo trançado em sua parte superior, com 2 mosquetão giratório para fixação do
apito (incluso) na cor preta.Medindo 80 cm de comprimento. Confeccionado em
polipropileno. Peso aproximado do produto: 80 gramas
10 Porta Gás Spray Espargidor: Confeccionado em fita de nylon e elástico.
- Fechamento em velcro; Possui passador para cinto;- Elástico nas laterais para ajustar
qualquer aparelho.
Cor: Preta Medidas: 4x18x3 Peso: 26 Gramas
Porta Algema Em Nilon: Porta Algema para se fixar no cinto de guarnição, com
fechamento por velcro. Produzido em Nilon de alta
qualidade. Material durável, de alta resistência. Medidas aproximadas: Dimensões:
Altura: 13cm | Largura: 11cm

R$
40,00

R$
20,00
R$
18,90

R$
20,00

