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ESTADO DE GOIÂS 

POLICIA MILITAR 

BP M CHOQUE 

AJUDÃNCIA P/1 
-------------·- 

a I Q X .M.~ .~ T ·º : N TI a NO •••m•••••••••••---•--•lila••a=•=a•• 

CAPITULO I 

GENERAL"IDADES 

CAPÍTULO ·I - DO ÕRGÃO E SUA FINALIDADE 

Art. 19 - Este Regimento define a organização pormenorizada do Bata 

lhão de Polícia Militar de Choque e atribuições de seus e 

lementos, com a finalidade de regular as Funções Adrninis-' 

trativas e Operacionais da Unidade, bem como, estabelecer 

critérios para a designação de Função prevista no QOD vi 

gente de acordo com Seções em funcionamento na OPM. 

Art. 29 - O Batalhão de Polícia Militar de Choque, como ôrgão de Ex~ 

cução e/ou Apoio, subordina-se operacionalmente ao Comando 

do Policiamento Metropolitano (CPM), é uma Unidade Admini~ 

trativa Semi-Autônima. 

Art. 39 - O Batalhão de Polícia Militar de Choque é responsável pelo 

policiamento na área central e demais setores da Capital, 
onde encontra-se o maior número de agências bancârias,grd!! 

des centros comerciais e setores nobres, sendo uma Unidade 
de Pronta Reação à apoiar qualquer OPM da Capital ou Inte 

rior. 

CAP!TULO TI - DA COMPETtNCIA 

• Art. 49 - O Batalhão de Polícia Militar de Choque, compete: 
I - Policiamento Ostensivo Motorizado (Rondas Táticas); 

II - Policiamento Preventivo em Praças (PB-Pronta Reação); 

III - Controle de Distúrbios Civis: 

IV - P9liciamento em Agéncias Bancárias (Rádio Motorizado); 

V - Policiamento em Estádios (Pelotão de canil); 

Cont •.•......... 
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'~ ., íl.'1~,r. tt/G.'\ 1 Vltflllll\f'(l ( li••llcóptero l 1 
r r ~ ro ! 1 rd l\mtan t.o oom oíioo ( llOC:I\N- Mnélll Cantn.:i ) : 

v-r1 ft D~ttfll~A/nomon~tr~çS~u C Po l()l.Íio de Cf.lnll ) 1 

Tl< •• Po l ac í amonto •1n'3 ,\'JÔnr,ias ~f.lnofi.cias ( SPO ) • 

CAPfTIJLO rrr DA ORGANIZAÇ!Q 

A:::t. :,Q - O Bat,iJ.hão de ?olici .• Militar d~ choque , compreende: 
r - Comando; 
U - Sub-Contando: 
rr:: - :,,::-1 t ado ;•laior Ger.al; 
r:v - Estado Maior Especial 
V - Sub Unidades Operacionais 

;'l,r •.:. 6? - O D., t: , J. hiio i'l.e P" liciu Hi J.5.i.:ar c.P. Ch,;qnE> ~ C()Ti .,os to: 

I - Cor..ic1ndo': 

Cn·f: - Ten r.-31 PM 00l'M 
I - fub-Comando: 

r~a j !')1 oo;:: ~: 
UI - Estadc ,·~aior C-€ral: 

P/1, P/2, P/3, P/4 e P/5. 
IV - Estado Ma.1.or Espec:.i.<tl: 

Tesourarl.0,, J\l.J,10}:artfn.do e tiMT 
\' - Cub-'jnidades: 

19 Ci.,1/ROTJ:.M, ?.9 Ciév'COE (.GAV a GATE), Jc,.,. Ciê./CPCfiOQUE 
( SPO e }'E!,/12.AlGT, i. 

CA?'.í:TL'LO IV - DAS J\TRTBUrç,3=:s ORGÃl'\ICAS 

,. 

Art. 79 - }!,(.ri=:-,., :çõe!; ~e Cc:',;i seção, compz-sende e 
a, :P/'. é a 1Ç\ 5e-ç:ão elo F.st.•.,10 Ma.lor Ge.rf.l na OPt·!, J.ncumbem+J lie 

i:ltr.tbuiçõer: referent9s ac pes soa L, boletim, serviço especi 
al, j,wtiq~ e ~iuciplinR, arquivo e protocolo de corr~spon 
dênc í a Lu cez na • 

b. ~/2 é e. 29 Seção do Es t.a do NaJ.or da 0P~. f: a auxiliar de, c.2 
•~=:..n<lflnte na ?.L1'1r)ra.ç~0 e s1;perv:tsão da s !lledida:, de lr1forma 
çâo e contra inft•n~ação. 

,-; . l' /3 § 1 1~ SP.ção do EHt,1do :~ator. da OPt•i. t ,, aux i liar do c_2 
'nandan t e na e Labor açâo e. cupe rv.í aâo dos trabalhos ele instr~ 
çâo e operação. S~o .seus colaboradores o Oficial de comum+ 
caç âo e •J ae E<lucaçifo Física 

d, P/4 ~ a '1~,. seção do Estado Z.1aioc da OPM, e t;.,,m.l:::ém a fiscal!_ 
::ação adainist:rativa. f: a auxf Lí ar co Co.uandan ce na Rdmin:l.ê_ 
tração da OPM e o p.r í.ncd pa L responsável pela perfeitn <J0S'3E 

vânr-La de tonas as d í ~?'JS.i.çoes regu).amentares rel,,U.vas à 
adr~ini:st::-aç-;o. Para isso, dispõe da Tesouraria, i\lmoJ<arifa 
do, <las Oficinas de serviç", do Aprovisionamento e das Sub 
Untdai!as de serviço. 

Cont ••••••••••••••••• ·, • • • 
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no 11n" 

11'1.tJLnO, J!llh 11 Ur\111 pÍ1h 11 ('J 

ol.1,nJt111aoa cr- 
-MI .11, 

l) d .. élm.l ni 

oontrolar. 
doo, 
o Comandan- 

V 
juuUça 1 

O!iolnlo sirvam om tudo 
uborclinado1 

rvodoo os dispooiçõ 
ntoo do oorpo oirvam om 

poas!vol, 
us Oficiais do modo criterioso, 
monto ouan oapooidadeo E!sica, 

por. 

r.eg~ 
clim 

dt1 maior oo 

Procurnr conhocer 
oboorvondo cuidndo 
in 
o der 
pnr 
coos1.tor; 

abalho, bem como, nuan virtude3 
nõo cõ para fol:'mar. juízo próprio, como 
, com exatidão as informações do guo n~ 

7) Mantor 
daclo d 

un Unldado sempre prepar.ada para eventuali 
mob1lizaçiio o emprego do efetivo; 

8) Orgonlzar o horãrio do corpo; 
9) Tron~crover om Boletim Interno ( BI ), os recompen 

sas concedidos pelos Comandos Subordinados; 
no ~os Subordinados mortos om serv! 
tornaram dignos desta homenagem; 

ll) Conced&r aoo seus Comandados, férias regulamentares 
o disponsaR pnra instolações e tratamento de saúde, 
conformo o legislação vigente, 

12) conoedor nos seus Comandados recompensas pelos bons 
serviços prestados, 

13) Providenci~r para que sej ernpre feito o atestado 
de origem, nos casos de ferimentos ou doenças adgu~ 
ridas em ~erv1.ço ou instrução, de acordo com as 
prescrições em vigor; 

14) Despachar ou informar todos os documentos de Gua u 
nidade ou oriundoo de o~tros órgãos que requeiram ' 
informaçõas que lhe são afetas; 

CQnt . 
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1 r,) comunr cur à nut.or.l do.rio flllf)O:r.l.or yur1)qucr ft1to grav 
OOOrrido na OPM, purn provld8na.l.AO fnturnA1 

J G) Dl•;oitribuJ.r pula dependêncí.n lia ttn1.clado o r.rw;õotJ éle 
t:ropu, oa Ofioic.ü, e Prt!Ç.\0 rooó111-ohegnl1ot1 na OlfM, 

17) Dotor:ninllr u ~bortura. de IPM, !'l' ou Sindj oíinc.lo pu- 
rn apur e r lrre•Jularidade de Policiaiu Milit1.u:oa oon_ 
fornie a cxi!.{ênc.l.a de cada c1l.'JO; 

18) Outrau atribuições vor 110 Arl:. 76, cap!tulo II, 'l'Í- 
tul.o III do Regulamento de Administração do E>tét·c.1.- 
to (ME). 

l\rt. 9\'> - SUBCOMJ:l.ND7\N'rE;: 
J.) f: o Chefe do Estado Maior da Un.ldado ~ o reaponuã-' 

V6l pela coordenação üov uoua elementos; 
2) r:ncaininhar ao comandante, devidamente informac.1os,t2_ 

cos os documentos quo dependam da decisão desto; 
'3) Levar ao conhe cí.man to co Coml,ndante, verbalmente ou 

por escrito, depo í a dr:1 conven í.en comen ce apurado, to 
das as ocorrênd.as que não lho oaiba resolve e- 1 

4) Dar conhec.tmento ao Comandante de todas as ocor rên 
cias e fatos a respeito dos quais haja providencia 
do por iniciativa própria; 

5) As~linar documentos ou tomar providências de caráter 

urgente na ':l.u.sância ou itnpeclimento ocasional do co 
manddnte, danno-lhe conhecimento n~ primeira oport~ 
njdade; 

6) Ve La r aas í.duament.e pela conduta civil e militar dos 
Oficiais e Praças da Unidade; 

7) Escalar os nficiais e a subnnid~de ou subunidades ' 
que dever~o f0rnecer pessoal para os serviços ge 
rais 2 extraordinários da Unidade; 

8) Assinar todos o~ documentos referente~ i vida fun 
cional do Comandante; 

9) Autenticar todos os livros existentes na 
salvo os da ai.tribuição do Comandante, doa 

ün í.dade , 

serviços 
administrativos ou os relativos à instrução, 

10) Autenticar as cópias do Boletim Interno, bem como 
as orden~ e instruções do Comandante que importem ' 
em coordenação de asuntos refea::entes d mais de uma 
seçâo do EM da r.:nidade; 

11) Organizar o relatório anual da Unidade; 
12) Fornecer, anunlmente, aos civis que tenham encargos 

diários no quar.tel, um cartão de identidade que lhe 
faculte o ingresso para as suas atividades 

Cont •.....•.•..•. · · · • · • 
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/~rt., 109 - Atribuições do Ch'efe da lQ. Seção P /1 

t respons3.vel pe Loa encargos relativos ã coord~ 

nac;ão e RO controlP. das atividades relacionadas 

com o pessoal, boletim, justiça e disciplina, 

protocolo e arquivo da cor r espondênc í,a interna, 

e pagamento do pessoal na Unidade, competindo-' 

lhe: 

1) coordena~ o serviço de ordens; 
2) Organizar e manter em dla as relações de Ofici- 

r.iR e Praças, para efeito das escalas de servi 

ço; 

3) Escalar as praças para os serviços normais e ex 

traordinários da Unidade; 

4) Organizar o trabalho proliminar de qualificação 

militar das :;>raças, de acordo com as normas e.'TI 

vigor; 

5) RecebeJ: a documentação diária interna, mandar ' 

protocolá-la e levá-la ao Subcomandante; 

6) Organizar os fichários, mapas, relações e outrCS 

documP.ntos r.eferentes ao efetivo da Unidade; 

7) Organizar o mapa da for.ça e apresentá-lo ao su~ 

comandante com a devida antecedência, sempre 

que houver formatura da Unidade; 

8) ,:omandar a parada diária, de acordo com o pre 

visto nos artigos correspondente~ deste Regula 

mento; 

9) Responsabilizar-se pela carga do material dis 

tribuído a sua Seção, e pela do Gabinete do Fis 

cal Adrninistrativo; 

10) Organizar e manter em dia uma relação nominal ' 

dos oficiais da Unidade, com as respectivas re 

sidêncjas e tele:.ones, destinando urna via da 

mesma ao Subcomandante e outra para ser anexada 

ao livro de ordens do Oficial-de-Dia; 

11) Organizar e man~er em dia, sob a orientação do 

Subcomandante, um livro de ordens ao Oficial de 

Dia, que deverá conter o registro das ordens i~ 

ternas, de caráter geral, em vigor e que não 

constem das NGA, assim como uma cópia da planta 

do quartel e terrenos da Unidade; 

12) Organizar os boletins ostensivos dz Unidade,con 

forme as determin.ações do Comandante; 

~3) Autenticar ordens e instruções que somente di 

garu respeito a assuntos de sua Seção; 

Cont .•.•••.••• 
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l~) Apres~ntor eugostSea referentes a treneferinoinn,d 
signações, preenchimento de cl~ron, quolificação 

requaUf•.cação do pessoal; 

15) Velar, diligentemonte, pelo moral da tropa; 
16) Estar em condiçõen de informar ao Comandante sobre 

o estndo moral o disciplinar da tropa, 
17) Organizar as fichas de prornoção de graduados, pro-' 

cessoe de reforma e do conceesjio de ,nedal.has 1 
18) Controlar a escrituração refer~nte à correRpondôn-' 

eia, ao arquivo e ao registro dao altoraçõos dos 
Subtenentes e Sargentos da Unidade. 

Art.119 - Atribui~Ões do Chefe da 2~ Seção P/2: 

~ responsável pelas atividades r~lativas ão Inform~ 

çõe~ e Contra-Info~maçÕed, competindo-lhe: 
l) Dirigir a instrução de informaçõeo da Unidade, em 

coordenação com o P/3: 
2) Coordenar, com os demais elementos da Unidada, to 

das as medidas que se relacionem com a informação e 
contra-informação; 

3) Fazer relatórios e coletar informeo periódicos; 
4) Receber, protocolar, redistribuir ou arquivar os d~ 

cumentos sigilosos endere~ados à Unidade; 
5) Preparar e distribuir o boletim reservado; 
~) Elaborar a corr.espondência sigilosa relativa à sua 

Seção, controlar os documentos eigilosoa da Unidade 
rrot~colando-o~, ain~a que elaborados P.rn outras Se 

ções; 
7) Ter sob sua guarda pessoal o ma~erial para cor=e!J-1 

pendência criptogi:áfica e ,)& clocu:mentoE s í ç í.Loaoa ' 
·ontrolado1,; 

A) Coo~erar com o P/3 ~a elaboração das instru~õen e 
planos de ~egurança do gu3rtel; 

91 Cooperar r.om o P/3 na~ atividades ligadao ao plane 
ja.~ento operar.ional; 

10) Responder pel~ carga no matertal distribuído à sua 
(:: - .,eçao. 

A~t.129 - Atribuições do Che~e da J~ Secãn P/3: 

~ re~pons:iv-,1 ;.Plas at.ividades relativas à instr.u 
ção e~~ operações, competindo-lhe: 

l) ?la.1ejar e org~ni.zar, mediante determinação do co 
na~dante e com base naa diretrizes do escalão cupe 
rior, todz a instrução da On1dade; 

2) 0:::-g-llli?.a.r s ro<U!te.= em diil o registro õa J.nstrução , 
de Quadros; 

('.r,nt- 
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3) S1Jpcr t 11ton(lor a rHu e r Lh1.11.çiio e o ,.•mpt,.•\JO «'lo? 1110 f o,.. 11u- 

xllJaroo da in~t,uçio, 
4) Reli:tclon,,1· o or\Jnnizor rJ arq,lJ.vo ao to 

9ã0 do in•tru9ão, par.a taollttar conYultus ~ jn"poySoa 
5) Planejar a realizar a B•Jleçiio cla1J pra91.10 ,·1u1:1 f.113va.m aor 

mati·icuJ.aélns nos aivoral')o cur eoo , <.!OI colaboração r.om 
o P/l; 

G) Organl1ar as corim6ni•a mllitaroa, o~ coordnnaçfio com 
ou troo ofic.l.ais ~o El-1 da Unidade 1 

7) F.lahornr e oubme ter à aprovaçjio do comandante o.~ docu 
mont~R de inotruçio de reoponsabllidade do meamo; 

8) Reunir. dadoe q•JGI parmit:am ao Comandante -rcompanhe r o 
d~uenvolvi~ento da lnstruç~o ~a Unidsdn; 

9) Preparar o coordenar oa plenos para: 
a) Otmt.rlbuição do peaaoa l reoém-1.nclu!do, com a cola 

boração r.lo P/11 

b) Emprego e consumo dos meios auxiliares de 1notrução 
e) F11ncjonamonto dos divP-rooe curooa dc1 Unidade; 

10) Fisc11li.2ar él Lns+r uçâo , por deleg-lção do Comandante da 

Un í da/le , a fbt de propor med!élaEJ para o melhor rP.ndi-' 
:nento da mesma; 

11) Coordenar as atividades dos res~onsãve!s p~los <liver-' 
soa ramos de j na crução , tendo em vio ta a produção de ' 
notas, quRdros e outros elementos pa~a a sala de ins 
trução da Unidade1 

J.2) i'ropoJ:', com a colRbOri\ção do P /1, a qualifir.ação elas 
praçns, ce acordo com os resultados alcançados dur.ante 
o período de instrução peculiar; 

1:1 l Flaborar inGtruções o;i p Lanos de i:;eguranr,ia e defesa do 
quartel, com a cooperação do P/2; 

14) Ter. a eeu encar90 os estudos e as atividades de plane 
jan,ento da segurança interni'l sob a orientação do Coma!! 
dantie , e auxiU.ado pelos demais componentes do EM da 
iJn1,lade; 

JS) Preparar a documentação de Operações e coordenar a el~ 
boração doquela que não fo:i::- de sua rP.sponsabllidade di 
reta; 

ló) Autentici\r todos os livros r e Latií.vos à instrução; 
17) Responsabilizar-se pela carga do material distribuído' 

à sua Feção. 

Art.139 - Atribuições do Chefe da 4~ Seção P/4: 

Co~o auxiliar imediato do Comandante na Administração' 
da Unidade, é o principal responsável pela perfeil:a o 
hservâncta d~ torlas as disposiçõe11 regulamentares rela 

~-- "· 
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t1.vn11 à ;1il11tniatt"11çiio, compet"i.11elo-lhc: 
l) Coot"den.:ti: e fier.é1li7.ar os serviços dos :•P.us e Leinencos de e 

xecução non termo o da J.e(Jis la<,ao vigente e dos manua í,s P.UI,:'.: 
c{f1.cos; 

2) f",Jnter e.st:rl':!1 ta l..:t.gaçiín com o P/3 paro provi.denciar n ,.\~J.:>i,, 
~-'ªter.tal à exe cuçâo dos p,:-•'.>:J ,.,'t.'1\as de j ns truçãc, e é'>OS )::)l.'lno -; 
do e np r eqo dv llni1:!::1de, 
Pni:~gn,Io Onlcr) 

r-hcc à SUi\ funçã-->. 
O P / 1.\ não 1,artj c í pa c:e Sf-.ffV 1,,c,i;; <!~ :r él- ' 

Ai:t, 1,1ç• - ld:ribulxÕes do Chefe da 59- Seçào P/5 

1\) Cocr1~Hn l!º ri supervi!t '.\"mar os pr<,gramas ,fo i:e.taç0P.i piib Lí.ca s 
par~ os diferenta~ Begmentos ~ociais, con~nrme di~0~cizeM ~ 
m,'<.r.arl.;;:, ,~. ,., escalões supar t .•res e do próp.rio Comarid.uite da 
')I'~l; 

0) Cuida:: ~nrc.'1 que o relar.lon3Illento 1-1eja salutar entre 0 El'J.'L ~, 

"3 é:rg:=t,·s nF: :inprensii, procur aneto estn=:1 tar os laços de am.!_ 
:rn,1P., possibiJ.J.tr.1ndo a cons t.ant,e divu::..•J<'l.ção dan a,,:ões po s I> 
t:l.v;,.s e>recut.-ldas pelo Un.1.dade; 

e) Li']êar.-::;e aos 8€'.mals 5r.gãri1:1 de comun.t caç io soc í.a), doa de111ai G 
esca1Õe3; 

d) Ex,<,utar v í s í.t.as de assist~ncla «os miJ.ita10.!j enfermos 011 

pasi::,,,:•lo P,?:- d Lf í.cu 1.-Jdde>s, demon.~tranrlo a cons tdni:t• p;. ~1,r:11- 
.:i.~ çii-.:. rl·:, 1':on,a1111'.l coi r .senti ,~uboreiln.clos; 

!':) i)ivulg:1.r ;,·; s-:>lenidaden cívico-·M.ilitar<:?:3 e damaiH even coc 
~rr'lgnvuado::., peJ.;,3 Uni <~?.'de::;, f .,,;:en,~,:, convã teB a per!3ona:tid:.i 
~'es cí vt s , ep-Ss apr eczeçâe do -:'om:1ndant,3; 

í) Confeccio~ar o plano de cnnuni=açic snci~l dn finidade, ~e~ 
co>:-:\n ··,·,,,, ;.,,·'! :iir ':.cJ.ze,; e:ipec{:ica::.; 

s; l Co n t r-o l a r e ;,iryui vr:r ,1 s c~rre.-1pori,iêncir1s .n:.lê. l::i.V,l:3 ;, te l-i 
;-õe•; :;>Ú'.:,:ticas; 

h) Orgaui:i:ar a s -~u".3iJnc;i.ag rlQ Co111ardiant~ com o pttbllco 
e> o seus compz-oraí.anou junto aos demais e::.:i,:alões. 

civil. 

'·::·i·. J.59 - Atribuiçi'les rio r>eíEã da Teso11~::tr:il 

J.} i-n,: L 1 : .. u: di !:1::tn do ri:ii.:al t111T1inistrai::.•.ro, resf<J11,li-mdo p~ra!:!_ 
·':e €Ste, pelo bnn: and,:11nento cas i'tf·ribuiç0es i\fetas ii nua r,.= 
çao; 

~) 11,~om,1an'i;u: ~ •Hst::- .U.>u:l:r oa t,:aha lhos ae sua Seção e:n~re e,,; 

<eus a1rniliares; 

3) Cr.>nf:!ccio1v, ,: diarir.Jr.en te é. P;:,.rtr::! do '~ovimento F Lnanca í.i-o 
ContibiJ; 

4) Efet>.1ar pa9E:11entl.1 rle pesS<iaJ. P. ;i.o~ forr . .,.ce.d•:>r<'!.0., ai.r.:t"ói~ éa 
,=.pi:~ . .,,~r t<'v,'ic ia n.'ã<;,-p~Si\ e:li~en..'lada, confecci1)n<1n:lo para este 
fim, ?.:-; ,1e-,.i:clas or1ens de j?agam(,nto; 

,:ont •.•.••••...•..•. 
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. . 

~) rnn1'enc.lon11r o r.f'lnr>n~tr111.ivo .F1.nnnnt.!~.rr., Cont:,Íl:d l ela U:1i 
,;1.,da "I, m11nt.1r :1on,,1:.; atual17.ada-. ,,s f.ichA13 de .:•>nt.col: 
,~o~ «í emen+os de dot;[.)OA"-, 1:101:i :;·J11 :-as,,ons,'lbLl. lél!:'.de; 

dl\s ;ill:i!raçõr~s a nerern 

p,:or:edlcla~ 111e:l;.nlr.11:mtn no àemonstratlvo c!n fc,".' a de tia 
gn:ncmto do pE'ns,,1il1 

~) ::.elc1:r. p1'Ü.:'. c:r,,1se1·va'i"ão do m.,terlal c:nr']i\ !-<oh ,~i,~ '1.E>t!l!_..n!! 

r;ab:. L \.da,1E·, ".fln ,~11m,.,, dr. llrr.p,~;rn da ~<~;:~o; 
~) Ot"ganizóir e e,fF.1:nar: an prcstn9Ões de corrcns r<:•ft?.re:r,ta.:;' 

,. nu,,cr.;rio-:; receh! c',1c, f:!'T. ad.'.an~amentofl pcl3 llnidada .a 
q,ic~ "he est?ji!r,, af.etoi-; 

:-) r.!t:cnl1.::;r, n::>nt1:ol.;1r. ,, ãcom:.:,1:.nhc.r a r:ontec~;ic, r.e map,G 
de C'•)rceção ,;i • ., cl13r1 as, .'.ljucln rJn c:11.:;tos e, out.ron bene 
ffr.jos; 
l,':n l:f)r n 3. /lgêncla 1-ct;'lcária dil r.-ic t í, '.:11.:. çjio Fi11a.ncclro E!!, 

ta,foal, corrtus ;)ara r~~e,h1.mento e corrt co Le de rf!rmrsos' 
f i.n.:i nce i..:··:is. 

f.-rt. l.r-9 - P.tribuiçÕetJ do ~he'.:,;;, do s:1T 

o du,fe do SMT é o P.ncaL·r~J3.n.O <!e F'i :;c.?.llzayão, <.•pera-' 
çâo , :.nspeção e ,innutonçãc1 or•JFin!ca das v í auuze s , ir,r:W..f: 
hindo-lhe o se1uinte: 

) ) :1.-'!allvll: pelo menos mensalmente inspeções para determi 
nar as conriições das ,,:.atura::i e assr:gur«r r: manuecnçâo ' 

[.reventi.•1a; 
~) Ji.r\:-ecipar fl:õ nP.c:~ssié!arlAs d!. ;,ianutençâo e manter-se :'.n 

fo!'T.larlo dos recursos i:,ara recuperações org.inic:as -~ i;u·· 
?ri1,1en t.o de peças; 

J) l~iac~li,:dr. o U$0 ~ empr eqo de v.taturas nas a1,rersas 
frentes de 5A1··.-i·,~•J dn OPM; 

~) Jll'.ante.r :i escrituração s obr e o ,naterl . .:.1 motori::>.a.:lc e !:11- 
pd mentes corresponder:tes; 

5) 3'i,~cali:~ar, acr,111pan:-,ar €e rromover a r•:cu1,1er.ação :1E: via 
t.uri,z na ,:,;,~;:,ectiv.i ol:i.~tna dn 0?11 ,. foni <l•.,::ta, ·1uando 

.; recessid-=de exigir; 
<i) Cla:;sific,,._r e ll\,'l+:r:lr.ular :,s ,iotorl.stas, disl:rit111im1o-nr:. 

nas v1.é1:uras; 
7) Fisr.ali::z:r a J.i:npe:za ,~r1s vi.;.t·.,ras, responciahilizendo os 

r:1 rela;::,sns . 

J,;:t:. J.79 - •'-!:r.'.bui.çÕe!, do C!lef P- c'!o 1\lmoxar'ifado 

~.) 0 P.JJ,1oxa·r.ife é o princ:l.pal 'lnt~n~ediár:l.o er.t.r e a Q[!vl e 
o üAl, procu r.ando i'ltend.~r suas necessidade.,; rel,~tiva::: ;i 
íai:dat:1ento aoc :>:,: ·ia Unidade; 

:nnt .. ~ ... · ... · · .. · · · · · · · 
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2) Ois'trtl,·J1r nJUi!')atn,H1 to e e1:11·c.1tu"t'.entc, ,100 Frt c1<1 Uni lade; 

J) Z1:1l:,r poJe s ,iepenrêniilui da OPit, vis,1ndc.- :,011 ]..'f:l"L(;.ito' 
func l.c>n«mo,1t::, 1 

ll F.!1;.ei- .ui compras "li. mata1·1a1 do esc.,:-.ttfrrJ.o, rl~ J..tmpe::a 
I'! de ~ua.tqu,,r ou t-.ros objaf:oh dn •:.ruo ,q f.í'fí necoas ; tnr; 

5) ront:rC'lla :- o 7.':]<1r -:lo, ~ens da FazAnda Pública r:11t,ã1·it>;,,l 
Ln o l u I do s n.'I c:arga da vPM; 

6 l P:·o!X)rctonar aco-nonaçõc-,s aos a']Uar '.:a lodos quanto 5 , 
.i'ornecimento de roura.:, ,'l,s e-una limp:15 e ad eque.da ao u 
f e t Lvo err r-nrvtçr.i que pe::-nr.>i.tam na 0P~. 

• 

Art.:1..t.9 - Al:ribil'.s'Õe: d.:is Comand;ml:es rlP. Companhia~: 

Ao r.o;,1end.:.n I:<:: dl') Sub-Unid.:1rle, além a,,.; Gncarç;oR que 
lho A~o particulílrmente atr1b11Idoa em outros =egul~mAa 
tos, comr ~tr-:: 

~) ,t'J..1acr milite\.·1~ent:e RPUG comandados , o r c.en t ando+os no 

~ent~ do da C')F,r,::-netraçeo ao dever e J.n,,pj rando-se sem 

pre na ::ustlça, tanto t•ara. pun í r , como para i:"P.compan,3êll'.; 
2) Ter ,4enrre e11, vista que o Comande de uma Sub-T.inic1ade é 

z, V•!rdi\deirõ F.SC:•Jla de Corr.An~~·, (ffi• r1ue o Oficial ap::-ii'õl~ 

:r:? ao:: v í r tude s :r,1.litares e at'\r.ru:tre a •mergia c:apa7. de 
,n~n':~~ e .,!levar o nívol mor.:,.l da trop;. na execução do 

~~rviço ~olicial milit~r; 
3) Jroc~r~~ ca,heçar com ~Aguranç~ n 2P.r~ona~idade, inte 

J.j gência a pr epar o c,r.oZ:i..;nional de cada um doR seus O 

ºicic.ir. e 1>raças, a f1rn de 111e1:,or or:l.entar.··s~ no cum 
primento e.a SPa r:iis~•ãc., c-:0'110 enncaJ: f.nstrutor e dir;:::j. 
L't ~ni1dor, e:d']inc0-l.has e;:;for'i'of: compatíveis com a11 
suas .,ossj.bi:1. t dade s ;:;u~als, l ntí!lect11ai;; e fLs Lca s r 

t\) EY~.giJ: ,ios s s-u s 01:ictd.s e GraduMlos a compene t z aç âo ' 
das :reR~JOn!'la;;t lt:1.'l,~es correspondente,; ;i au t.or í dade de 
r.ada um r 

s; F.sfor•;ar-:~.:! par .. , qnF, a -sua [lub-TJniàac:1~ se apr e serrce 
!lliln.e.'..r;: impi:=âvl", l e.li ,-:,11a lqi1f!r a to; 

-~l C:cid;:;r, con tespec:1.-,:". atenç·ão da oduceçâo mo ra L '= cívi 
ca de aua s pr aças , F•incip,'\l.;nP.nt.e dos rP..::crr.- i nco rpoz a 
:ios; 

T) .'~~mini s e ra r .• 31ll,··il.:idade, :,:elnnjo co'n .?!'õe•~ctal car::.-· 
<ho p,,:,·, cor,fortt) e bel'\ ~r.;·tar de sue s r,raças; 

lll ~~la:- pela ;;aúde da .:;eus comandado s e o:if•):::ç.;,r-5í! pa r » 

;ru<'! as 9r=v;·"'~ 3Ô.1J•1.tram "" c u Lt í.vem hâbitor; ,,alut,r:cr:; di; 
hi ,:;i.ene í.'f:üca e mo r a 1, acon:..elh:,,n<'ln-on freq11cnte.'Tlen te 
nesse ~0ntido e qua~no ~nfermos, le~3nc-o-lhos o c~nf.o~ 
!:o, fil:,~nd~ •,j_sj ta r;emr,::-1;: Tlê possível r. ~t'·:w5.dencj .s;r.- 
~:."" _-=1 r !?-~essária ;1~s lstincia mo r s l e ma teria! no ,.~~-?. 

Co;:it ••.•••...•.•.•••• 
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• 

',Jem ·"ºs •. ,-·1-= cc;ma,.d<'-f.l•·:; de i,~c-r::o com -\1' 1 ,st-.=.Jçneli r ;, 
g,llar'c:- rc'l•1 e-:" iu3si.,n'c,; 

')) 'lrJi'l,,i,:a . .c ,:: •n«nter em clie rela,;ã,, nomin'l). t~o..; ·):=i,:i;.1G1 

e P1::...1:••!:: ,> r.,1\i-"in~.d-,dP., com c;,r,: r-?Sp~ct i.vn,1 ':!.1rle.r:•;us e 

os 1wr.iC1s ':! '?n(lereçns ,~e seus .':a'fl~. li.,r1::s; 
ll J ~":11vtr coir a':el'l•;~.1, os s°'u,: cona ndadoa ':! p:-ov:i.c2r.clar ô~ 

,'\c<ir J·:.- ::c,11 ,1s prl.ncep1os de :.ll1nt:iç~. pai:-a ·~ue :;P.j<\111 as - 
seg,,c.\io~, ns ,P.•J::. rlJL'35.toa ·.? R"\t.l.•feJ.to~. ,:,:; .~,:us lrote~ 
scs :.•?.1\ pre~uI:m da (li~ci;;>Llna, l'.!o !.'3rviço -: da inr•l.1.1- 
çno; 

:::>) 1'.prf>d.i!lr, t:-m::nnt:e a S1.1'J-Unid;;,dc em for.n,"l, .,~, a coe roeL·i 
tórj ,"li\ ,!1:: se1J:: co1,nri,l11,·os, que 1,uf1:ata10 1.1P.rvi1 ,la •.1."<or.,- ' 
p Lo- ; 

J 3) ;,,:0mranlv1.1 '"•u p:..·t,cc.':IS?!; em que es lnj,'l..ln envo Lv í do» , cus 
C•)n.a.iv'r\rlu::;, ea::t,rç::.ndP-se !,)ilra •-aue não ll\e1: !alta;,, I1?- 

cur soe J e j a í s d•c! rlefe:sa, neJ11 s e j-im reti\rda<"os; 
14) í'elar J,'eJ.'l conse rvaçâo <lo r.wt,~r\r\l dtstrihuírle: à Sub- 

vni,J-'!'3t> o pt·civiél.en,::inr as rep:lrilçne, t.l ~ubsti. tuiçõe:1 nê 
c!:ssã ri. as; 

15) Rc&Jiz~r ~~~nal~ent~. Jnspe;5e~ ~~=a ~eterrninar a~ ~o~ 
i'cõe1:1 drs v:i\t11r~a da S:Ub-Unldane e ab.segur-nr ãe ectJr 

~c cora o Oft.::ial ,1.IE: M,,nutenç;;:c, Fê ':'r.inS~)r:rt:c il m~mc":en-' 
-; ~. , ,?re·,en ti .,a; 

~.6 l \7,:"r i f i.,:ar o r~r.Gnh~cf.men to P. consuz-o dP. c(•rauust5'.vo:l e 
11;.bri::i:cêl!'\te, pe J as vi>\l:ur,13 -Ie s ua Svb~Unirlad~; 

7) E.xec·utar a po1!ti.~õl ele pesse>al, r.13tri.b11i.ndo '?C,:Ui~.õttv_! 
1nent':.' pelos :i:"~lot:Õe:-<, hem ccmo , o materlaJ. deatJnas3•, à 
.Sub-::n 1.<1,3.:: e; 

'.8) i.P..'f?Onsc.bi li:>.ar os comaudarreea de p,üotõe~; 
,,) ?ola .1."1.;truçiir~ pr of Ls s r nna L e nilltar doB seu •• !"1.:>qe:,~, 

bar. c,,.'.I•;, pe Lo 3 s se í o e conaarvaçâo dos u:i! for,es; 
t'eln ,a:dF.!m do ..erv í.çc pol:t-::f.al roill.tar; 

e l i:: e t,) ea tac'o :'fe concervxç ~o e li 11~za ~ •• s viaturas, be'l!t 
coino , -::1•:! tc-,:lo r.ia,:er1..a J. c,•.rga de sua s::eRpo:tsabi.litia,le; 

d l i?.;i lo ;;.::<,:;eie> das dep~ri,,.ênc~aa q,1e c cupam i 
9) !,iGc«li-;;a!: toê.a -'!t{cri. tl\!:i\Ç?,O o:ia Sub-U:i ·.uade, ?t:oyi_denc!_ 

fllllt" ~'lr"i ·}UP. s~ r,;int<•nha .JE:.'lt:;,r<:: <>.:n dia l'! em c.:>nuiç0es' 
ne ., es: ·~x,,.miria,ln ~-e 1.-, aut,J>.: .t.dr1de .-npP.t:inr compf,tente; 

.. Fsc.=.J.ar. ::> s~:::-11i.ç11 
fn.· deter:ni.J"l:,,d'\; 
j?i:,rmltir 1.::-oc::. ~e 

por e s cz'L t;,·,; 
2") P"= ':id.,.:>ar ao t::::>na'ldant" da Un1dl:\de ab ocozr ênc Lvs hu,·!_ 

~~s na _..,,t:,-l'nidéldP., cn j a.s provlcê.,-,c1as ,, r"'l.ape::.t,) es ca+ 
p;.ir· â; suas ;;"::·iln:-içõ~:;, ase ín. como 3S que, por ,;ha 

:if ,. ~r l da Sul:o-Un.Uiade o que ."'I. ,,,est;)a 

:cl) ,e.r,r:lçc-, !:'oment:e me-."ii\nte autoriZilÇ~O' 

C-:r,n I· .... 
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j ,,por 1·âw:;,E, convenhn .l,•1,;t1r .so f.l•1:.i crHtl•Acim,,n t:o 1 
.?.l) r.,,1,1f1t,~- li<? .::ow1nd!l.nte d!l tJnidade, n.,,, <:ntaa p:o:evls'·As os 

lnou:11,~nto,~ i:tigul1\:n'=!r1t:nr,,;i, !.'Lc1.1'1dn resp,)nsi:ível p,,üa oxat.!:_ 
r) ~ , i:1, >.'- me smoa , 

;?'1) ''1,nter " or,1-·lil, e, ;H1s,,io o a di.sciplj.nc, E:·rn -iua Su1,-Unlcla .,.,; 
:! :') s,,li c1. ta e prov l.dênr. '.a,1, co-n ., nl:!c~Rc,á.:-i,1 -rn tecec~i',ncia ;,a 

ra n:1mc·H•r.'l,,Õa d» s ua 8•.2b-TJnida.:IP., c1um:do elit:ri deva p•.:l::i,l~ 
,,,.e,.,,, ea1 S':lr:vi; • 0\1 1.nstruÇ'io em lulj,"l.r fo,:.3 do Qua,:-tt?l: 

;6) Innp~ci~n~r ~e·anlro~nt:o o m~terla: da c~rJa a~ Sab-Unl~~ 
d1:1 ·:, t0rne1: cf1Jt.1·u1 ,\ r.esj,JoneribiJ.1.,lMJo dol3 nv u i c1etent:o·· 
nts, peJns falt~n 0u lrrog11Jaridn~eA ~ncantraclas; 

77l /,91ü.stir pet:sor,lm9"ltJ."\ ou por tn1~ert1éc'li.o ,Je. um ()ficLü sn- 
1êi.l ".e·.:-no, .;. l,1it\,r'l ao :'lo.lotim Il'\t:ern,) da Sub-Un.1.dado. 

('..P.PlTUl,O VJ - iJAS :">ISPOSIÇÕr:S GF,)0. B 

·~:t:.J.Clv - e) 'I'or.o o efetivo .fo,:;t?. OPl,l, VP.m frequentf>Jllente efetuando 
exercld.o <hl tiro C'Om as c1i,vers,:i<i a.rmau <'.',:IUi e;d.at1m-' 
te,;; 

b) ~sta OFM, ~om apoio da r.tretoria da Ensino, pretende • 
e.li\ ou trw; OF•>rtunidades, min Lstrar no+os Cursos tlt:! Op§: 
r,v;Õe•~ Er,~e<' l at s , vi.sanda melhor. ap r-end L iager.i e apr~m!2 
rMAI1t,1 •.1o hon. ·m pé\r-, mc!lhoL servir ii comun í.dadej 

e) A.p_,.,)viston,une,,to pe l,o li:> 8PM; 

d) <: .~+':'ndlraenw '1edtco e C>dr.>ntológ:l,co da OPH é feitQ por 
M~c1t,:,1 e Od:):1tólogo do ,TI'i\l, e.t ravês do 19 BJ:í·~, .,)Orem 
cio i pr~viat~ no OOD vigente . 

• ·1 J '))n a ~ua l l z ado cio BPMChc,que; 
b) Ot"o:;ano•Jranta da Unidade, 

BPHChoqut!, em C-oi.hi,;,-so. ,JJ_/_QJ_/ 9 G 

.. 
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