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ESTADO DE GOIÁS 

POLÍCIA MILITAR 

COMANDO DA ACADEMIA DE POLÍCIA MILITAR 

1ª SEÇÃO – P/1 

 

GABINETE DO COMANDANTE 

 

PORTARIA Nº. 04 DE 04 DE FEVEREIRO DE 2016 

 

Acrescenta dispositivo da NGA (Norma Geral de 

Ação) instituída pela Portaria nº 04 de 18 de 

dezembro de 2015, publicada no DOEPM nº 243 

de 29 de dezembro de 2015 e alterada pela 

Portaria nº 02 de 22 de janeiro de 2016, publicada 

no DOEPM nº 27 de 11 de fevereiro de 2016. 

 

 

O Coronel PM Comandante do Comando da Academia de Polícia Militar, no uso de suas 

atribuições legais e regulamentares, e 

Considerando o interesse do Comando da Academia de Polícia Militar em adequar as Normas 

Gerais de Ação do CAPM às Portarias instituídas pelo Comando da Corporação,  

Considerando a ameaça do registro de mídias em atividades discentes não contextualizadas ao 

seu conteúdo para a imagem da Polícia Militar do Estado de Goiás, 

RESOLVE:  

Art. 1º Acrescentar o inciso XVIII no artigo 13 da Norma Geral de Ação do CAPM – publicada 

na DOEPM nº 243 de 29 de dezembro de 2015, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

 XVIII: Produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar, registrar, distribuir, disponibilizar ou 

transmitir, por qualquer meio, imagens ou sons de aula, reunião, palestra, seminário, instrução ou 

qualquer atividade, tanto em ambiente interno quanto externo do CAPM sem autorização expressa do 

Comandante do CAPM.  

 

Quartel do CAPM, Goiânia-GO, 4 de fevereiro de 2016. 

 

Carlos Antônio Borges – Coronel PM 

 Comandante do CAPM 
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CAPÍTULO I 

DA DESTINAÇÃO E DA ATRIBUIÇÃO 

 

Seção I 

Da Destinação 

Art. 1º O Comando da Academia de Polícia Militar (CAPM), destina-se aos processos de 

formação, aperfeiçoamento, habilitação, especialização e extensão dos policiais militares da PMGO ou 

de instituições coirmãs, vinculando-se ao Comando de Ensino da Polícia Militar (CEPM), primando pela 

formação moral, cívica e profissional do Corpo Discente. 

Art. 2º Este regimento destina-se aos alunos dos estágios, cursos de formação, aperfeiçoamento, 

habilitação, especialização e extensão realizados no CAPM, incluindo por motivos didáticos, o corpo 

administrativo desta Unidade. 

Art. 3º Os cursos e estágios ministrados nesta Casa de Ensino, no âmbito da Polícia Militar do 

Estado de Goiás, serão: 

I – Cursos de Especialização: 

a) Curso de Altos Estudos de Segurança Pública – CAESP; 

b) Curso de Especialização em Gerenciamento de Segurança Pública – CEGESP; 

c) os demais que vierem a ser ministrados como pós-graduações latu sensu e stricto sensu, bem 

como os cursos de especialização e extensão em áreas propriamente policiais ou militares; 

II – Cursos de Aperfeiçoamento: 

a) de Sargentos – CAS; 

III – Cursos de Formação: 

a) de Oficiais – CFO; 

b) de Oficiais da Saúde – COS; 

c) de Praças – CFP; 

IV – Cursos de Habilitação: 

a) de Oficiais Auxiliares – CHOA; 

V – Estágios de Adaptação: 

a) de Sargentos – EAS; 

b) de Cabos – EAC. 

Parágrafo único: os demais cursos e estágios que vierem a ser ministrados nesta Unidade de 

Ensino. 
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Seção II 

Da Atribuição 

Art. 4º O corpo discente estará distribuído de acordo com as considerações do artigo 3º, sendo: 

I – 1ª Companhia (Companhia de Formação de Oficiais), compreendendo: 

a) o Corpo de Cadetes, composto pelo Curso de Formação de Oficiais (CFO – QOPM); 

b) os alunos dos cursos de Oficiais da Saúde (COS - QOS); 

II – 2ª Companhia que será composta por: 

a) os alunos dos cursos de habilitação de oficiais auxiliares (QOA – CHOA); 

III – 3ª Companhia: 

a) alunos do Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos (CAS); 

b) alunos do Estágio de Aperfeiçoamento de Sargentos (EAS); 

c) alunos do Estágio de Aperfeiçoamento de Cabos (EAC); 

IV – 4ª Companhia composta por alunos do Curso de Formação de Praças (CFP) e alunos praças 

de quadros especiais após concursos públicos. 

§ 1º - O CEGESP e o CAESP terão suas vinculações definidas em normas específicas a serem 

regulamentadas pelos CAPM e CEPM. 

§ 2º - Poderão ser criadas outras companhias que serão compostas por alunos do Curso de 

Formação de Praças e Cursos de Especialização de acordo com a demanda de discentes, ou ainda outros 

que o comando da Corporação venha a definir. 

 

CAPÍTULO II 

DOS CORPOS DISCENTE E ADMINISTRATIVO 

 

Seção I 

Do Fardamento 

Art. 5° O corpo discente dos cursos de formação, habilitação, aperfeiçoamento e extensão terão 

como fardamento de expediente, em regra, o 4° Uniforme completo ou equivalente, ressalvadas 

situações específicas a critério do comando do CAPM. 

I – O uniforme de expediente do Curso Líder (CFO) será definido pelo Comandante do Corpo 

de Cadetes; 

II – A utilização do uniforme do corpo administrativo da Unidade será definido pelo Comando 

do CAPM; 

III – O cadarço do coturno será disposto de forma cruzada simples, sendo vedada a utilização 

de qualquer outro trançado. A base da amarração será por inclusão externa em linha reta e as demais se 

desenvolverão por inclusão interna cruzada. A ponta do cadarço do coturno depois de amarrado deverá 

ficar escondido; 

IV – A medida da barra na calça do 4° uniforme deverá estar imediatamente acima do cano do 

coturno; 
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V – É vedado qualquer dispositivo de fechamento ou amarração para os coturnos que não seja 

o cadarço; 

VI – É obrigatório o uso de cobertura (boina, bibico, gorro com pala, barretina, quepe ou 

casquete) de forma regulamentar nos corredores, saguões, sacadas e recepção do CAPM ressalvadas as 

demais normas regulamentares; 

VII – Quando permitida a não utilização de cobertura tipo gorro com pala, este deverá estar 

disposto na lapela do ombro esquerdo com seu interior voltado para o corpo; 

VIII – Quando permitida a não utilização de cobertura tipo gorro sem pala (bibico), este deverá 

estar preso ao cinto no lado esquerdo, após a 1ª reata, com a insígnia de posto ou graduação voltada para 

frente, estando à parte posterior do gorro sem pala sobreposta à parte anterior; 

IX – O distintivo de cobertura dos cadetes terá somente a parte interna do distintivo destinado 

aos Oficiais; 

X – Os alunos do Curso de Habilitação de Oficiais Auxiliares (CHOA) deverão usar as insígnias 

respectivas ao curso; 

XI – É vedado aos alunos dos cursos de formação e habilitação de oficiais e curso de formação 

de praças utilizarem brevês ou distintivos de qualquer modalidade de curso durante o período em que 

estiverem em curso no CAPM; 

XII – O fardamento para a entrada e saída do corpo discente da Unidade será regulamentado 

pelo Comando da Academia; 

XIII – É obrigatória a utilização de luvas cirúrgicas descartáveis no bolso inferior esquerdo da 

gandola do 4° Uniforme; 

XIV – Os alunos dos cursos de formação e habilitação deverão portar: bloco de anotações, 

caneta, carteira de identidade militar, cartão de saúde, hinário e apito, exceto quando estiverem utilizando 

o uniforme de educação física; 

XV – É de exclusiva prerrogativa do Corpo de Cadetes o uso dos uniformes de gala nas cores 

azul e branca, coberturas de barretina e penacho na cor vermelha, insígnias peculiares, bem como quepe 

de pala na cor branca, polainas, luvas de pelica brancas, gorgorão e talinho, espadim Tiradentes símbolo 

de honra e dignidade; 

XVI – Os oficiais pertencentes ao comando do Corpo de Cadetes ou que estiverem na função 

de comando de pelotões de desfiles ou demais solenidades que exijam o uso do gala e de suas 

indumentárias deverão fazer o uso desse tipo de uniforme com a ressalva do penacho que é de cor 

amarela, da luva de pelica que é de cor preta, da platina que deverá ter as insígnias do posto e da arma 

que deverá ser a espada; 

XVII – Sungas, maiôs, shorts e tênis a serem utilizados pelos alunos deverão ser aqueles em 

que predomina a cor preta; 

XVIII – O corpo discente poderá fazer o uso de coturno/sapato diverso do fornecido pela 

PMGO desde que não destoe do padrão adotado pela Corporação.  

XIX – A manga da gandola deverá ser utilizada dobrada na altura dos cotovelos, havendo 

necessidade de autorização do comandante da companhia para baixá-la em situações diversas ou quando 

essa medida se fizer necessária para instruções; 
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XX – Quando do deslocamento para o tatame ou para a piscina, os alunos farão uso de chinelos 

de dedos na cor preta, salvo autorização do Comandante da Cia; 

XXI – Para as atividades de educação física, as meias deverão ser na cor branca sem estampa e 

de cano médio. 

Art. 6° O corte de cabelo do corpo discente, do sexo masculino, deverá ser no seguinte padrão: 

lateral, máquina n°. 02, topo na máquina n°. 03 sem divisa e o “pé” do cabelo raspado no formato 

quadrado; 

Parágrafo único. O corte será desenvolvido semanalmente conforme calendário instituído pelas 

companhias, ficando proibido o uso de costeletas. 

Art. 7º O corpo discente do CAPM deverá usar trajes compatíveis com o decoro profissional ao 

entrar e ao sair do quartel, sendo vedado o uso do fardamento ou de camisetas que contenham o símbolo 

da Polícia Militar de Goiás, antes de o aluno ser habilitado em tiro e de ter deferida a cautela de seu 

armamento. 

Seção II 

Do Trânsito, Circulação e Deslocamentos no CAPM 

Art. 8º É vedado aos alunos transitarem pela área central inferior, escadas e área interna superior 

do pavilhão do comando que dão acesso às seções administrativas do CAPM, com exceção do serviço 

de dia, dos chefes e subchefes de turmas, quando no exercício de suas funções. 

Parágrafo único: os discentes que frequentam as salas 01 e 02 estão autorizados a utilizarem a 

escada lateral próximo à biblioteca.  

Art. 9º Está proibido, nas dependências desta Casa de Ensino: 

I – Fazer propaganda ou comercializar produtos ou serviços em geral no interior ou nas 

imediações do CAPM; 

II – Cruzar o Pátio Tiradentes, quando da entrada ou saída da Unidade em veículos, devendo o 

trânsito ser feito contornando-se o Pátio Tiradentes até que se chegue ao destino ou estacionamento;  

III – Entrar na piscina utilizando qualquer tipo de fardamento diverso do uniforme de educação 

física ou traje de banho; 

IV – Entoar canções entre os pavilhões do CAPM no horário de aula, durante o deslocamento 

de tropa; 

V – Entoar canções que façam apologia ao crime ou com conteúdo vil, degradante, violento, 

obsceno, humilhante ou ainda tenha por objetivo desmoralizar, difamar, injuriar, provocar ou ofender a 

honra de qualquer pessoa, grupo ou instituição. 

Art. 10. A destinação dos estacionamentos contidos no CAPM se dará da seguinte forma: 

I – O estacionamento interno próximo ao portão lateral do CAPM é destinado aos oficiais e 

praças do expediente administrativo; 

II – O estacionamento interno próximo aos alojamentos é destinado aos oficiais, cadetes do 

Curso Líder e praças do expediente administrativo; 

III – O estacionamento externo próximo aos alojamentos é destinado aos cadetes do CFO mais 

moderno e praças do expediente administrativo; 
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IV – O estacionamento próximo às quadras de peteca e em frente à Banda de Música será 

destinado aos oficiais e praças componentes da Banda de Música do CAPM; 

V – Os demais estacionamentos não citados nos incisos anteriores serão destinados às praças 

em cursos e visitantes do CAPM; 

Art. 11. Durante o deslocamento em qualquer das dependências do CAPM, o aluno deverá: 

I - Manter a postura ereta com as mãos para trás, segurando com uma delas o pulso da outra; 

II - Manter a postura ereta com as mãos para frente, segurando com uma delas o pulso da outra; 

ou 

III - Manter os braços dispostos naturalmente ao longo do corpo. 

§ 1º Estando parado, o aluno deverá manter a postura ereta, as pernas distendidas e distantes 

uma da outra, aproximadamente, à largura de seus ombros, colocar as mãos para trás ou para frente, 

segurando com uma delas o pulso da outra; 

§ 2º É vedado ao aluno permanecer de braços cruzados ou com as mãos no bolso; 

§ 3º Caso o discente esteja carregando objetos, os mesmos deverão estar na mão esquerda de 

forma que o possibilite fazer e/ou retribuir a continência. Se for necessário utilizar as duas mãos para o 

transporte de material e outros objetos, o discente deverá fazer o giro de cabeça energicamente em 

direção ao superior hierárquico, substituindo assim, a continência; 

§ 4º A norma que trata o caput deste artigo não se aplica em caso de práticas esportivas ou 

instrução; 

§ 5º Quando a continência tiver que ser feita para oficial e este estiver na escada, o subordinado 

fará alto com frente voltada para o interior da escada, e no momento em que o superior hierárquico passar 

por ele, executará então a continência; 

§ 6º Os movimentos de ordem unida que envolva voltas volver não serão executados quando a 

tropa ou o militar estiver em gramados, pisos acarpetados ou tacos de madeira; 

§ 7º Todos os deslocamentos de tropa no CAPM serão feitos em forma e em passo ordenado, 

sob o comando do Chefe de Turma ou mais antigo. 

 

Seção III 

Das Condutas 

Art. 12. Hierarquia, disciplina, pontualidade, camaradagem, perseverança, espírito de corpo, 

amor corporativo, civismo e patriotismo, entre outras, são virtudes a serem cultivadas, orientando sempre 

a vida militar e profissional do CAPM. 

 

Art. 13. É proibido: 

I – Usar aparelho de telefonia celular, tablet, notebook ou similar, bem como fone de ouvido 

durante as aulas; 

II – Alimentar fora da cantina, cassinos e refeitórios, salvo ingestão de água nos bebedouros 

dos pavilhões; 
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III – Mascar gomas, balas ou similares nas dependências do CAPM; 

IV – Cuspir em local inapropriado ou de forma a comprometer a imagem institucional; 

V – Fumar em local diferente do estabelecido para fazê-lo; 

VI – Colocar os pés ou as mãos nas paredes, nelas permanecendo para se sustentar; 

VII – Utilizar uniforme sujo ou em desacordo com o que é estabelecido; 

VIII – Encostar-se às estruturas dos prédios, árvores, palanque, postes e arbustos;  

IX – Sentar no chão, em áreas verdes, pedestais, palanque, escadas, sacadas, calçadas e meios 

fios, salvo em condições de instruções quando devidamente autorizado pelo instrutor;  

X – Fazer algazarra, risada estrondosa, palavra obscena, leitura, exposição e divulgação de 

material pornográfico, traduzindo-se em procedimentos inadequados, passíveis de sanção disciplinar; 

XI – Realizar transações comerciais nas dependências do CAPM; 

XII – Permanecer no alojamento nos horários de instrução ou naqueles em que haja proibição; 

XIII – Deixar peças de uniforme ou objetos no alojamento fora dos armários, nas salas de aula 

com o término do expediente e nas dependências do núcleo recreativo; 

XIV – Deixar os materiais e/ou objetos ao lado das carteiras escolares quando ausentar da sala 

de aula após o término do expediente ou horário de aula; 

XV – Escrever ou danificar as estruturas ou materiais do CAPM; 

XVI – Improvisar divisões nos armários que danifiquem sua estrutura; 

XVII – Transitar nos gramados do CAPM, exceto quando em instrução; 

XVIII – Produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar, registrar, distribuir, disponibilizar ou 

transmitir, por qualquer meio, imagens ou sons de aula, reunião, palestra, seminário, instrução ou 

qualquer atividade, tanto em ambiente interno quanto externo do CAPM sem autorização expressa do 

Comandante do CAPM. (Acrescentado pela Portaria nº 04 - CAPM de 04 de fevereiro de 2016). 

§ 1º Em caso de perda ou extravio da chave do cadeado do armário, este não poderá ser 

danificado quando do arrombamento; 

§ 2º O celular ou aparelho similar poderá ser portado pelo aluno desde que este esteja 

acondicionado de forma discreta e não aparente. Ainda, deve estar no modo silencioso sendo que só será 

permitido o seu uso nos intervalos das aulas; 

§ 3º A utilização do celular ou aparelho similar, pelo corpo discente, durante o expediente nas 

áreas abertas do CAPM, somente será permitida quando este estiver parado; 

§ 4º A utilização do celular ou aparelho similar deverá ser interrompida temporariamente para 

que o discente preste ou retribua as continências regulamentares. Para isso o discente colocará o aparelho 

celular empunhado na mão esquerda abaixo da linha da cintura.  

 

Art. 14. São deveres do corpo discente: 
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I – Frequentar os trabalhos acadêmicos previstos no QTS, salvo se dispensado por autoridade 

competente; 

II – Permanecer dentro de sala de aula, havendo ou não instrução durante os horários de aula; 

III – Estar sentados em seus lugares ou apresentar-se no local previamente marcado no horário 

previsto para a instrução, aguardando a chegada do instrutor; 

IV – Manter uma atitude correta, estando sempre atentos ao assunto ministrado durante as 

instruções; 

V – Responder prontamente e de forma respeitosa ao que for questionado ou solicitado; 

VI – Dirigir-se à sala de aula munido do material didático indispensável à disciplina 

programada; 

VII – Ingressar na sala de aula ou sair dela somente com a devida permissão do instrutor; 

VIII – Ocupar-se, durante as aulas, somente com as atividades a elas pertinentes; 

IX – Obedecer às ordens do chefe e subchefe de turma; 

X – Concorrer para a manutenção do bom conceito da Academia perante a Instituição e a 

sociedade; 

XI – Agir com rigorosa probidade na execução dos trabalhos e avaliações de aprendizagem; 

XII – Tratar com urbanidade os pares e subordinados; 

XIII – Inteirar-se de todas as ordens e avisos afixados no celotex de sua companhia; 

XIV – Cuidar rigorosamente do seu uniforme e equipamentos pessoais, devendo-se sempre tê-

los em condições no quartel prontos para o empenho em qualquer serviço; 

XV - Zelar pelas carteiras da sala de aula, observando a disposição e ordem determinada pela 

legenda fixada no celotex da sala. (Acrescentado pela Portaria nº 02 - CAPM de 22 de janeiro de 2016). 

Art. 15. É vedado o uso de óculos escuros por aluno, estando este fardado ou uniformizado em 

formaturas, solenidades, instruções, em expediente administrativo interno ou externo e policiamentos, 

ressalvados os casos de prescrições médicas devidamente homologadas pela Junta Médica da Polícia 

Militar do Estado de Goiás, bem como em instruções que necessitem da utilização de proteção visual.  

Parágrafo único – Quando autorizado o uso, os óculos escuros deverão ter a armação e lentes 

na cor preta e de um modelo discreto. 

Art. 16. O corpo discente está dispensado de solicitar permissões para entrar, permanecer ou 

sair dos ambientes que envolvam a cantina, biblioteca e núcleos recreativos, assim como de executar as 

fases da continência, exceto quando dirigir-se especificamente a um superior hierárquico. 

Art. 17. A continência é prestada a cada vez que o superior hierárquico é avistado, objetivando-

se criar e aperfeiçoar com tal medida o estado de alerta constante do policial e sua visão periférica.  

Art. 18. Quando o Cadete de Dia dirigir-se a um oficial, o mesmo apresentar-se-á ao superior 

conforme previsão regulamentar, não havendo necessidade de efetuar a meia-volta no momento em que 

retirar-se da sua presença. 
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CAPÍTULO III 

DO FUNCIONAMENTO ROTINEIRO DAS COMPANHIAS, DAS SOLENIDADES DE 

FORMATURAS E DOS EXPEDIENTES DO CAPM 

 

Seção I 

Das Chamadas das Companhias 

Art. 19.  A alvorada será às 06h00min todos os dias, preferencialmente, com toque regulamentar 

de corneta. 

Parágrafo único. Em caso de impossibilidade da presença do corneteiro na Unidade, o toque da 

alvorada será proclamado pelo Adjunto ao som de três silvos longos seguidos do chamado verbal de 

“Alvorada”. 

Art. 20. A chamada matinal das companhias ocorrerá consoante horário previamente 

determinado pelos seus comandantes, devendo estar dispostas em pelotões. 

§ 1º A apresentação dos pelotões será feita pelos respectivos chefes de turma ao chefe geral da 

companhia correspondente, ficando este encarregado da conferência e fiscalização da tropa. 

§ 2º Quando da apresentação do turno, o chefe de turma mencionará o efetivo total, os presentes 

em forma, os baixados, os de serviço, as dispensas médicas ou da companhia, bem como as faltas 

existentes. 

§ 3º O chefe geral da companhia deverá apresentá-la com as devidas informações previstas no 

parágrafo anterior ao seu superior imediato encarregado da companhia, momento em que repassará as 

alterações havidas. 

Art. 21. Após o intervalo do almoço, a chamada das companhias ocorrerá, estando estas 

dispostas em pelotões, dez minutos antes da primeira aula do período vespertino prevista no QTS, 

seguindo o que prescreve os parágrafos do artigo anterior. 

Parágrafo único. Após a liberação das turmas pelos respectivos comandantes, cada chefe de 

turma conduzirá o seu pelotão para o local previsto para a instrução. 

Art. 22. Após o encerramento das aulas, os alunos entrarão em forma em suas respectivas 

companhias para tomarem conhecimento das ordens do Comando. 

Parágrafo único. A liberação das companhias será procedida pelos seus respectivos 

comandantes ou substitutos e, nos demais horários, pelo Fiscal de Dia, Cadete de Dia ou Auxiliar de 

Dia, de acordo com a autorização dos comandantes das companhias. 

Art. 23. Durante as chamadas das companhias serão comunicadas informações ou alterações 

pertinentes às atividades programadas para cada uma delas. 

Parágrafo único. As companhias têm autonomia para deliberarem sobre o horário de chamada 

de sua tropa, respeitadas as peculiaridades de cada uma. 

Art. 24. As dispensas das Companhias ficarão a cargo dos respectivos comandantes. 
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I – As Companhias têm autorização para liberar seu corpo discente para a utilização das áreas 

esportivas no CAPM para a prática desportiva; 

II – Fica a critério do Fiscal de Dia autorizar ou não a utilização da piscina, após o expediente 

acadêmico. 

Seção II 

Das Solenidades de Formaturas 

Art. 25. A solenidade de formatura do CAPM será iniciada às 07h30min e encerrada às 

07h50min. 

§ 1º Às quartas-feiras, a solenidade de formatura geral terá horário especial com previsão de 

início às 07h10min e término às 07h50min e contará com todo o efetivo disponível do CAPM.  

§ 2º As solenidades de formaturas do CAPM têm por finalidade envolver o efetivo da Unidade, 

momento em que será aferido o grau de disciplina e treinamento da tropa, como também passadas as 

determinações e diretrizes do Comando da Unidade e da Corporação.  

§ 3º As solenidades de formatura serão conduzidas e organizadas pelo Curso Líder. 

Art. 26. A solenidade de formatura desta Casa de Ensino compreenderá, sempre que possível 

as seguintes fases:  

I – Início das atividades do cerimonial; 

II – Apresentação da tropa à maior autoridade presente na Unidade; 

III – Condução e hasteamento do Pavilhão Nacional e da bandeira do Estado de Goiás; 

IV – Cântico de hinos e canções militares; 

V – Palavras do comandante da Unidade ou oficial mais antigo presente; 

VI – Desfile da tropa em continência à maior autoridade presente. 

Art. 27. A solenidade de formatura geral realizada às quartas-feiras contará, além dos atos 

mencionados no artigo anterior, com os seguintes:  

I – Incorporação do Pavilhão Nacional e da bandeira do Estado de Goiás à tropa e execução do 

Hino Nacional Brasileiro durante o hasteamento; 

II – Após a apresentação da tropa à maior autoridade presente no palanque, haverá o cântico do 

Hino Nacional Brasileiro; 

III – Chamada e deslocamento dos aniversariantes da semana para o lugar de destaque, à frente 

da tropa; 

IV – Cumprimento e cântico de parabéns aos aniversariantes, com posterior deslocamento ao 

palanque; 

V – Palestra sobre temas diversos, orientados pelo comando da companhia; 

VI – Leitura de Boletim Interno, Atas, Portarias e outros, se houver; 

VII – Palavras do Comandante da Unidade ou oficial mais antigo presente; 
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VIII – Desfile e desincorporação do Pavilhão Nacional e da bandeira do Estado de Goiás à 

tropa. 

§ 1º O fardamento a ser utilizado por toda a tropa na solenidade de formatura geral será o 4º 

uniforme completo. 

§ 2º Após a solenidade de formatura, a tropa, em forma, deverá por agrupamento e cursos, 

deslocar-se para o local de suas atividades. 

§ 3º Às quartas-feiras, os cadetes e oficiais-alunos desfilarão armados com espadas, quando 

autorizados, e nos demais dias com espadim, salvo os que estiverem em funções de comando no desfile 

matinal. 

Seção III 

Dos Expedientes do CAPM 

Art. 28. O CAPM possui dois expedientes: o acadêmico e o administrativo. 

Art. 29. O expediente acadêmico terá início às 07h50min e término às 18h00min, com intervalo 

para o almoço das 12h00min às 14h00min. 

§ 1º As instruções serão realizadas de acordo com o Quadro de Trabalho Semanal (QTS), 

elaborado pela seção de ensino. 

§ 2º Às quartas-feiras, o expediente acadêmico terá início às 07h50min e término às 12h20min, 

salvo disposição em contrário. 

§ 3º Não haverá expediente acadêmico nos finais de semana e feriados no CAPM, salvo 

disposição em contrário. 

Art. 30. O expediente administrativo do CAPM será iniciado às 07h30min, encerrando-se às 

17h30min. 

Parágrafo único. Às sextas-feiras, o expediente administrativo se iniciará às 07h00min em 

decorrência do momento religioso, e as terças e quintas-feiras se encerrará às 16h00min para a prática 

de educação física do corpo administrativo da Unidade. 

 

CAPÍTULO IV 

DOS SERVIÇOS 

 

Seção I 

Do Serviço Interno 

Art. 31. O serviço interno do CAPM reger-se-á por normas internas, sendo que nos casos de 

omissão será regulamentada pelo Regulamento Interno dos Serviços Gerais – RISG – R/1 (Portaria 

366/05 – GAB. CMDO do Exército Brasileiro), adotado pela Polícia Militar do Estado de Goiás. 

Art. 32. O serviço de dia deverá assumir suas funções conforme os horários previstos nas 

escalas de serviço. 

Art. 33. A função do Cadete de Dia será exercida, de acordo com a deliberação do comandante 

do CAPM, por um cadete do 3º ano. 
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Art. 34. O Cadete de Dia terá direito às honras de oficial, sendo ele o representante dos demais 

cadetes junto aos Comandos de Companhias e da Unidade Escola, aos quais poderá dirigir-se 

diretamente para tratar de assuntos concernentes ao CFO. 

Art. 35. O Cadete de Dia terá precedência hierárquica sobre todos os outros cadetes, inclusive 

os de serviço. 

Art. 36. O Cadete de Dia ou Auxiliar de Dia cumprirá todos os deveres regulamentares do 

Oficial de Dia, bem como fará jus às suas prerrogativas, constituindo-se como o chefe responsável por 

todo o serviço interno da Unidade.  

Parágrafo único. A subordinação do Cadete de Dia, no que tange ao serviço, será diretamente 

ao Fiscal de Dia. 

Art. 37.  A escala do Auxiliar de Dia, a princípio, será cumprida pelo Cadete que se encontra 

em fase de preparação para cumprir as funções inerentes ao de Cadete de Dia, bem como para fazer jus 

às prerrogativas de Oficial de Dia.  

Parágrafo único. Esta função deverá ser executada de acordo com o RISG, podendo ser 

destinada aos graduados dos cursos de habilitação de Oficiais, subtenentes da administração ou de 

aperfeiçoamento de sargentos. 

Art. 38.  O serviço de Adjunto deverá ser executado de acordo com as normas do RISG, pelos 

sargentos da administração ou alunos dos cursos em andamento, sendo atribuições do mesmo, dentre 

outras: 

I – Manter a limpeza e organização do alojamento do Serviço de Dia e quaisquer ocorrências 

no seu interior; 

II – Controlar a iluminação das áreas abertas, bem como a fiscalização e comunicação de 

qualquer alteração nas áreas fechadas do CAPM; 

III – Fiscalizar o uso indevido de quaisquer equipamentos elétricos ou eletrônicos do CAPM; 

IV – Fiscalizar após o término das atividades letivas, a limpeza e organização das salas de aulas, 

liberando em seguida o responsável pela manutenção; 

Art. 39. O Corpo da Guarda do CAPM tem por escopo a segurança das instalações, controle de 

entradas e saídas de público interno e externo, bem como vigilância de presos (administrativos e 

judiciais) e detidos.  

I – A função de Comandante da Guarda deverá ser executada de acordo com as normas do 

RISG, pelos sargentos da administração ou alunos dos cursos em andamento; 

II – Os integrantes do Corpo da Guarda deverão relacionar os veículos que pernoitaram no 

CAPM para registro no Livro do Comandante da Guarda, bem como relacionar em livro apropriado 

pessoas e veículos que adentrarem à Unidade e o motivo do adentramento; 

III – As demais funções que envolvem a guarda da Unidade serão regidas de acordo com o 

RISG, com concorrência de escala de acordo com os diversos cursos em andamento na Escola. 

Parágrafo único. A praça especial ou a praça escalada na função de Comandante da Guarda 

deverá colocar a escala de ronda, devidamente assinada, por debaixo da porta da P/2. 

Art. 40. É proibida qualquer aglomeração de pessoas próximas ao Corpo da Guarda do CAPM 

que não estejam de serviço. 
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Art. 41. Nas distribuições das funções do serviço interno deverá ser observada a precedência 

entre os cursos e a hierarquia conforme regulamentos da Polícia Militar. 

Art. 42. As funções de Manutenção ao Alojamento do CFO e Dia ao Núcleo Recreativo serão 

desenvolvidas pelos cadetes mais modernos, devendo o plantonista zelar pela integridade do patrimônio 

público e particular ali depositado, bem como pela ordem, harmonia e limpeza do ambiente, devendo 

obedecer às normativas previstas no RISG. 

Art. 43. As funções de Manutenção serão desenvolvidas pelos alunos pertencentes ao curso de 

menor hierarquia ou precedência existentes no ano escolar, devendo obedecer às normativas traçadas 

pelo RISG. 

Art. 44. A chamada do pernoite ou da preleção do Serviço de Dia será às 21h00min, devendo 

ser acionado pelo Adjunto e presidido pelo Oficial de Dia, Fiscal de Dia, Cadete de Dia ou Auxiliar de 

Dia. 

Art. 45. O Corpo de Cadetes por meio de seu Curso Líder, além de outras a serem definidas 

pelo comando do CFO, terão como missões de responsabilidades atribuídas para melhor organização e 

administração das peculiaridades dispostas nas frentes de serviço da Unidade acadêmica, as seguintes: 

I – Vidros e janelas; 

II – Corte de cabelo; 

III – Armários, camas e vestiários/alojamentos; 

IV – Salas de aula; 

V – Almoxarifado; 

VI – Guarda do quartel; 

VII – Hinos e canções militares; 

VIII – Estacionamentos; 

IX – Educação física e esportes; 

X – Informática; 

XI – Diretório Acadêmico; 

XII – Comissão de Formatura e Festas; 

XIII – Demais comissões; 

XIV – Plano de chamada; 

XV – Claviculários; 

XVI – Controle de baixados; 

XVII – P/5 e som; 

XVIII – Doadores de sangue; 

XIX – Uniformes; 

XX – Áreas verdes; 

XXI – Tatame; 

XXII – Auditório; 

XXIII – Reserva de armas; 

XXIV – Seção de Meios Auxiliares; 

XXV – Alojamentos femininos; 
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XXVI – Guarda bandeira e hasteamento; 

XXVII – Plano de segurança; 

XXVIII – Trânsito; 

XXIX – Desfiles militares; 

Parágrafo único. As missões referidas nos incisos anteriores deste artigo poderão ser adaptadas 

conforme a necessidade pelo comandante do CFO. 

Art. 46. As irregularidades ocorridas durante o serviço, interno ou externo, que envolvam 

interesses do CAPM deverão ser comunicadas imediatamente ao Fiscal de Dia. 

Art. 47. Todo grupamento ou tropa formada para início e término de serviço deverá ser 

apresentado pelo Adjunto ao Cadete de Dia ou Auxiliar de Dia. 

Art. 48. Os policiais militares que pernoitarem no CAPM deverão informar essa situação ao 

Cadete de Dia ou Auxiliar de Dia que verificará a autorização com o Fiscal de Dia. 

Art. 49. Os objetos ou quantias de valor pecuniário, independentemente de seu valor 

econômico, quando encontrados deverão ser entregues na sala do Serviço de Dia para que sejam 

repassados aos seus donos. 

Art. 50. A passagem do Serviço de Dia será mediante apresentação do Oficial de Dia ao 

Subcomandante, ocasião em que serão transmitidas as ordens e alterações do serviço. 

Parágrafo único. O Cadete de Dia ou Auxiliar de Dia fica obrigado a apresentar-se diariamente 

a todos os oficiais e aspirantes do CAPM e aos demais oficiais e aspirantes que adentrarem à unidade 

fora do horário de expediente. 

Art. 51. As trocas de serviço só poderão ser realizadas, mediante autorização dos comandantes 

de companhias.  

Parágrafo único. As trocas ou dispensas de serviço deverão ser lançadas nos livros do Cadete 

de Dia ou Auxiliar de Dia e do Adjunto, sendo devidamente discriminados os policiais militares com 

RG e nome completo sem deixar de citar os motivos da troca ou dispensa.  

Seção II 

Do Serviço Externo 

Art. 52. O serviço externo policial militar, quando envolver tropas desta Unidade Escola, deverá 

ter sua chamada programada nesta Unidade, salvo disposições em contrário das Companhias.  

§ 1º O Corpo de Cadetes ou o curso mais antigo presente deverá assumir o recebimento de 

chamadas, proceder à inspeção da tropa, dar instruções preliminares, bem como proceder à distribuição 

do policiamento no teatro de operações. 

§ 2º O previsto no parágrafo anterior, assim como quaisquer alterações ou ocorrências atinentes 

ao serviço deverão ser apresentados ao oficial comandante do policiamento que os homologará. 

Art. 53. As condições de deslocamento em direção ao local do policiamento externo poderão 

ser adequadas de acordo com os casos específicos, necessidade do serviço e com a necessária 

homologação e deliberação do comandante do policiamento.   

CAPÍTULO V 

DOS PRESOS E DETIDOS 
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Art.54. O serviço de dia deverá observar o RISG e outros regulamentos pertinentes aos presos 

e detidos, que serão assegurados todos os direitos que lhe são pertinentes, não atingidos pela sentença 

ou pela decretação de prisão provisória, observado o que prescreve a Lei de Execução Penal. 

 

CAPÍTULO VI 

 

DO DIRETÓRIO ACADÊMICO CORONEL CÍCERO BUENO BRANDÃO (DACCBB) E DAS 

COMISSÕES DE FORMATURAS E DE FESTAS 

 

Seção I 

Do DACCBB 

Art. 55. O Diretório Acadêmico Coronel Cícero Bueno Brandão (DACCBB) é pessoa jurídica 

de direito privado, destinada à representação acadêmica e equivalente aos centros acadêmicos 

universitários, do Corpo de Cadetes desta Unidade Escola, regidos por estatuto próprio. 

Seção II 

Das Comissões de Formaturas e Festas 

Art. 56. As comissões de formatura e festas dos diversos cursos existentes nesta Unidade 

Acadêmica serão compostas pelos respectivos corpos discentes, formadas pelas principais funções de 

presidente, vice-presidente, tesoureiro, secretário e relações públicas, e serão reguladas por estatuto 

próprio. 

 

CAPÍTULO VII 

DA CHEFIA GERAL E DE TURMAS 

 

Seção I 

Da Chefia Geral 

Art. 57. Cada companhia contará com o apoio de dois cadetes ou alunos do curso mais antigo 

existente nesta Academia, os quais serão responsáveis pela chefia e subchefia geral das companhias, 

sendo atribuições destes alunos: 

I – A chamada e inspeção matinais dos alunos subordinados a sua chefia; 

II – Receberá chamada dos respectivos chefes de turma; 

III – O controle de dispensas e faltas dos alunos subordinados a sua chefia; 

IV – Comunicação dos transgressores da disciplina e dos costumes da caserna; 

V – Apresentação e chamada da companhia em que estiver exercitando a chefia geral; 

VI – Repassar as orientações e ordens recebidas de cada comando de companhia aos alunos; 

VII – Fazer cumprir as determinações que deliberar; 

VIII – Manter a ordem e disciplina da tropa em que estiver chefiando estando atento às honras 

militares que deve prestar aos superiores hierárquicos. 

Art. 58.  O chefe e o subchefe geral terão gestões semanais em escala deliberada pela companhia 

pertinente. Os cadetes ou alunos investidos nestas funções terão precedência hierárquica e funcional em 
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relação aos demais do mesmo curso e turma, exceto sobre a função do Cadete de Dia, Auxiliar do Fiscal 

de Dia e Chefes e Subchefes Gerais. 

 

 

 

Seção II 

Da Chefia de Turma 

 Art. 59. Cada pelotão contará com o apoio de dois cadetes ou alunos integrantes do próprio 

pelotão, os quais serão responsáveis pela chefia e subchefia de turma das companhias. 

Art. 60. Compete ao chefe de turma: 

I – Realizar chamada e inspeção matinal dos alunos subordinados a sua chefia; 

II – Apresentar a turma ao instrutor ou professor no início da aula, bem como as faltas e 

dispensas existentes; 

III – Controlar as dispensas e faltas dos alunos subordinados a sua chefia; 

IV – Comunicar os transgressores da disciplina e dos costumes da caserna a autoridade a quem 

estiver subordinado; 

V – Apresentar a chamada ao chefe geral da companhia em que estiver exercitando a chefia de 

turma; 

VI – Providenciar para que a turma esteja no local de instrução, no horário previsto e com 

uniforme adequado; 

VII – Levar ao conhecimento do comandante de companhia ou chefe geral, as solicitações dos 

alunos, comunicando-lhes posteriormente, as decisões superiores sobre o assunto; 

VIII – Repassar as orientações e ordens recebidas de cada chefe geral aos integrantes de sua 

turma; 

IX – Fazer cumprir as determinações que deliberar; 

X – Manter a ordem e disciplina da tropa em que estiver chefiando, estando atento às honras 

militares que deve prestar aos superiores hierárquicos, professores e instrutores; 

XI - Fiscalizar o zelo, asseio e disposição das carteiras da sala de aula, determinada pela legenda 

fixada no celotex da sala, reportando-se ao chefe da SMA (Seção de Meios Auxiliares) qualquer 

alteração que for encontrada. (Acrescentado pela Portaria nº 02 - CAPM de 22 de janeiro de 2016). 

Art. 61. Compete ao subchefe de turma: 

I – Divulgar o quadro de trabalho semanal confeccionado pela Seção de Ensino; 

II - Receber o registro de aulas da Seção de Ensino para controle das instruções ministradas e 

devolvê-lo sempre ao término do expediente acadêmico; 

III – Comunicar à Seção de Ensino em caso de o instrutor não comparecer para ministrar a 

instrução no prazo de quinze minutos após a hora prevista para o início das aulas; 

IV – Preencher o registro de aula de forma correta e ao final das aulas entregá-lo na Seção de 

Ensino, e estando a seção fechada, deixá-lo por debaixo da porta;   
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V – Comunicar ao instrutor da matéria, faltas ou atrasos dos alunos, lançando-os devidamente 

no registro de aulas; 

VI – Manter o quadro e materiais de apoio ao instrutor em condições de uso no início de cada 

aula; 

VII – Encarregar-se juntamente com o responsável pela sala de aula, pelo asseio e conservação 

desta, bem como a fiscalização do material existente na mesma, comunicando qualquer alteração 

observada; 

§ 1º O subchefe de turma será o auxiliar direto do chefe de turma, e terá as mesmas atribuições 

do titular, quando o substituir no seu impedimento; 

§ 2º Será designado um aluno para ser o responsável pela estrutura e material disponível na sala 

de aula. 

Art. 62.  O chefe e o subchefe de turma terão gestões semanais em escala deliberada pela 

companhia pertinente. Os cadetes ou alunos investidos nestas funções terão precedência hierárquica e 

funcional em relação aos demais da mesma turma, exceto sobre a função do Cadete de Dia, Auxiliar do 

Fiscal de Dia e Chefes e Subchefes Gerais. 

Art. 63. O aluno que entrar na sala depois da apresentação da turma ao instrutor será 

considerado como atrasado. 

Art. 64. Os demais cadetes que não estiverem em chefias e subchefias de turma e geral estarão 

incumbidos no auxílio de: 

I – Fiscalizar os alunos no tocante à pontualidade e apresentação pessoal; 

II – Observar e exigir dos alunos a rigorosa observância às prescrições regulamentares no 

tocante às manifestações de respeito e apreço aos superiores e/ou subordinados; 

III – Difundir aos alunos todas as informações possíveis concernentes ao funcionamento da 

Academia; 

IV – Fiscalizar as dependências utilizadas pelos alunos, como também o material sob sua 

guarda, observando o asseio e conservação; 

V – Zelar pela disciplina do corpo discente. 

 

CAPÍTULO VIII 

DO USO DO ALOJAMENTO 

Art. 65.  Os pertences pessoais dos policiais militares deverão ser guardados no interior do (s) 

armário (s) de uso individual. 

Parágrafo único: O CAPM não se responsabilizará pela perda de materiais colocados fora do 

(s) armário (s). 

Art. 66. As roupas molhadas e toalhas dos usuários deverão ser estendidas no varal interno do 

vestiário. 

Art. 67. Os policiais militares encarregados da manutenção do (s) alojamentos (s) devem mantê-

los em condição para inspeção a qualquer hora do expediente. 
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§ 1º Ao término do expediente acadêmico, a manutenção dos alojamentos deve ser realizada 

pelo serviço de dia; 

§ 2º Durante os intervalos das aulas, os encarregados da faxina do alojamento devem 

permanecer no mesmo para procederem à manutenção; 

§ 3º A faxina do alojamento deverá ser apresentada ao Serviço de Dia após a dispensa da Cia 

que pertencer o aluno, observando o que prescreve o RISG e outros regulamentos. 

Art. 68. A organização e manutenção das camas dos alojados, detidos e policiais militares 

escalados no Serviço de Dia são de responsabilidade dos mesmos. 

Art. 69. As portas dos armários em utilização deverão possuir uma identificação numérica. 

(Alterado pela Portaria nº 02 - CAPM de 22 de janeiro de 2016).  

§ 1° O chefe do Almoxarifado será o responsável pela cautela dos armários para o corpo 

discente, pela confecção da lista contendo o número do armário e o nome do policial que o cautelou e a 

fixação desta na parte interior da porta do alojamento. (Alterado pela Portaria nº 02 - CAPM de 22 de 

janeiro de 2016). 

§ 2° (Revogado pela Portaria nº 02 - CAPM de 22 de janeiro de 2016). 

§ 3° Está proibida a fixação de qualquer adesivo nas camas ou na parte externa da porta dos 

armários que não seja a de identificação do usuário. 

§ 4° É vedada a utilização, manutenção e guarda dentro do alojamento e armários, de fogões, 

mergulhões ou qualquer outro utensílio de uso doméstico similar.  

Art. 70. Os materiais de limpeza deverão ser guardados nos banheiros ou em área determinada 

pelo almoxarifado. 

 

CAPÍTULO IX 

DA DISPENSA MÉDICA 

Art. 71. A função de Dia ao Internato deverá ser desempenhada, a princípio, por um cadete do 

Curso Líder. 

Art. 72. Compete ao Dia ao Internato: 

I – Zelar pelo bem estar dos alunos possuidores de dispensa médica; 

II – Prestar pronto socorro ao corpo discente alojado e, em especial, aos baixados quando em 

situação de emergência médica; 

III – Zelar pelo perfeito cumprimento do repouso dos baixados, visando minimizar o seu 

período de afastamento do serviço policial. 

IV – Informar ao chefe de turma, ao comandante de companhia e ao chefe da seção de ensino, 

os alunos que se encontrarem em baixa médica e que não tenham condições de participar das atividades 

a que tenha restrição. 

Art. 73. O aluno com dispensa ou restrição médica deverá ser encaminhado pelo comandante 

de companhia ao serviço de saúde da unidade, que especificará as atividades a que o mesmo deverá ficar 

afastado. 
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Art. 74. Em situação de aquartelamento, caso não tenha cadetes, a função de Dia ao Internato 

poderá ser desenvolvida por um aluno CHOA ou sargento, aluno do CAS ou EAS, obedecendo a essa 

hierarquia. 

Parágrafo único. Quando se fizer necessária, a função de Dia ao Internato poderá ser cumulativa 

à função de Adjunto. 

Art. 75. Os alunos em baixa médica deverão utilizar o uniforme de educação física ou agasalho, 

de acordo com a determinação do comandante de companhia e o colete refletivo durante o período da 

baixa, visando a sua identificação para o corpo administrativo, docente e discente que declinará a estes 

a atenção necessária às suas restrições. 

 

 

CAPÍTULO X 

DA RESERVA DE ARMAS E DAS NORMAS DE SEGURANÇA COM ARMAMENTO 

Art. 76. São deveres dos alunos: 

I – Proceder ao preenchimento do agendamento de armas e munições a serem utilizados em 

instruções; 

II – Prestar informações escritas à administração sobre irregularidades ou fatos prejudiciais que 

tenham ocorrido durante a utilização das instalações da Reserva de Armas ou instruções que envolvam 

seus equipamentos e armamentos; 

III - Indenizar ou reparar os danos causados pelo uso indevido das instalações ou equipamentos 

da Reserva de Armas; 

IV – Observar rigorosamente as normas de segurança e a utilização correta de arma de fogo nas 

dependências do CAPM; 

Art. 77. São normas de segurança: 

I – Em caso de manutenção ou inspeção do armamento, jamais apontar sua arma para qualquer 

direção que não seja para a área de retenção dos projéteis (caixa de areia ou local seguro);  

II – Em hipótese alguma manusear arma de fogo nas dependências do CAPM, a não ser em 

instruções ou área destinada à manutenção e reparos; 

III – Manter o dedo reto (fora do gatilho) durante as instruções, devendo colocá-lo no gatilho 

somente no momento do disparo; 

IV – Verificar as condições do armamento e munições antes de utilizá-los, devendo estes ser de 

procedência regular e estar em boas condições; 

V – Sanar as dúvidas antecipadamente sobre o manejo do armamento, munição ou linha de tiro; 

VI – O armamento, quando em instrução, deve estar aberto dentro do coldre do atirador, sendo 

fechado somente quando houver autorização do instrutor para fazê-lo; 

Art. 78. Aquele que agir indevidamente ou em inobservância às normas relativas à segurança 

dos usuários da Unidade será responsabilizado, administrativa ou judicialmente, por acidentes ou 

incidentes ocorridos. 
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CAPÍTULO XI 

DAS POLICIAIS MILITARES FEMININAS 

Art. 79. O padrão de apresentação pessoal das policiais femininas integrantes dos corpos 

administrativo e discente do CAPM está estabelecido na portaria nº 3423 – PM/1 de 07 de junho de 

2013. (Alterado pela Portaria nº 02 - CAPM de 22 de janeiro de 2016). 

 § 1º Durante as instruções práticas das disciplinas de natureza operacional, os cabelos médios 

e longos deverão ser presos por coque, em conformidade com o estabelecido pela Portarias nº 3423-

PM/1 de 07 de junho de 2013. (Alterado pela Portaria nº 02 - CAPM de 22 de janeiro de 2016). 

§ 2º (Revogado pela Portaria nº 02 - CAPM de 22 de janeiro de 2016). 

Art. 80. (Revogado pela Portaria nº 02 - CAPM de 22 de janeiro de 2016). 

Art. 81. (Revogado pela Portaria nº 02 - CAPM de 22 de janeiro de 2016). 

Art. 82. (Revogado pela Portaria nº 02 - CAPM de 22 de janeiro de 2016). 

Art. 83. (Revogado pela Portaria nº 02 - CAPM de 22 de janeiro de 2016). 

Art. 84. (Revogado pela Portaria nº 02 - CAPM de 22 de janeiro de 2016). 

Art. 85. (Revogado pela Portaria nº 02 - CAPM de 22 de janeiro de 2016). 

Art. 86. (Revogado pela Portaria nº 02 - CAPM de 22 de janeiro de 2016). 

Art. 87. A numeração das fardas deverá ser compatível com a densidade corporal da policial 

militar feminina, sendo vedada a utilização de fardas exageradamente justas que impeçam os 

movimentos exigidos em instruções e atividades operacionais, bem como a adequada apresentação 

pessoal da policial militar. 

Art. 88. É obrigatório o uso de top para atividades físicas, quando da utilização de fardamentos 

de educação física, defesa pessoal e maneabilidade. 

§1º A obrigatoriedade prevista no caput deste artigo será observada também quando do uso de 

camisetas sem gandolas. 

§2º Nas instruções de defesa pessoal é obrigatório o uso de maiô preto, por debaixo do uniforme 

de educação física. 

Art. 89. Os sapatos previstos para uniformes de gala e administrativos são do estilo secretária, 

na cor preta, fornecido pela Fundação Tiradentes, podendo ter variações na altura do salto de 4 cm a 6 

cm e 3 cm de largura. 

Parágrafo único. É facultada a aquisição de sapatos por conta própria da policial militar, desde 

que dentro do padrão adotado pela Corporação. 

 

CAPÍTULO XII 
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Art. 90. Esta Unidade de Ensino adotará no que não for regulado neste expediente, a 

normatização do Exército Brasileiro tangente aos serviços, administração e honras militares. 

Art. 91. Nas sextas-feiras será realizada a prática religiosa a critério do comandante do CAPM, 

com a presença do efetivo disponível, no período de 07h00min às 07h50min. 

§ 1º Os cultos religiosos realizados no CAPM serão livres e espontâneos, conforme a crença de 

cada policial militar. 

§ 2º Os alunos que não professarem nenhuma religião, durante o horário religioso, deverão 

permanecer em sala de aula. 

Art. 92. Os casos omissos neste regimento serão solucionados pelos comandos de companhias, 

em conjunto com o comandante do CAPM e seu Estado Maior, respeitando o que prescreve os 

regulamentos militares. 

Art. 93. Ficam vinculados a este regulamento todos os cursos ministrados no CAPM, inclusive 

de instituições coirmãs no que lhe couber. 

Art. 94. O presente regimento entrará em vigor na data de sua publicação, revogando a Portaria 

nº. 04 de 21 de dezembro de 2015 e demais disposições em contrário. 

 

Quartel do CAPM, Goiânia-GO, 4 de fevereiro de 2016. 

 

 

Carlos Antônio Borges – Coronel PM 

 Comandante do CAPM 

 


