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ATOS DO PODER EXECUTIVO 
Decreto (N) n.0 005 22 de março de 1974 

-- Aprova o Regulamento Interno e de Serviços Ge
rais (RISG) da Guarda Territorial do Amapá. 

O Governador do Território Federal do Amapá, no 
uso das atribuições que lhe confere o item II, do art.igo 18, 
do Decreto-Lei n2 411, de 08 de janeiro de 1959. 

RESOLVE: 

Art. 1.0 - Aprovar o Regulamento Interno e de Ser- J 
viços Ger::~is (RISG) d'l Guarda Territorial do Amapá , que 
com este baixa, asslnado pelo Secretávio de Segurança 
Pública. 

Art. 2.0 - Este Decreto entrará em vigor na data de 
s ua publicação, revogadas as disposições en contrário. 

1974. 
Palácio do Setentrião, em Macapá, 22 de março de 

85º da República e 31.0 da Criaçã? do Território Fe
Eleral do Amapá. 

José Lisboa Freire 
Governador 

Gentil Almeida Campos 
Sec. de Seg. Pública 

Goarrda 'lfer~ritoa•inl do ~~uapá 

«Regulamento Interno e de Serviços Gerais» 
- RISG-

Preâmbulo 

OBJETO E APLICAÇÃO 

Art. 1.0 
- Este regulamento, designado pela abrevia

tura RISG, regula os ta·ubalhos internos das Unidades, Re
partições e Serviços, esta belecendo as atribuições de todas 
as classes. níveis e funções existentes na Gurada Territó
r ial do Amapá. 

Art. 2.u - Ficam sujeitos ao presente regulamanto 
todos os componentes do quadro efetavo da Guarda Terri
tória l, bem como todos os outros fwncionárfos efetivos do 
T.F.A., contratados efou colocados à sua disposl§:do. 

Art. 3Q - Nos casos omissos, recorrer-se-á, obrlgato
ri<~mente ao seu similar do Exército. 

Titulo I 

Da Guarda Territoria l 

Fins e Constituição 

Art· 4.0 - A Guarda Territorial do Amapá, instituição 
territol"ial permanente, organizada sob a base da disciplina 
h ierárquica como força de que dispõe o Governo do T.F.A., 
é destinada à segurança int~rna e manutenção da ordem 
em todo o território do Amapá. 

§ Único - A Guarda Territorial, tendo em vista a 
sua constituição, instrução, equipamentos c meios, poderá 
ser colocada à disposição do Comando Militar da área, 
~er\'ind'J como força auxiliar do Exercito, em casos especiais. 

A rt. 5.0 
- A Guarda Territorial do T.F.A. é consti

tuída dos seguintes órgãos: 

a) de Direção; 

b) de Execução; 

c) de Apoio. 

a) DIREÇÃO 

Art. 6.0 
- A Guarda Terr itorial, subordinada ao Go

vernador do T.F.A. , subordina-se administrativamente ao 
Secretário de Segurança Pública e t erá um Comandante de 
livre escolha do Chefe Executivo Territorial. 

Art. 7." - O comando é função da classe e cons
titue uma prerrogativa impessoal, na qual se define e ca
r acteriza o chefe. 

Art. 8º - A todas as classes da hier arq uia, na 
Guarda Territorial, competirão atribuições de comando e 
admi nistração. 

§ Único - Como chefe, o Comandante dá à tropa 
o seu exemplo de caráter e de profissional conscienclaso, 
preparando-a, moral e tecnicamente, para & desempenho 
de sua missão legal. social e policial, dirigindo-a com cla
rividências , acerto e segurança; como administrador , d eve 
prev.er suas necessida<ies materiais. estabelecer e orientar 
as relações internas e externas da tropa. assegurando-lhe 
o progr esso e honrando-lhe as t radições. 

b) ExecuçãQ 

Art. 9º - Os elementos de execução são reunidos 
de conformidades com as disposições regulamentares -
Quadro da Organização e Distribuição de Pesssoal (Q.O.D.P.) 
organizados com os recursos indispensáveis à sua vida ad
ministrativa, fixados através de ato do Governador do Ter
ritório, obeàecidos os limites fixados em Lei. 

Art. l Oº - A Guarda Territorial se compõe de gru
pos policiais incorporados ou isolados com sede na Capita., 
ou localizadas no interior do Território. 

§ Único - De acordo com a importância da r egião, o 
intere2se administrativo e facilidades de comando os gru
pos da que trata o presente arLigo poderão ser reunidos 
constituindo-se em Pelotões e j ou companhias. 

c) Apoio 

Art. 11~ - Os órg!íos de apoio que ficam diretamen-
t e subordinados ao Comando serão, em principio: 

a) de Intendência 

b) de Tesouraria 

c) de Saúde 

Título II 

Cl'rimônias e F01 rnalidades 

Capítul<.. 

Bandairas 

Art. 12º - A &uarda Territoria l tera sob sua guar da 
uma Bandeira, s ímbolo da Pátria, destinada a estimular, 
entre os que se agrupam em torno dela o elevado &entimento 
de sacrlflcio no cumprimento de cidadão e de policial. 

* Único - A Bandeira é guardada no gabinete do 
Comandante, em armário de porta envidraçada. 

Art. l3.0 Os grupos policiais com efetivos de Compan
hia e os Isolados do quartel do Comando, também possui
rão Bandeiras e as conduzirão, em todas as solenidades e 
formaturas, salvo em exercicios externos. 
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As Repurt!çõesPúbll l~s 1 E X p E D I E N T E Ali RepartiçõeR fiúblinu 

1'crritMinis ucverAo remc,t~r 1 
1 

ciogir-se•!o àa assinaturas 
o expediente destinado a m- aauals renovadas até 23 ele 
bli~a~,;üo neste DIÁRIO OFI- / 1MPRENSA OFICIAL fevereiro de cada auo -a à!i 
C'!l·AL diàriameote, até às / iniciadas, em qualquer épocct **•••*w* 
t.:J·1JQ horas, exceto aos sába- DIRETOR pelflti órgílos compNetHes. 
úDiJ quun,lo deverãt'l l'azê-Jg 1 A fim de poealbilitar a 
r,:é :ls 11:30 horas. Ca1'los de Andrade IJ ~·mtes 1 r emes!!!l de va lores a compa-

As rccla.nuções l'e;:otila·n- • • •" * * * • I' nhados de cselarecit1Jent0~ 
te'l à matéria r etrrl.Jr ;da 1 os DIÁRJr 0FICIAL quanto à Bua a pllca(llo, soli-
•'1Lços 11.1 erro' r u cmi -~ics, lmpretso nas O~.llinas da lmprens,h Qficial ' oita!I'os usem os ioteres~ados-
acveriio se t· formulada'> JOr ~!Ali\PA - T. F. AMAPA 1 prerereocialmntc ch eque r,p 
esr.rito. à Seçlio t!e Redaç·i o, ~ • .. • • • • • \'U le pos ta l. 
dns 9 às l :J:i.lo horas. 110 mi- AS SINA TU R AS I Os ~uplementos às edl-
ximo até 72 h o r a !l Bfl(.s a Anu e! . Cr$ 25,00 çõ11S do& órgãos oficiais só 
!o\Blda dos <Í I'I!,úos oficiais. Semestral. 12,50 I SA [orneaoriiu aús assinante• 

03 01 iginlllS deverão aer que as Rolici turem no alo ú 1t 
flatllograt.td~•::J e autenticados, Tnm estral 6,~5 assinatura. 
rl',;>:nlvtHias, por quem de .li· 1\úmcro avulso. . . . . . « 0,30 () [uncioná rio público !e-
·P.H<> ":l~•nas e uuendus. *" "• "' " "" dera!, terá um duscoflto drt 

JJ.:'<Cetue.d:.t~ as para 0 ex- «BR i S!L~A -r :E:.ste Diário Oficial .6 encontr ado p~ra le itu- JO%. Para faze r jos a êst!t 
lerior, que Fct·iro s em )J r c l ra no ~alao Nacwnal e Inte:n~c!Onal d~ Impi .·nsa, da deticonto, dl1Verá provar sat!t 
r.uuni · .1R :.s•inaluras jJPr .•r- --- COOPE.R PRESS, nc cBrasllla 111!~~1~1.....!!0_t2: 1 '·-- ~ condição no ato da !isslnatu:rE. 
~e- fio !l tn::r, t•m qua!Qlit>r Pura !~cililar ao5 assioan - ~ A fl1.u ~e e vitar s<'luçã.o 

1 ,;poea, pth' &Ci !ô mtEe::; ou lll'll tes a vcrtfiCação elo prazo àe de contwurdn de nú recebi- O custo de eada ex~mpl!lt 
auo. vall ., ade de ~u as t>s~inaturns, mento dos jMnais, ·I e v em atraijado dos óru:ioH ofi

As sssin!!turas vencfdus 
OOdC!'ÜO SPf bUSPUH'8S 6 ' ll1 
avi:;o prévio. 

na pn rte ~uperinr do cnderê- os a~e~si nantes provid~nciar a i cial!! será, nu ve nda avuls .:> 
ço vão lmpreoos o número respl!'ctiva reaovaçl!o com , acre!<cida de t;r$ U,OJ se da 
elo taláo du registro mês e antecedência mínima de trin- j mesmo ano, e de CrS ?,00 
o ano em que fiuda n. ta (30) diR!!. 1 por ano dscorrido. 

Art. 14.0 
- A Gu'!rci1 Territorinl e cada grupo poli

cial dependl'ntn sediado fo1 'l do qunrlt l do Comando pos
suirá uma P:mdeirs Nacio1.a l a ser h::steada nos ma s-tros 
àos respect ivos Destacame1 los. na f<-rma r~t{ulamentar. 

Art. 15.0 - O estand1rte, símbolo da Gu::rda Territo
ri< L 1 odu:. ser conduzido TJ.as coTJ.dições e~tJbelec,das para 
n Bandeira, semp;·c, porém, à esquerda desta. 

!l Único - O estandarte será guardado, igualmente, 
no gab:n'!te do Comandante , juntamente com a Bandeira 
Nacional. 

Capítulo II 

Canções 

At t. lt~0 - A Guarde. 'l'enitorial e seus g t·upos poli
ciais terão seu cãnt'co dt! guerra, evocati\o de açõ.-s he
róicas de suas armas ou d: s arm'ls nacionais. 

§ Único - Es.;es cãr.dcod ~eriio tntoadas em todas 
as solenidades e f•n·maturas no interior do quar tel. 

Art. 17.0 
- Nas m ... rc'1as. nos estacioname ntos e no 

inlcrio!' dos quaL'léis, p2rtic..1larment~ no regres~o de sole
nidades externas, poderão s~r entoadas canções militares. 

Art. 18° - Os c<lntic1s de guern c canções militares 
só serão ndot1das com a aprr vação do Com;- ndante da Guar
da 'fenil0rH elo T.F.A., ficando desde j:1 aprc.vados os de 
uso n:Js forç·:-:s Armadas e Forças Auxtliares. 

Art. 19.0 
- Nas mar. ha~ de entradas, fora das po

voações, serão permitidas canções populares, âesde que 
niio ofcn::i:lm a moral, nem encerrem críticas, pessoal, políti
ca ou religiosa. 

C<: iiulo III 

Apr~;Jentaç-Õe3 

Art. 2G~ - Os Inspetores àa GT clcveriio apresentar-se 
ao Comuroa:'lto, ao Sub-Comandante, <J ao Chefe direto, a 
fi:n do cumpr;mentú-los, loqo que esi.es cbegueni ao qua rt el; 
Pm ca ~o ele impedimento nomentiineo, Ca-lo-ão tão logo 
l~1es seja possível, declarando-lhes o motivo de retardamento. 

A11. :!1!' - O Inspetor que chegar a uma localidade 
fa rú sua apresentação p<:ssual dentro de huarenta e oito 
(4 HJ horas, autoridace polil'ial d<• GT mais elavadas do 
Inca! , e a toClas de que t eniwm dependências funcional, dl
reta ou lndirlita~. na ordt!! 'l hierórquica decrescentes; do 
mesmo modo e na ordem inversa, procederá quando tenha 
que s:J ir da lccaliJade. 

§ I" - aqueles que c stando em t r[•nsito ou de 
passagem, t enham àe demor~r-se mais 41J horas num'l loca
lidade, são obrigados ao cu •• 1pnmento das disposições do 
do presente artigo, salvos .,e permanecerem, por qualquer 
motivo, a bordo das emb1:1rcaçõ~s em que viajarem. 

§ 2° - Trat ·vy!o-se de :'Oiicial da GT de cl:lsse mais 
€to::\·a•.a que o da maior ;:uo1'idade policial do lugar, a 

apresentação é subs:ituida por uma comunicação verbal ou 
escrita; neste caso, ,, policial da GT menos graduado, pes
soalmente ou por intermédio de represe•Jtante seu,. apre · 
sentar-se-á àquele. 

Aro. 22 - O~ guardas t erritoriais, quando chegarem a 
uma localidade ond~ forem prestar serviço, ou em outra onde 
deva:n permanecer por mais de 24 horas, r essalvada a ex
ces~ão do pará grafe• 12 do artigo ante rior, apresenta r-se-ão, 
no mesmo diâ da cnegada, à Sede do Comando da autori
dade policial da GT mais elevada (destacamento). 

Art. 23º O Co'Tlandante de qualquer Grupo P oliciais da 
GT que passar por uma localidade, apresentar-se-á à auto
ridade mais g radua rta do destacan; ento, declarando-Ih'<! a 
procedência, o destino e a missão, salvo se esta for &ecreta 
ou confidencial, o que será mencionado. 

* 1 Q - A at.:toridade da GT a que é feita a apresen
tação des ignará dia e hora para a apresentação coletiva dos 
i r. tegrantes do dest .camento, ~e este pt! rmanecer, no mínimo 
2 ~ horas na Iocalid~:tde . 

~ 2° - Se o Comandante do Destacamento for de 
classe ma1s elevada que o da ma ior autorldade da GT, 
procederá como no caso do paragrafo 22 do artigo 21. 

Art. 24º - As apre~entações de Inspetores deverão ser 
feitas durante as hr)ra~ de trabalho normal; nos casos de 
urgência, entre tanto, poderão reallzar~s e a qua lquer he-ra. 

§ Único - Se a lém da razão de urgêncin, prevalece
r~m motivos de en endimenlo pessoal dirE:lo com determi
nada autoridade po' icial da GT, pode a aprentação lhe ser 
fe1t a a qua lquer hora do dia ou tia noite e em qualq ~.: er lug<'lr. 

.\ rt. 25.0 - O policial do GT, ao apresentsr-se ern 
objeto de serviço, df' ve deciF rar a sua classe, nível ncme 
e o motivo d a apresentação, salvo para os Inspetores do 
G1upo Policial com l'frtivo de companhia, no ambiente des
ta, ,. pa1·a os Gu:: :las Territoriais dentro de r~spe.:tivo 
grupo policial com e fetivo de Pelotão, em que bas ta men~ 

cionar o motivo da apresentação. 

§ Único - Quando houver Livro próprio, ou Ficha 
de Apresentação aqJelas declarações serão ainda r egistradas 
pessoa lmente, acrescidas da residência, telefone e pro
ceâência. 

Art. 26.0 - Ao iniciar e te1·mlnar serviço ou comissão 
para que haja sid o nomeado, o policia l àa GT se apresen
lal'á ao Comandante e às demais autoridades com que 
tenha relação d!rcta na nova funç-ão. 

Art. 27º - O policial da GT designado pa1 a se rviço 
extraordinário e que deva ser desempenhado na própria 
sede, se out ra determinação não receber, apresentu~ se- <J. 
pgr via h ierárquica , dentro de 48 horas a contar do m o
mento em que t iver conhecimento da des ignação, ao Co
mandante da GT e a autoridade sob cujas ordens deva fi
car; deverá proceder na ordem inver sa , terminado serviço. 

§ Único - Semelhante situação não exc.nera do ser-
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co da unidade o Impetor designado, senão durante o 
tempo de efetivo trabalho no serviço extraordinário. sal v o 
ordem expressa em contrário. 

Art. 28º O p01icial da GT nominalmente chamado 
por autoridade superior ao seu Comandante direto e que 
tenha sobre ele jurisdição funcional, a ele apresentar-se-á, 
imediante, e, na primeira oportunidade, pari icipará o fato 
ao seu Comanda nte, result.ndo·lhe, também, a ordem que 
r ecebeu, salvo ~e for cc.n[id<!ncial ou secreta, circunstâncias 
esta que será então declarada. 

Art. 292 - Todas as apresentações, exceto as mo
tivadas por ser viço comum, feitas às autoridades que dis
ponham de Boletir:n, serão nele publicadas. 

Capítulo IV 

Substituições 

Art. 30º - Nas substituições intP.rinas não se reali
zarão as formalidades de formatura da trc•pa e a apresen
tação dos Inspetores, estabelecido na legislação em v igor 
para as recepções e despe!l i da~. 

§ Único - Sempre, porém. que um Inspetor é pro
movido li' assume o exercício efetivo de Comando. ou essa 
furrção em outro grupo policial (Pelotão ou Companhia) 
isolado r ealizar-se-á a formalida de da tropa. 

Capítulo V 

Feriados 

Art. 31 º - Os dias feriados serão comem Corados na 
guarda territorial r:omoante disposicão em \'igor e de acordo 
com os programas 01 gi:lr. izadc.s pelo Com.mdante da G'I', 
comportando semtJre a publicação em B,,letim alus ivo à 
data. 

§ Único S~o dias feriarios, para os efeitos deste 
regulamento, a~ grandes da tas festivas cons ignadas no Re
gJiamtnto de Continencias pora hasteamento da Bandeira 
Nacional. 

Art. 32Q - Nos d ias .feriados, como nos domingos, 
não haverá expediente nem instrução; funcionarão, porém, 
normalmente. todos os serviços Internos e externos da 
guarnição. 

Festas mllitares 

Art. 33.0 
- A Guarda Territorial, tendo em vista a 

~ua destinação, comemorará também as fes tas militares, 
que são as comemorações de feitos e de fatos nacionais, 
regionais ou relativas à Vida da Organização, destinadas à 
exaltação do patriotismo, ao es tím ulo e desenvolvimento 
do sentimento cívico e ao revigoramento, num ambiente de 
sã c:~me;radagem, do e5pírito de corpo e de amor à Guarda 
Territorial. 

Art. 34° - As fest::ls mi litares realizar-se-ão segundo 
programa pré-estabelecido pelo Comandante ou pelos Co· 
mandantes, Chefes de repartições ou serviços e/ou desta
camentos do interior e compreendem principa lmente: 

a) - uma parte recreativa. constituída de p rovas de 
atletismo, jogos esportivos e outros de natureza militar; 

b) - uma parte ilustrativa, constituída de conferên
cias ou palestras que se relembrem, não so a data come
morada, como outros fatos notáveis da história milita r do 
Brasi l; 

§ 1.0 - C>tas festas poderão comportar ainda: 

a) - formatura da vT e/ou de frações de sua orga
niznção; 

b) - reuniões internas, de caráter social, às quais 
poderão comparecer civis. 

§ 2v - As comemorações de datas gloriosas da GT 
e feitos militares devem ter cunho estritamente naciona l, 
evitando-se man ifestações que possam ferir sucetibilidades 
patrióticas de representantes estrangeiros . principalmente 
quan:!o tais representante3 a elas comparecerem. 

Art. 35.0 - Nas festas milita res devem ser rigorosa
mer.te obPervados os pr incipais de sobriedade e temperança, 
evit.ando-se os exagero sempre n ocivos e incompatíveis 
com a conduta milita r e do pessoa l da Guarda Territorial. 

Art. S6.n - Em dias anter iores às d<>tas que devam 
ser comemorada~. !<e rã o feitas nas repartiçõ1 s, serviços e1 ou 
destacamentos, disserta rções sobre o fa to his tórico de modo 
a preparar o espírito do policial, para bem compreender o 
sentido da comemoração. 

a) - Dia àa Bandeira - 19 de novembro 

Art. 37.0 - Este dia será comemorado de acordo 
com as prescrições contidas no Regulamento de Continen
cias do Exército Brasileiro. 

b) - «Dia da Pàtr ia » 

Art. 389 - O dia 7 de Sete mbro é consagrado como 
«Dia da Pátria». 

§ único - As fe stiv idades e sole nidades realizadas 
nesse dia te rão caráter eminentemente nac ionais. 

Ar t. 392 - As comemorações do «Dia da Pátria po
dem inic ia r-se em dias anteriores os quais, com aquele, 
constituem a «Semana da Pátria», compreenderàl) uma 
série de sole nidades, inclusive palestras re lativas ao fato 
histórico da proclamação de nossa independência politica e 
ao desenvolvimento do Brasil. 

cl Dia do Soldado 

Art. 40.0 
- O Dia 25 de agosto, data ern que se 

comemora o nascimente do maior soldado brasileiro - O 
Duque de Caxias - é cocsagrado ao «Dia do Soldado». 

Art. -!l.L - Este d ia será so lt> nemente comemorado 
na Guarda Territorial, de\'endo-se r essaltar as qualidades de 
cidadão exemplar, de patriota insigne e de soldado heróico, 
que caracterizam o grande Chefe Mllitar e o tornarem o 
maior e melhor exemplo da história nacional. 

d) Dia de Tiradete 

Art. 42.0 - No dia 21 de abr!l de cada ano, a Guarda 
Territorial homenageará com cerimoniais internas e externas 
a memória de José Joaquim da Siva Xavier, protomárt!z da 
independencla da Pátria, constituído «Patrono das Cor
porações Pol iciais Militar es e «Polícia Civis», por decreto 
do Governo Federal. 

e) Aniversário da Guarda Territor ia l 

A1-t. 439 - Também se comemorará festivamente, no 
dia 17 de fevereiro o aniversário do allo do Governo Fede
ral consubstanciado no Decr eto Lei n.0 5839 de 02 de se
tembro de 197::1, criando a Guarda Territorial do Amap'-. 

Capitulo VI 

Corre,:;pondéncia 

Art. 44. 0 
- Correspondência oficial abuu.:e duas 

classes distintas: 

a) Correspondências sigilosas; 

b) Correspondência ordinária ou osteMiva; 

§ 1º - A correspondência sigilosa é :. que t ra ta de 
assuntos, que, por sua natureza, devem ser de conhecimento 
restrito e, portanto requeiram medidas especlafs de salva
guarda para sua custódia e divulgação. É Cl<lSSificada peia 
autoriàade que a expedir em: 

I) Confidencial - a que d iz respeito à informação de 
caráter pesscal, cujo conhecimento de ficar, quanto poss!vel 
restrito, pode ser lida, na dUSência cio seu destinatário, por 
quem o est~:ja substituindo; 

2) Secre ta - a que se refere exclusivamente a do 
cumentação ou informações que exijam absoluto alg!lo e 
cuja divulgação possa comprometer a segurança, a integri
dade do Território ou as re lações externas; também, na 
a usência do destinatá rio, pode ser lid a por quem o substitua; 

3) Pessoal Secreta a que só pode ser lida pela 
pessoa a quem !oi dirigida; 

4) Reservada - aquela cujo sigi lo é restrito ou t ran
sitório. Pod~ ser conhecida por todos os inspetores da a tiva . 
sem divtJlgação, porém, fora da G ua rda Terrlh>rial; 

§ 2.0 
- A correspondência ordinária ou ostensiva é 

aquela que não estive•· compreendida nas categorias e cujo 
conhecimento não prejudique a administração, não sendo, 
entretanto, permitida sua publicação além da imprensa 
oficial, salvo quando a utor izada. 

§ 3.0 
- É vedado e emprego de outras designações 

além das contidas neste regu lamento, salvo aqu elas cons
tantes do "Regulamento para salvaguarda de As!'untos Slui
losos, em vigor, desde que autorizado. 

Art. 45.0 - Na troca de correspondência sigilosa será 
respeitado o seu caráter inicial. 
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§ 1º - A remr S" ci:1 correspondência sigilosa far
se-á em duplas wt rP- c~rta opacas. A interna se rá lac rada 
e conter;i ind icações sobre a sua natureza : na externa será 
apenas mencionado a diret ~) e o indicativo numér ico para 
os protocolos. Quando transite pelo correio, se-lo-á como 
correspondência regbtrac'l:l. 

§ 2.0 
- Os documen,os sigilosos serão acomp:mhados 

de fichas uu de recibes quf' o destinatúrio firmará e devol
verá à auto r idade expeaidura. 

Art. 4ü.0 - Na .:on·2spondência será observado o 
seguinte: 

1 - Os documentos sigilosos devem tra zer em cada 
páginêl, em lugar visível, c.om caracteres grandes, a tinta 
vermE-lha, a designação correspondente; serão catalogadas 
pelos Comandantes e Chefes de serviços ou repartições di
rigidas pelos imp<::tores; 

2 - quando esses documentos devam ser incinera
d?s, essa operação será executada na presença do r espon
savel e de mais dois inspetores q ualificados, comunicando 
o destinatário sua execu~ ão à autoridade competente; . 

3 - o trânsito da co·respondência obedecerâ rigoro
smnente il ordem hier;Í!TJL·ica das a utoridades, salvo nos 
casos expressamente detl<:raàos em regulamentos, ordens 
de serviço e instruçties ofi~iais: 

4 - nenhum documl!"ltr será encaminhado por uma 
autoridade, sem que esía i 1for me conveniente, de acordo 
com as leis, rerulamentos ou instruções em vigor, funda
mentando f rancamente wa opinião, a menos que o do
cumento, por sua natureza, não o comporte, ou se trate de 
conduta de superior hierárquico, q ~..:e ainda, não hajam 
elementos para informaçõe~. como nos casos de simples re
messas e restituições; 

5 - as inforn:ações devem ser claras, precisas, con
cisas e completa~. r.odigida~ em linguagem corrente e res
peitosa. destacando-se u qu . for essencia l, sem prPâ mbulos 
ou fórmulns de: pma COJte~ia, o que é dispensá\ el quando 
devam transitar somente d·;)'1tro da Gua rda Territorial; 

6 - no âmbito dos d~stacamentos e da Guarda Ter
ritorial, a correspondência escrita conterá no endereço, 
somente a clas~;e, o nível e o cargo da autoridadli a quem 
for dirig ida; será feita st.i> a forma de memorar'dum, em 
papel l 2 x 20 centímentro~. aproximadamente, <iaixando à 
"'Squerda uma margem de 3 x 20 em; 

7 - a correspoFd(·nci.: destinada a tran sita r fora da 
Guardll Territorial ou dos destacamentos, será feito em 
papel de formato regulamE:Ptar, r estringindo-se o ender eço 
apenas ao cargu da <..Utoriclade a quem é di rigida, devendo 
ser organizada de rnooo qu · as di\ ers ~;s informações, des
pachos e encaminhantentcs, sejam lançados, sucessivamente, 
na ordem cronológica, e mu;ca ern folhas anteriores; 

8 - quando se trata de correspondencla pessoal-secre
t a, além da classe, nível e cargo, será mencionado o nome 
da autoridade a que se de,tina; 

9 - todas as folhas de um documento s~·rão numera
das seguidamente e rubrica ias, no canto d ireito supel'ior, 
pela autorübde que o expP.lir; as autoridades que abrirem 
l1ú\ as folhas deverão prosseguir " numerão e au tenticar as 
folh::.s abaixo do número cun esponctente a elas; 

lO - no caso de ;;er m anex"'dos documentos espe
ciais ao corpo de um Pi'OCt so, esta anexação deverá ser 
feita com a declnrnc;:ão d~ ,,juntada» . constando o número d e 
folha8 acrescidas, a numerc-çâo será seguida e crn ordem 
crescente, àe confvrmidade cem o disposto no número 9 
acima, sendo inutilizada previa mente outra numeração 
nelas existentes; 

Ar t . 47º - Na correspondência telegráfica, ou rádio
telegráfica, será obsen·nclo: 

1 - o endereço, escrito por extenso, será constituído 
unicamente pela função do destinatário e local em que este 
se acha, salvo na correspondênC'ia de cari.· er pessoa l, em 
que é indispensá,·e! tr:mbcm o nome. Quando, poré m, a cor
r espondência for fPita por serviço ri'd io-telegráfi:w militar, 
poder-se-á empregar a breviGtura regulamental'P1 ; 

2 - o t exto corneçará pelo número de ordem que os 
telegramas deve receber, dentro de cada ano, a partir de 
primeiro de janeiro; se for r •sposta, indicará, irr: edlat a mente 
e, em seguida, o número correspondente do t e leg1·ama que e 
provocou; 

3 - serão evitadas palavras que não sejam indispen
saveis à compreensão indubitf>vel do cle<>pacho, bem como 
as formulas de mera cortes.<.~; 

4 - a a ssinrtura conterá a classe, nível e o nome 
pelo qual é geralm ~nte conhecida a autoridade, seguido àa 
função que estiver exercendo; 

5 - a pontuação obedeçerá às convenções telegárficas; 

6 - a correspondência telegráfica só será usada em 
casos de urgência. 

Art. 48º - ..-\ correspondência oficial em uso no ser
viço in terno da Guarda Territorial comprellnde: 

1 - Parte - meio pelo qual, por escrito, leva- se ao 
conhecimento da autoridade superior um fato qualquer de 
serviço. Deve ser fei to com clareza e conter os esclareci
mentos necesst.rios à solução; 

2 - Inrlicaç(es - documento pelo qual u rn chefe 
subordinado indica 2.0 seu superior as pessoas f:m condições 
de exercerem cargos ou desempenharem comissões; 

3 - Proposta - documento com que o chefe propõe 
à autoridade comp•:,t eni e a promoção de uma pessoa para 
d et erminadfl class;! e nível, ou alvitra um processo para 
melhor execução dt! determinado ser viço; 

4 - Con sult;, - d o<:umento em que se p ede à auto
ridat!e ~uperior a \ erdadeira interpretação de um texto ou 
dispositivo regulan .entar ou esclarecimentos para a perfeita 
execução de qualq ,,,; r trabalho, serviço ou missão. Numa 
con:sull a. além do l"IOtivo que a determinou, deverá o cor.
sule nte dar e justif car sua tnpin ião a respeito da conve nleu
te interpretação o J o modo de desempen har o serviço, 
~em o que não poC: erá a mesma t er andamento; 

5 - Requeri Ttento - docu:nento em que o signatá
rio pede à autorid<lci e superior a concessi:o regulamentar 
ou o reconhec!menlo de um direito; 

6 - Sugestõt!s - documento em que u ma autorldR
de alvitra um processo ou medida, em ben efício do serviço; 

7 - Informç.ção - documento P.tn que se presta um 
esclar ecimento solid tado ou necessário. A infrH"mação será 
tão completa quan Lo posslvel, primando pela ccncisão ~ 
cortesia; 

8 - Remessa ou restituição - todo o enca.ninha
mento de corr espOJ1dência, que dispensa qualquer informa
ção ou escla recimento. 

Capítulo VII 

Abreviaturas 

Art. 4§º - As abreviaturas ctestina-se a simplific.ação 
das palavras <:! exp· .:ssões correntf:s na llnguagem polici<l l 
- militar, notadamer e no que consernir a órgãos, Es~abele
clmentos, Des taca o e nt.C's, Regulamentos e funç6es. 

§ Único - A s abreviat uras devem ser e mpregadas 
somente entrP. os integrantes da G uarda Territorinl. 

Art. 50.0 - Só é permitido o emprego de abreviatu
ras regulamentares. 

Cawitulo VIII 

Galeria de R etratos 

Art. 51.0 - Na Guarda Territorial serão organiz••das , 
como homenagem, ga ler ias de rstr~'tos e m que, i igura rão 
os vultos m ais not:.'"veis da nossa história militar e policial 
dos seus ex-Comantilantes. 

Art. 52º - A inauguração de r etratos a que se refe
re o artigo an te rior, cr.nstituirá atos solenes, devendo cons
tar do Bule tim Intt rno, para ~er t ranscrito no histórico da 
Orga nização. 

§ Único - Os retratos dos ex-Comandantes deverão 
ser inaugurados pelos Comandantes que os suceder em. 

Art. 53º - Nos gabinetes dos Comandantes ele Uni
dades e Sub-Unidades e Destacamento , pode rão figurar os 
retra tos dos ex-Coma ndantes efetivos r espectivos. 

Título III 
Atribuições Iner entes a Cada Cargo e Classe 

Capítulo I 
A) Comando e Administração 

Do Comandante 

Al't. 54º - O Comandante da Guarda Ter ritorial é o 
órgão de que di spô~: o Governo para o emprego e a direção 
dessa Or ganização, isto é, para tornar efetiv<l a autoridade 
que lhe é conferida pela le i que rege os Territórios. 


	

