
Terrã•itórlo Federal do Amapá 

DIÁRIO OFICIAL 
Decreto !1R0 1, ~e 24 de Julio de 1964 

-------------------------·--------- -----------------------------------------Ano IX. Números 1.823 e 1.824 Maca pá, 5a. e 6a.-feinas, 25 e 26 de abril de 197 4 

ATOS DO PODER EXECUTIVO 
( P) n.0 0340 de 26 de março de 1974 

O Governador do Território Federal do Amapá no uso 
das atribuicões que lhe são conferidaE em Lei, e tendo em 
vista o que consta do P1oce~so nº 1035/74-GAB., por dele
gação de competência, de acordo com o Decr eto n. • 64.925, 
de 05 de agosto de 1969 e Portaria n.0 013, de 08 de maio 
de 1970, do Ministér io do Interior , 

RESOLVE: 

Art 1.0 - Determinar, na conformidade do disocsto 
no Decreto r..0 60.091, de 18 de janeiro d~ 1967, a apliêação 
do Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva 
(RET[DE), ao servidor abaixo rélaci onado, a contar de 1.0 

de abril do corrente ano: 

Nome/Matricula I Cargo ou Função ~":;~ I Gratificação 
Gratificada I Mensal - Cr$ -------------------------

Eduardo Nasci
mento Ramos 

Delegado de Poli-i cia, símbolo 8-C I 80 1.180,00 

.-\rt. 22 -· R evogacias as disposições em contrário. 

Palácio do Setentrião, em Macapá, 26 de março de 
1974, 85º da República e 31º da Criação do Território Fede
ral do Amapá. 

José Lisboa F reire 
Governador 

(P) nº 0401 de 04 de abr il de 1974 

O Governador do Território Federal do Amapá, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas em Lei, e tendo 
em vista o que consta do Processo n.o 0676/74-GAB., 

RESOLVE: 

Art. 12 - Exonerar a pedic!o, na forma do artigo 75, 
item I, alínea «a>>, da Lei nº 1711, de 28 de outubro da 
1952, Inácio Bar roso Rocha, do cargo isolado de provimen
to em comissão, símbolo 7-C, de Superintendente do Abas
tecimento do Quadro de l<'uncionários do Governo deste 
Território, a cont:lr de I º de abril do corrente ano. 

A1t. 2° - R~:vogadas as disposições em contrário. 

Palácio do Setentrião, em Mac:.pá, 04 de abril de 
1974, 852 da República e 31 º da Criação do Território Fe
deral do Amapá. 

José Lisboa Freire 
Governador 

(P) nº 0403 de 04 de abri l de 1974 

O Governador do Território Federal do Amapá, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas em Lei, e tendo 
em vista o que consta do Processo n.0 067ô/74-GAB., 

RESOLVE: 

Art 1.0 - Nomear na forma do item III, do a))tigo 12, 
da Lei n.0 1711, de 28 de outubr o de 19fi2, Laércio de 
Sousa Monteir(IJ, Escriturário, nível 8-A, do Quadro de F un
cionários do Governo deste Território, lotado na Secreliaria 
de Economia, Agricultura e Colonização, rara exercer o 
cargo isolado de provimento em comissão, símbolo 7-C, de 
Superintendente do Abastecimento, do Quadro acima refe-

rido, a contar de I .0 de abril do corrente ano. 

Art. 2.0 - Revogada s as disposições em contrário. 

Palácio do Setentrião, em Macapá, 04 de abr il de 1974. 

852 de República e 31º da Criação do Território Fe-
deral do Amapá. 

José Lisboa Freire 
- Governador -

(N) n.0 006 de 08 de abril de 1974 

Exonera, a pedido, da J unta Comercial do Amapá 
(JUCAP), o vogal, Sr. Juarez de Freitas Heringer. 

O Governador do Território Federal do Amapá, no 
uso das atr ibuições que lhe são confer idas em Lei, e tendo 
em vista o que consta do P rocesso nº 0597/74-GAB., 

R ESOLVE: 

Art. !.o - Exonerar a pedido, o vogal, senhor Juar ez 
de Freitas Her!nger, da Junta Comercial do Território F e
deral do Amapâ (JUCAP). 

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário. 

Palácio do Setentrião, em Macapá, 08 de abril de 
1974, 85º da República e 31 º da Criação do Território 
Federal d? Amapá. 

Gentil Almeida Campos 
Governador-Substituto 

Dr. Raimundo Sousa de Oliveira 
Sea. de Adm. e Finanças 

(N) nº 007 de 08 de abr il de 1974 

- Nomear o Dr. Odir Nascimento de Macedo, para 
na qualidade de Vogal , constituir o Plenário da Junta Co
mercial do Amapá. 

O Governador do Território Federal do Amapá, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas em Lei, e tendo 
em vista o que consta do Processo nº 0597/74- GAB., 

RESOLVE: 

Art. 1.0 - Nomear na forma dos arllgos 19 e 20, do 
Decre to n.• 57.651, de 19 de janeiro de 1966, o Dr. O à ir 
Nascimento de Macedo, par a na qualidade Ele Vogal, cons
tituir o Plenário da Junta Comercial cio Amapá (JUCAP). 

Art. 2.0 - Revogadas as d l1posições em contrário. 

Palácio do Setentrião, em Ma~:apá, 08 de abr il de 1974, 

85.o da República e 3J.O da Criação do Território Fe
deral do Amapá. 

Gent il Almeida Campos 
Governador-Substituto 

Dr. Raimundo Sousa de Ollveira 
Sec. de Adm. e Finanças 
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(E} n" (.!13 de 09 de abril dl' 19H 

- Cria Grupo de Tnb<:~lho encn rreg<Jdo de e ~tudar 
rne;lidns contra f!;, gelos qu~ pr,s~~.u oLon e r n:.J Territorio 
l'cd•'ral do Amapa. 

O Govern rlur dv Tcrritl.rio 1·\:deral do Amapá, no 
u ;c d:ts atribui~;cws que Ih..- conf..:r~ o i em ll. elo ortig·) 18, 
do Dccr~tc-L!'i n.0 411, ~e 08 d e jnneiro lle IU!i~l. 

RESOLVE: 

Art. 1.0 - Criar u m GrLJI)O de Trabalho incu mbido 
de estudar medidas pre v ertivas· bem como p ropor soluções 
contra flagelos de qualqut>r n :1.ur eza. 

Art. 2.0 - Designar, para constituir o mel'\cion<Jdo 
grupo: 

COOR DEN ,\DOR: 
Dr. Abemor Cout inho 

MEMBROS: 

Dr. Joaquim Mnlins dn Rocha - SEAC 
Dr. Raimun do Souza de Oliveirn -S,\F 
Dr. Jouquirn d•~ Vilher.n Nc.tto - SOP 
Dr. M;írio de !VIedciros Bnr!Josa - Sl•,SAS 
Dr. Oc.ir ~nscimento de t\ilacedo - SEGUP 
Dr. ltuimunclo J~odrirue<; dn Costa - SUC Al\1 
Dr. C2rtus Alb'-'rtn <'e Miro::nd,~ San~f'S da SH\'u - Di'\OS 
Sr. Yitor José i\lforeira do~ Santos - · S.:\er 
C · !\goHinl.o La!Tlari:,o d<' c~_ tn. liibeil o - DFM A-A P 
Dr. Hcre1lio \'ater cie F.tri: s - CArviPUS :\V· i\CADO 
CP!. Luuriv:.t Bem\·enuto da Si!\ a - PMM 
Sr. Leonel Nasdmrnto - Pi\L\ 
Prof. Aracy Mont:.:Jro Costa - pr.-·c 
Sr. ll:\imundo da Costa C r esr'o -· Banco do Brasil 
Sr·. l:<timunrlo Ursuilno de A1;1orim - BASA 
Dr. Julio Arn.ando Horna Cantelli - ACAR-A m apá 
Sr . .Tué1o E\'ungelista Pereira - Cooperativa Mista Agrope
cuflt·ia de IV1rtcdpú 
Cnp. Jost' Vianna Sampaio Filho - F/34."-Bl 
Tcn . Gecdio S2nt0s - Guarda Terrilorlal 
Tcn. Josemir Mendes de Sousa - ASI 

Art. 3." - O Grupo de Trabnlhc. dC'ver:J !>f' r euni r 
unn ( I) vez por scm<ma na S;:;ta de 1lcuniões do Palácio 
do Set<.>ntrHio para o fim a que se propõe. 

1\rt. 4.0 - Çnberá ao Grupo de Trabalho, apresentar 
plano de ação, objeti\'ancio me lidas a .:urtfl .• n( dfo e longo 
prazo que devam ser adotadas pel(ls dive r sos (l!'güos da 
Administr<J(·ão Amap<Jeme e colaboração das entid<Jdes 
priYadas. 

Art. 5.0 - Re\·ogadas as disposiçõP.s em contrár1o. 

Palácio do Setentriã11, em M<:~ctpú. 09 de abril de 
197-!, 85.0 da República e 31.0 da Cria<;-ào do Território Fe
deral co Amupa. 

Gentil Almeida Campos 
Governador- Substituto 

Dr . Raimundo Sousa de Oli\'eira 
Se c. dt! AdiT'. C' Fir,r.m;ns 

(N) nç (:08 de 15 de Rbt il de 1974 

C r ia a Iinhn intt·rmnnicipn l 1\h.cap:O 'Am~pá/1\!laca
pá, para a exp!Nad'io de s+>rviçns d,, trans porte colt-ti\'O. 

O Governador elo 'l e rri1órío Fep<>ral do Ami1pá no 
uso das n tribui<,õe~ quP lhe CtiT'fere o itt:"m 11 , do a r tigo 1~ 
do Decreto-Lei n ° 4Jl. de 08 de janeiro de l9ô9. e 

CONSIDERANDO: 

- a necessid~de de implantn r no Território Federal 
do Amapá, e~T. r azilo do surto de desenvt•lvimeuto que 
vem tenao o serviço de tran~porte coletivo inttrmunicipal; 

- que de hil muito se to rna necesstlria a criacão da 
l inha intermun icip<Jl que ligue r odov i<Jr iamente a capital 
do Território à cidade de Amar:Hí, no município do rneHmo 
n ome; 

- que cabe <JO l'odcr P úblict explor ar d iretame nte 
tais serviços ou concedé- los a tncei ros, na fvrma p re\•isia 
na legisl'lção em v>gor; 

- que o Decreto n° 62.9:.!8. de 28 de junho de 1968 
que a ltera os artigt1S 36 e 37 do Hegulamento do Código 
Na:::ionnl de Trün~ito, <:~provadn pelo Decret o n.O 62.127, de 
I 6 de janeiro rle 1 H68, estabL•Iereu a compl'tência dos Ter
r itódos p3r:t cc,nceder, auto riz3r ou perm iti r a explo raç::io 
de sen·'(os de tra1 2pf'rte culetl\'O pa ra linhc.s i ntermuni~i-

' pais, de,d<> que nà~ transponham os limites do Territó rio 
(Art . ::lti, li), 

RESOLVE: 

Art. 1° - Fica crH:,da n linhn intermunicipal l\'Iacarál 
Amapá/Mar:apa. pa,·a exploração de 3trvn;t' de transpurte 
coleli\'o d" pa.>~ageiros. 

Art. 2.0 - A explora,ão da linha intermunicipal a 
que se refer~ o <Jrtig,, anterior será feita sob regime de 
concf.'ssão mediante concorrén•~ia públ ica. 

Art. 3° - O p t·esente Decreto entrn em vigor na data 
de sua publicação, re\'og:~das as disposições em contrário . 

Palácio ào S(:tentrifw, em 1\iacapa. Jj de uJril de 
197-l. 

85~ da Republica e 31 ~ da C riação do Território Fe
d e ral do Amapo. 

Gent il Almeida Campos 
GO\'ernad0r· Sub~tit uto 

Dr. Raimundo S ousa d<! Oliveirn 
Sec. de Adm. e Finanças __ _, ________ """',.._ ___ ..__ .. ____ _._....::...~~--~~-·-~-~ 

Preço 
~ , 

do exe1nplar: 
Cr$ 0,30 
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COPIA AUT~NTlC'.A. 

frl.J. Depnrlarnenlo de Polícia Frde·ral 
Apn vo os termos do Presente convênio 

a) ,\ lfrc d Buzaid 
Mini::;trn ri-) Ju~tlça 

Cem·€ nio Er:tre o Ministério rl-1 J l:sti~ u por In
termedio cio Dc·r ::1t; mento d<· Policia Federal. 
e o Gon•rno do Ter ri tório Fnc .,.r ., l do ,\mapa, 
ntravés da S::.c retaria de S ·gman<;n Publicn. 

a) Gen. A. DanCleir<~ 

O Min i ~tério da Just:ça, por intt?rml·dio do l)ep~rt?
mento de Policia FPderal. rom ~ede em 1' ·;;silia. DF, cl•Jra
vante dencndnado Drpa rtnmento e rC'~rt· c•,tadc; p,.r seu l :
r etflr Ger~l General Antônio Panllt>ira e o E':·>Vetno do Territó
rio Ftàeral ào Amn piJ , dvra,·nr e denommado J'· rdtório c re-

• pres.ntad., por seu SE>cre:ário de SegttrllnC.I Pub!ic1, Coro- • 
nel PM Gen•il Al ·lleirla C1n pos ,·elebr·am er!h . si. o pre
sente COIIvÉ>nin que SP estabele~.:e nos termos ào ôrtigo 13. § 
3° da En'et!d<l Constituirionrl n° I, de 17 de OlllUbro de 
IP~;!l e <'lrtigo 2~ da L~i nº [i 7:!R, de 29 de :)utl• bro d~ 1971, 
ob~~rvadil::c os disposkõe;; das cláuoulas q~<e se segncm. 

Clnusuln Primeir·c;: Pelo presente convênio fica de
legnda ao TerrHór1o a (•xecu<;àn, l m todo ~eu território, à os 
serviços de prl'\·en<;ão c: repre~s<io ao~ crimes àe t r:\ficl>S e 
uso de rubstam ias o?nlorpPc••ntes ou que d.,.•errPioem depen
dê:ncia fiska c.u p~Jqu ca, ra form<1 do n. cr""to n · 73 332, 
ri e 19 de dezembro de J<l73, rp.te. 1)or fnr<·n do disposto na 
alínea ''b do jtem VIII, ào artigo 8° dn I:menuil Constitui
ci<.mal nl• 1. d r> 17 de o utubro de 1!J6!l. imcube ao Depnrta
menw. !.'xcdo aquele!' de tr fico com o exterir,r e as infra
<;ües cuja prntica tenha 1 eper<:l!~'&o inten.st<'!dual e exija 
r"pres!'ào uniformP, segund ' ~e d spu~e1· em lei. 

Cláu,ula Segunda: Em decorrência do disposto na 
cláusula primeira, o Território sP obriga a execut<'lr. sob a 
orientação do Ministério da Justiça, atrav{,s do Dep:n-ta
mento, os :;eguintes serviços: 

a) Apurar os crimes de tráfico ilícit'l e uso ind~vldo 
de substâncias entorpecentes ou que det~crminem depen
dêncin física ou p~íquica e de m<~térla prima ou plantas 
dcstlnadr.s a sua t.:.reparação, de f nidc~ no Código P enal 
Brasileiro e todos os demais previstos " tn Jegisl&çào espe
cificn ou correlata; 

b) Proceder diligencias no ~entido dt> prevenir e r e
primir infr:;ções cuja apu1 a\·Jo seja de sua c• mpetência, 
bem como. os trabalhos ele Polícia Jurlicitría. instauranào 
inquéritos e investigações; 

c) A destru ição das plantas. m.tivas ou cuiíivadas. a 
que se refere o inciso I dlJ arti~o 4º ria Lei n ° 5.726 de 
~g de out ubro de 1971; 

d) Organizar um c; dastro ccntraliz:-rdo de indivíduus 
sm peito e indiciai os pda pr<.otica à e cl'imes reteridos na 
l~tra «a>' desta cl:iusula: 

I 
I 
I 
I CJ Obser\'ol' o cumpri"!:t:-nto de diretrizes emnnadas 

da Dh·i~âo de Hepressâu a E• torpecente!: do Departamen
to de Polícia Federal. face aos pla nos e p~·ogresso~ do Gc
verno da União de Combate ao tráfico e uso ue drogas; ! 

fl Trocar informações com as ü"'mais <..utoridades po
liciais elo p<1ís, com os órg'ãos de infO!maçf,ts P rom órgàog 
arlministrativos feccral~ e e~t::Jàuajs que tr•nhc:m re~ponsa
bilidade~ na pre\·en<;âo e repres>iio ao tr11Iit:o e uso indevido 
de drc;gas ou na íiscaliz< ~ão e controlt· do e1~1prego e do 
uso clinico regular àe tais substandai~; 

g) Manter cadastro atualizado das empresas industri 
ais que o roduzam ou manipulem sub~i..Jncias en~orpecentes 
ou equiparadas a entorpecentes, bem corr n de filiais de 
laboratórios. drognriais atacadtst&s, depMit'ls de drogas e 
t<.rmáciab, que 0perem na área do TerritóJ!o com respec
tivos endereços; 

hl Corresponder-se com a Divisão de Repressão a • 
Entorpecente s do Departamento d<! Polícia Federa l e o 
órgcio regional daquela Divisão no Território, a eles traus
mitindo e deles recebendo ln!ormaçÕPS e dados que se fi
zerem necLssilrios à maior eficicncia de cada um no de
~;ernpenho ele suas atribu}ções. 

Clliusula Terceira: Em con'!uencia das atividades 
enumerada~ na clausula anterivr, o Terriiório se comprome
te a fornecer ao Departamento; 

a) Dndcs informativos em duas vias ~obre ca:<os re
gistrados de tráfico ilícito ou npreensão de substâncias entor·
pecenlcs ou que dr·terminem dependência f ís ica uu psíqui
ca. conforme o formulário I:RE-1 anexo; 

b1 Ter mo rirrusl1nciado c; e destruiqão de plantas rc
ieridas no inciso 1 c.u art1go 4.0 da Lei n.0 :i.726 de 29 de 
outubro de> 1971; 

cl Informac:;ões !' CibrP pessoas suspeitas e indic iadas 
pela pr;.tica de tréfir·0 ou de uso i'1devido de d1·ogns, bem 
corno dus locai ~ de incictênci:J. dessas ath· idades; 

d J rnform"ções sobre as empresas industriais ou co
merciais que pn,duzam, manipulem ou pratiquem qualquer 
ato de comercio ou de distribui<;ão de substâr. -;!a entorpecen
tes ou que determinem dependência física ou psíquica, na 
brea de ::un ,Jurbdil,iio. 

Cli\ui.ula Qparta: A C>xecução dos encargos ~numera
dos na clausul::~ se~unàa efetur~r-se-á de conformidade com 
as leis, regulamC'ntos, portl:lrins, d~;cisões ou quaisque r ates 
Pm1n1dos d :: autoridade federal competente, poden:lo o 
Tenitório disciplinar, por lei ou por qua lquer a to admiois
tr<iltivlil, os processos de execu~·ào des~es t>ntargos. 

Cláusula Quinta: A competência delegnda ao Te r
ritorio pela d<iusula primeira nf:o exclui a do Departamento 
para a execução dos mesmo servi<;os. 

Cláusula Sextn: As partes convenentes trabalharão 
em perfeito entrosamento e prestar-se-ão auxílio r ecíproco, 
sem pre que solicitado, inclusi\·e a realização de exames 
toxlcnlógicos e demais pel'Ícias, indispensáveis ao PSC!are
cimento dos fat os previ~tos na matérin delegnda. 

Cláusula Sétima: Para perfeita ~:-Xecução àas 
nti\ idadt-s ddegndas, o Departamento se obriga a fornece r 
ao Tt>rritório toàa a legislação e normas que regulem ou 
orientem a execução dos enca rgos relacionados com a ma
téria delegr; ia, bem como os formulários tipo DRE-1. 

Cláusula Oitava: Ao Tf>nitório cabe a instalação dos 
órgãos encar:·egados dn execuç·ão do presente convêr.io, bem 
como o ônus de sua integral manutenção e fornecimento 
do material necessário ao funcionamento. 

C láJJsu la Nona: O órgão do Território encarregado da 
execução do presente convênio encaminhará ao Depnrta
mc nto até o dia 10 do mês subsewente os formulários que trata 
a letra <<a '> da cláusula terceira. 

Cláusula Décimo; O Departamento possibilitará aos 
funl"ionário:; do Território, incumbido:; da execução dos 
serviços de repressão e p t evenção ao trá fico e uso de su
bstâncias entorpecentes ou que determinem dependência 
física ou psíquica, sernr-re que necessé'J i o, a frequênc!a a 
cursos de aperfeiçoamento. a serem realizados na Academia 
Nacional de Polícia ou na sede da Divisão de Polícia Fede
ra l do Território. 

Cláusula Décimn-Primeirn : SPrá de 5 (cinco) anos u 
prazo de vigência do pr.:sente con\'ênio, podendo ser de
nundado a quiilquer época. mediante comunicação escrita 
de uma da!' pai>tPs, rom antecedência mínima de 90 (noven
tn) dias, ou prorrogado por prazo avnnçado entre as partes. 

ClúttsJla D{•Limn-Segunda: Em caso de denúncia do 
convênio ou de sua cxtinçiio por decurso do prazo prev is
to, o Território se obrig::l a entregar ao Departamento, inde
pendent!>mente da obrir,:;;ção nssumida n:t cláusula te rceira, 
tono o acervo relativo a informação e cadastramento sobre as 
atividades delegadas. 

Cláusula D~citua-Terceira: Este conv~nio entr ar:'1 em 
vigor na data de ;,ua publicação no Diário Oficial da União. 

Per estare111 de pleno acordo, as~inam os convenentes 
o presente em 4 (quatro) \'ias da igual teor, para um só 
efeito. 

Brasília, 15 ele janeiro de 1974. 

a) General Antônio Bandeira 
Diretor-Gera l do D.P.F. 

b) Coronel PM Gentil Almeida Campos 
St:cretárlo ele Seg. Pública 

Ciente - De Acordo Autorizo a Execuçlo 

a) José Lisboa Freire 
Governador do Território do Amapá 

Confere com o Original 

Manoel Ma ria dos Santos 
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I'oàcr J urliciário 

.Ju •·tiça du;, Terrilóric>s 

Território Federal do Am;.pá 

Juiz (!e J>i r eilo d1t Comarca de !llacapá 
Editul de Citaçt~o, com o f razo de 15 dias. na Forma Abaixo 

O Doutor Tiubens B::~ptisla r!e Oli\·eirn, M.l\f. .Juiz Temporá
r io Com Juri:·dic; 10 Plena (h Comarca de 1-Iae;.pó, Capital 
do TLrritório l'edl'ral do Amapá, na Forma da Lei, etc. 

Fao: Saber a todos cs que o presente Edit al com 
pnzo de l 5 di;,s \' irem, ou dele tiverem conhecimento, que 
neste Juízo C:Mre <cus tr< mites um processo em que é 
<.cu~arlo Antônio Curlos B: t bosa Panloja, como incurso no 
art. 129. do Códif;O Penal Brasileiro. 

E, como t enha o Ofic i~l de Just:ca deste Juízo certi
ficado não o ha\'t'r enconb ;Jdo ntsla Comarca, não sendo 
pos~ível cit:.-ln pe~soalme tte, c:t ~ -o pelo presente a com
parecer nEste Juízo, no ecl,fíeio do Fórum desta Comarca 
sito ú A\ e>n!d~ Amnzcna!", :-1° 2õ, e!:quina com a Rua Cel. 
Cvrl0l~no J ucá, r.c~ta ctoaoe, no dia 02 de a bril, 
ús G::.:u horas, a fim de ser int~n o gado, prvrr C~ ver sua 
àe1esn e :>•'r r.otifícado d< 3 ulteriore-s terrr.os do processo 
a que dl'\ crú comp::~reco:r sob pena de rt>V(Jia. Para co
nhecimento de todos é pass,do o preser.te Edital. cuja :l" via 
fi cGrá :.fixlida no lugar de costume. Dado e passado nesta 
cidade tle M~car:;á, aos dezoito aias do mês de março 
do ano de mil no\·ecrntos ~· setenta e quatr o. gu, Nino 
Jesus Arnnhu Nune~ . Escri vão em exercício, subs
crevi. 

Huben!1 Dar'ista de Oii\·eira 
.J uiz Trn•por :Jrio c/JurisdiC'iio plPna 

Junta de Conciliação e Julgamento de Macapá 

Edita l de Citação 
(Pelo pnzo de 10 dias) 

Pelo presente edital fica citada SANESUL
Construtoro Saneamento do Sul, 1 eclamada nos au
tos do Processo nº JCJ-Mncapá-232/74, em q u e 
J osé Maria da Costa é r ecian;ante, a pagar em 48 
(Quat enta e oito) horas, ou gRran+ir a execução, sob 
pen·~ de per.horA, a qmn,tia de Cr$-622,20, al&m de 
&Cf'ssório:: , nos seguinte ~ te r mos do acordo celebra
de nos autos do m"nci •mado processo, em audiên
cia de 18/:3;74: '' ... Ante .:; de contestado o fdto, as 
partes resolveram ccnc.liar na r: seguintes bases: a 
reclamada pagará ao reclamentt- no dia 18 de abril 
de, 197-l, a importância de Cr$-500,00, por interm é. ' 
dio da 8ecretaria da Junta ... Custns, calculadas 
soln e c. 'alor do a cor· lo, na qmmtia de Cr$ 22.20 
para caria onne ... Fica estabelecida a multa de 20° 0 
no caso de n<io pagam nto na data fixada' '. 

Caso n~.o p2gu e, nem gar& nta a ex;ecução, 
procrtle r-se-á penh ora em t :entcs bens quantos b as
t fm p&ra in! egra l pag~mento da divida. 

Dado e p:1 ssado ne&ta oidade de Mélcapá (AP); 
aos 13 de abril de 1974. Eu, Clodoaldo Andrade, 
Aux. Judiciário, PJ-8, daUlogrdei. Eu, Euton Ra
mos, Chefe de Secretaria. s;ubscrevo. 

V I S T O: 

Maria Adelaide Sento· Sé Gravatá 
Juíza Proident e da JCJ de Macap:1 ________ .._ _____ 

Sindicato dos Es ti\ adores e dos Trabalhadores 
em Esti\•a de l\.inérios do Território 

Fedual do Amapá 

Edital de Com·ocoção n.0 04{74 

Assembléia Ge ral Extraordinária 

Pelo presente Edita l fi cam convocados todos os as
•ociodc dt>s te SinJi ato. em pleno gozo de seus direitos 

sindicais, para reunirem-se em Assemblé ia Geral Extraor
diná ria, no próximo dia 27 de abril do corrente ano, às 
9:00 horas em primeira convoc:Jção com o mlnimo de 2/ 3 
dos associados ou às 10 horas em segunda convocação 
com quaisquer núrr eros de associados. na sede social da 
EntidadP, sito à RL'a Odilardo Silva n.0 2381. a f im de deli
Lerarem sobre a seguinte ordem do dia: 

a) - Leitura, discu~são e aprovaçi;o da ata da assem
bléia anterior; 

bJ - A tratar do empréstimo do Sindicato ao Mi
nistério do Trabalh J e P revidência Social. 

Tratando-se de assunto de grande importância p ara 2!: 

Classe, a Diretoria solicita o compa recimento de todos os 
associados. 

Mac;,pá, 25 de abr il de 1974. 

Arm endo Wanzeler do Carmo 
P residente 

Agro Comunitário Esporte Clube 

Fundado e m 4 de abril de 1973 

ESTATUTOS 

(Cont. do número anterior) 

§ 1 - O Vice-presidente administ rativo terá a cola
boração de um dii·eto r administrativo. cabendo a este, a 
fiscalização e zelo da sede social, conservação do material 
e-x iRtente, cc.ntrole: de compr as de materia l e imóveis e 
con fecção de bol~ t ms que serão apre~entados nas reuniões 
do Conselho Diretor, cujos documentos passarão a fazE'r 
parte do inventáric anual. Ao Diretor administrativo, caberá 
negar ou não a ce~são da sede social ou imóveis do clube 
a qualquer sócio ou entidade, devendo todas as solicitações 
t er o s ~cu parecer. Terá ainda a colaboração de ur.1 Diretor 
de secretaria que f icará responsável pela guarda dos livros 
e documentos do clube, anotações nos livr os de atas de 
t odas a s reuniões co Conselho Diretor e se encarregará do 
fichário e r egistros dos sócios de todas as classes e seus 
familiares. 

Estatu to da hSSOCiação 
Esporte 

(Çont . no próximo número) 

13 de 
Clube 

Setembro 

(C ont inuação do nú mero anterior) 

§ único - A comissão de sindicância será . composta 
de t rês membros r.om eados em reunião da Diretoria e suas 
Informações serão :;empr e de ca ráter sigiloso. 

Art. 72 - Deixarão de pertencer ao quadr o social da 
Associação I 3 de SPtembro Esporte Clube os sócios que: 

aJ Voluntaria 11ente pedirem sua exclusão por escrito; 

b) Estiverem com as mensalidades em atraso por mais 
de três meses: 

c) Pela oonduta, dentro ou fora do clube, infrigirem 
os requisitos morai.; indispensáveis para nele permanecerem; 

d) Não acata1 em as normas estatutá rias; 

e) Quando atl<) Las. não cumprirem com suas 
ções desportivas. 

obrigá-

(Continua no próximo número) 

Estatuto da Casa da Antizade 
(Cont. do número anterior ) 

Artigo 20.0 O Conselho Fiscal fLmciona1·á com a to
talidade d e seus membros , de\'endo, na primeira reunião, 
eleger o seu P resi.:!ente. 

Artigo 21.0 Os membros do Conselho F iscal que fal
tarem sem justa causa a três (3) reuniões consecut iYas ou 
alternadas, t1= rão o mandato cassado, dever,do a Presidente 
da Associação pro\'iàer.ciar a reunião àa Assembléia Gen•l, 
a fim de eleger o substi tuto, que fu ncionará pelo resto do 
manda to do membr o fa ltoso. 

(C ontinua no próximo númer o) 
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Art. 55° - Compete ao Comandante da Guarda Ter

ritorial executar as decissões do Governo, assegura r o de
senvolvimenio unltorme da Instrução, a manutenção da 
discipllua e à execução reg~o~lar dos serviços, tendo o maior 
zelo pela boa marcha dos negócios administrativos, criterio
sa gestão dos fundos e materiaig do Território e sati s fação 
das necessidades da Org~mização sob seu comando, t udo de 
conformidade com as lel.; P. regulament·1S em vigor. 

Ar t. 569 - ~ atoibu~ções privativa do Comandante 
corresponder-se com o Go,·ernador do Ter dtório, por in
termédio do Secretário de Segurança P ública, a quem está 
diretamente subordinado. 

Art 57º - Também nos assuntos refe rentes à ad
ministração da Guarda Terri torial, com o Secretário de 
Segura nça Pública, no que disser respeito à manJte nção da 
o rdem pública, em condições ordinárias ou extr<:.ordlnf:rias. 
e com as demais autoridades civis ou militarE's da área, 
quando o assunto não exigir a intervenção da autoridade 
superior. 

§ Único - O Comandante da G ua rda Ter rit orial é o 
responsável pela sua Org"'nização, instrução, adrilfnistrat,;ão 
e disciplina; cumpre-lhe, além dos encargos que lhe são le
galmente atribuídos quer quando a instru.ção e disciplina , 
quer quanto às relaçõeg com os diversos órgãos d~ comando 
e ser viços quer. fina lmente quanto à ad•ninistração pro
priamente dita (fundos, m ateria l e substância ), as a tribuições 
e deveres seguintes: 

1.0 
- superi ntender todos os é>rgãrs e se rviços da 

Guarda Territor ial. faeilitando, contudo, o livre exercfcio 
das funções de seus subordinados, para que eles desen
volvam o espfrito de illieiativa. ir.dispensável nas s ituações 
normais ou de anorma lidade, e sint11m a responsabilidade 
decorrentes; 

2.0 
- ter a iniciativa necessária ao pleno exercicio 

do Comando e usá-la sob sua inteira responsabilidade; 

3.0 
- dar suas ordens e instruções, sempre que 

possível, por intermédio do Subcomandanle, Chefes de 
Repat·tlções ou Serviços, devendo, porém, aqueles que as 
receberem diretamente, levá-las ao conhec.imento de seu 
Chefe imediato n a primeira oportunidade; 

42 - imprimir a todos os seus atos a máxima cor
reção, pontualidade e justiça; 

ó9 - velar para que os ins;Jetores sob seu coma ndo 
s iJ·vam, em todo e por tudo, de exemplo aos Guardas Ter
r itorias; 

62 - esfor çar-se para que os seus subordinados fa
çam do cu mprimento do dever t_JOlicial, um verdadeiro culto, 
exig indo que paut '!m sua conduta pelas normas da mais 
severa moral, compelindo-os a satisfazerem seus compro
missos e punindo-o.s quando se mostrarem reca lcitantes; 

72 - zelar para 4 'Je. pelos diversos ele mentos à a 
Guarda Territorial, sejam f ie lmente obse1·vadas t odas as 
disposições regulamentares, e que exista en tre eles a maio r 
coesão e uniformidade, ae modo a ser mantida a indispen
sável unidade de instr ução, administ ração e d isciplina; 

82 - procura r, com o máximo critério, conhecer os 
seus inspetores, observando cuidadosamente sua capacidade 
fis ica, intelectual, mora l e de trabalho e suas virtudes e 
defeitos, não só pa ra prestar, com exatidão, as informações 
r egulamentares. como O\.Otras que forem nece~sária s. 

99 -- fazer observar rigorosamente os uniformes 
constantes do regul11mento em vigor; 

102 - atender dentro das possibilidades de seu efeti
vo, as r equisições feitas pelo Secretá r io de Segurança Pú
blica, ou, no impedimento deste , pela autoridade prevla
rr.ente designada para substituí- lo; 

112 - vela r pela instr ução, fiscaliza ndo cons tante
m ente a execução dos programas pre-estabelecidos na Guar
da Terl'itorial e nos demais órgãos e serviços da mesma; 

12º - providenoiar para que o pessoal (t ropa) sob 
seu comando esteja sempre preparada para a eventualidade 
de u ma mobilização ou de um emprego imedia to; 

13º - c;:umprir rigorosamente a s obr igações que lhe 
forem impustas pela legislação em vigor. relativas à mobi
lização; 

14° - orga niza r o horár io de t raba lho nos d iversos 
se tores, repartições e ser viços da GT; 

l 5º - procedt-r v isitas frequentes as repartições, 

serviços e destacamentos, inspecionando os respectivos tra 
balhos e escrituração; 

169 - Louvar , e m Boletim, Inspetores e Guarda Ter
ritC'riais que se torna::em ex.:epcienalmente dignos de men
ção; 

17° - t ranscrever, a seu ju ízo,. e m Boletim , a11 re
compen sas concedidas pelos coma ndos subordinados; 

18º - prestar homenagens aos se us subordlnadGs 
mortos e que durante sua permanêncie na Guarda Terri
torial se tornarem dignos, publicand o em Boletim referên
cias especiais que enalteçam as virtudes cívicas policiais e 
militares de cada um; 

19º - punir os Inspetores Guardas Territoriais, pe
las faltas d isciplinares que cometerem, nos limites e stabe
lecidos neste Regula mento; 

20º - mandar p roceder s indicâ :J.cia ou Inquérito po
licial-militar , sempre que julgar necessário elucidar qual
quer fa to; 

21 º - constitui r Comissões de Sindicância ou de Dis
ciplina, julgando em definitivo as decisões que lhe compe
ti rem e encaminhando à autor idade superior aa q ue forem 
da alçada dessa autoridade; 

22Y - anular qualquer cota disciplinar em virtude de 
cast igo por si imposto, desde que venha a reconhecê-la 
injusta ou legal ou relevar do resto da pena a qua lquer de 
seus 1ubordlnados, desde que se tornem merecedores des
sa concessão, justificando seu ato em Boletim ; 

23.0 - determinar, a requerimento do interessado, o 
cancelamento elas notos por fa ltas disciplinares, lançadas 
nos assentamentos dos seu~ comandados, pela forma esta
belecida neste Regulamento; 

24.o - atender , desde que sejam justas, as ponderações 
de seus subord inados, quando feitos em termos preciosos, 
claros e j udiciosos; 

25.0 - retificar , em Boletim , justificando, qualquer 
nota publicada no Boletim dos Comandos subordinados, 
quando estes, depois de observados, não tenham feito a 
necessária cerr eção, sem prejuízo de qualquer providência 
de ordem disciplinar, que julgue conveniente; 

26.<' - conceder aos seus subor dinados até dez (1 0) 
dias de d ispensa do serviço, quando houver , a seu critério. 
motivo que justifique a concessão; 

27.0 
- conceder gél la de casamento aos seus subordi

nados sendo &ito (8) dias aos Inspetores e seis (6) dia• aos 
Guardas Terri to riais; 

28.0 
- con~:eder oito (8) dias de nojo aos seus co

mandados por morte de pais, irmãos, esposa e filhos , bem 
corno permissão para usar luto durante o pr azo regula mentar; 

29.0 - conaeder as fé rias previstas no Estatuto dos 
Funcion;"1rios Pú9Jicos Civis da União; 

30.o - conceder licença para trajar civilmente aos 
Guardas Ter ritoriais que tenham boa conduta, podendo en
tretanto, suspender temporariamen te essa concessão se o 
Interesse da disciplina o exigir; 

31 º - conceder permi ssão para contrair matrimônio. 
' 

32.0 - despachar ou informar com presteza os reque
rimentos, parttts , consultas, queixas , pedidos de reconside
ração, t!tC. , dos Inspetores e Guardas Territoriais e· mandar 
arquivar os que não estejam n~digidos em termos conve
nien tes, os de natureza capciosa ou que não se fundamen
tem em disposi tivos legais, publicando em Boletim as ra
zões desse a to e punindo os seus autore~. se houver cabi
mento; 

33.o - mandar registrar nos assentamentos dos seus 
comanda dos as a lterações concerne ntes à sua v lda funcio
na l, inclusive as declarações de her de iros; 

34.0 
- lançar, de punho próprio, se u juízo, nii '> só 

nas folhas de informações, como em q ualquer documento 
aná logo, acerca dos Inspetores da Guarda Territorial; 

35º - designar as comissões que se tornarem neces
sá rias ao bom andamento do serviço; 

36° - comunicar imediatamente ao Secr etário de Se
gurança Pública, qualquer fato g rave ocorrido nc. Guarda 
Territoria l; 
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:n.n - propor ;u Sc>cret.:.rio de SegurançG Pública as 

designaci"s de lr~!'Ctores E' Guardas para qualquer cargo 
ou fun ção for a d" Guarda Territorial; 

38.0 - de~igna r, tra uferir e cla s~ifica r, Inspetores e 
Guardas paro r s d ife re nte~ órgão e sen ·iços no âmbito da 
Guarda Terrrit or lal; 

~!l~ - mondar incluir os I n ~petores ou Gua rdas no
meados ou promovidos, dcoignando-lhes os órgãos ou ser
v iços em que d eva m scn·ir. 

40 ~ - comur.ica r à a•..t túridade a que estiver subordi
na do, a a presentação d os Inspetores inc luindo~ em qual
quer car"t er, c:> do~ que se a fast arem da Gua rdo Territoria l 
por quolqut r mot ivo; 

IJ lY - irnnferir , por conveniencia do serviço, Inspeto
res e guardas dentro dos órgãos e serviços da Or&anização, 
obsen o das as d isoos ições e este Regult mento; 

42º - preencher os cargos, vagos mediante pr oposta 
dos Comandan tes, diretores ou chefes de sen,iços, ouvido 
os comandos e chefes iotern ediários a que estejam ;;ubordina 
dos os propos tos , deter minnnào as necessárias tran sferências; 

43º - utilizor no se rviço das Repartições internas, 
além do ocrsor>l n ormal, outros guardas, quando o acúmulo 
de trabalho o exigir ; 

44.0 - mandar incJ t,ir os voluntá rios co"l lra tacios 
destinados a o preenchimen~o dos claros da Corporação; 

45º - reinc luir, de pois de julgados a).ltos em inspe
ção de saúde, exmnes de escola ridade e fís ico os ex-guardas 
que assim o requererem e desde q ue haja autorização 
superior; 

46 .0 e xcluir da Guarda Territ orial: 

n) os Inspetores e Guardas fa lecidos; 

b) os Inspetores e Guardas aposentados na forma 
da lei; 

c) os inspetor e s e guardas julgados fí sica e moral
mente incapazes para o ser viço policial. be m como os con
denados, conforme estabele..:er a legis lação em vigor; 

d) todos aqueles que, contrn a or dem públ ica ou con
tra o Poder constituído prc.ticarem ato de revolta , motim, 
subver são, e out1·0s atos cc ntrá rio ao Re gime Democrático, 
se m prcjutzo do processo a que estiverem de responder , 
de c onformidade com a leg 'slaçào e m \'igor; 

e) t odos aqueles que concluírem o seu tempo de ser
v iço ou cont,·at e>, provide nc ando pa ra <iJue lhes seja m en
tregues on dllt:Llmentos devidamente es.:: ritu radoF, consoante 
d isposiçii o em v igor; 

47.0 
- deixnr em suspenso a excl us~o de Gua1·das 

que estiverem e m serviço especial, em t ratamento em en
ferm a rins e ho~pitais ou por sentencia r ; 

48.0 
- manter na Organização, os integrantes que, 

ju lgados incapa7.êf fi sicamente , não possam prO\'er os meios 
de subsi~tén cia e t enham requer ido ;,posentadoria; amp::~ra
dos pela l e>.;is l::~·ào vigent e, até soluçã o do pedido; 

49.0 - pedir providê11cias à au toridades super ior se, 
dtcorridos dois meses d:> t.ncami::1ha mento do requerime n
to de q ue t rata o inciso an terior , não houver sido solucio
nadu, de modo q ue os int ei{ra ntes nessas condições seja m 
excluídos no ma is curto prazo p ossí vel; 

I 
so.o _.:.. a nula r a inclusão de todos aqueles q ue t e- I 

nham utilizado pa ra o ingresso na organização, documento 
grac ioso ou falso, ou daqueles que tiver ocultado requi sito 
capaz de impedir a sua inc lusfto na Guarda Te rritoria l; j 

5 12 - mandar adir ou encostar na Or g::mização os 
integrantes de outras Guardas Territoriais ou Policias Mi
litares q ue se apresentarem em objeto de ser viço, até o 
dia do r egres!>o; 

52.o - r eintegrar na sua primiti va classe e níve l os 
integrantes da Organizaçiio que forem absolv ido!! ou que 
tiverem sentença passada em julgada; 

53.0 - remeter à s Repartições competentes, na época 
oportuna, vs map::; s, relações , fichas e outros documentos 
que forem exigidas pe las leis, regulamentos e t. ut ras dis
posições em vigor; 

54Q - propor a aposentadoria compulsória dos inte
grantes que atingi rem a idade limite fixada e m le i; 

55 . ., - rlet.~ rminar o afas tamento dos Inspetores 

I 
! 

I 

~ 

compreendidos nas d isposições do número anterior, das fun
ções que estiver exerce ndo, até a solução da propost a de 
a poJentadoria: 

56.o - integrar a Comissão de Promoçõe~. quando se 
trat ar de promoçÕE" > de integ rantes da Organização, de 
acordo com a legislação respectiva; 

57.0 - perm'tir q ue a Banda de Música e a Marcia l, 
t oquem em festas z atos que não tenham caráter polílicc•, 
mediante solicitaçã •) dos interessados; 

58.0 - ordenar que se desconte dos venci m~>ntos dos 
r esponsáveis, as in portâncias dos danos que, sem motivo 
justificado, causare n à fazenda nacion~l ; 

59.0 - autorizar todos os paga mentos que devam ser 
feitos pela Tesoura .-ia; 

60º - provide nciar que sejam restituídas as quantia s 
descontadas pelos guardas, por efe itos de prisão , desde que 
t e nha s!do absolviCios em última ins tância; 

61.0 ma ndar i 1clulr na carga geral tudo q uanto for 
forneciíio à Guardá Territorial ou adquirido com economias 
administrat ivas; 

62º mandar eliminar da car ga da Organização os a r
t igos que fore m ex raviados ou inutilizados pelos seus in
tegrant es, obriganà'l os responsáveis ao pagamento da 
rE'spectiva importâr ~ ia , desde que não apresentHem mo
tivos que os jus tifit uem; 

63º mandar ó •scarregar os artigos dados em consumo, 
os gastos ou consut lidos em objeto de serviço e on que 
f J rem vendidos con ~o emprestáveis; 

64.0 
- d istrib•Iir os animais, quando os pos!'uir de 

acordo com as r ecessidaàes e trans[erí-los de uma par a 
outra Unidade, por conveniêflcia do serviço; 

65q - autorb a r a venda de a nimais julgados impres
táveis pela Comi,são de Inspetores que previamente 
nomear. ordenando e:n seguida a competente exclusão; 

66.0 - provid :ncias para que seja passado <<atestado 
de origem~ ou «laudo médico» nos casos de ferimentos ou __ 
doenças adquiridas por inspetores e guard;1s e m ato de 
se rv iço ou instruçi:.o, de acordo com as prescrições em 
vigor; 

67.0 
- determinar a inspeção d e sa úde dos inspetores 

e guardas que req'..lererem licença para trata mento e dos 
que solicitarem ap;Jsentadot ia por motivo de doença ou 
incapacidade fí sica; 

68.0 - determinar a lnspf:ção de saúde do Inspetor 
que der pa rte de doente e 11quele que alegar molést ia de
pois de e scalado para qu alquer SE' rvlço; 

69.0 
- proceà. ::>r, nos casos de ausência sem licença, 

de Inspetores e Gu,. rdas , de a cordo com o que prece itua a 
legis lação jurídica em v igor; 

7o.o - proibi- d iscursões políticas ou r eligiosas no 
interior dos quartéis, repartições ou serviços d a 01·ganizaçào; 

71.0 - submeter ao j uízo da a utoridade superior, os 
tra balhos de naturc '.a t écnica, de interesse da Gua rda Te r
ritorial, aprese ntados por seus comandados, qu er importe m 
em simples subsídit >, que v isem a publicidade; 

72.0 
- fac ilitrr a au toridade competente os exames. 

inspeções e fi st.:aliz. ções, quando dete rminad as pelo Gover
no, ou em cumprimento de d ispos it ivos regulam entares; 

73.<- - providenciar na realização de concu rsos para 
preenchime nto de vagas na Organização; 

74. 0 - nomear , q uando entender necessário, comissões 
par a procedere m b2lan<;os na carga ger al da Guarda Terri
toria l e dos órgãos, repartições serviç0s ou destacamentos; 

75.o - receber do seu antecessor , mediante relação, 
os documentos de car áter sig iloso e comunicar esse recebi
mento diretamente à autoridade competente; 

76º - fazer c•rganizar, an~lmente e na época opor
tuna, os mapas de Pfetivos da Organização e a proposta 
das despesa s relativas ao pessoal e materia l, para o ano 
seguinte, a fim de r erem enviados a o Secret ário de Segu
rança Pública para servirem de subsídios e pro\'idência s 
legais; 

772 enviar, na época oportuna, à Secretat ia de Se-
gurança Pública, um r elatório an ual do movimento geral da 
Guarda Territor ia.l. 
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SUBCOMANDO 

Ar t. 582 - Ao SUBCOMANDO cumpre preparar os 
elementos necessá rios às decisões do ComRndant~ da Guar
da Territ orial e fazt>r chegar aos execulantt>s e interessados 
as instruções e ordem decorrentes dessas decisõc·s, comple
tando-as e fiscalizando-as para qut> sejam fielm<!nle cum
pridas. 

- DO SUB:::OMANDANTE 

Art. 592 - O Subcomandante é. em princípio o 
principal colabor ador do Comandante. Nessa qualidade, de
ve manter-se a par de suas intenções, estas ao corrente 
?o trabalho de todos os órgãos e Serviços, par a poder 
JUntar as informações e esclarecimentos que forem neces
sários ao de~pacho do expediente da Guarda Territoria l. 

Art. 60º - Ao Subcoma ndante 
mente: 

inc umbt> especia l-

I .o - exercer as funções de Comandante do Estado 
Maior e de Fiscal Administrativo; 

2.0 
- r egular a ação do .Subcomando e 

o trabalho das seções que lhe são diretamLnte 
dos; 

Coordenar 
subordina-

3 9 - despachar com o Comandante da Guarda Ter
ritorial, só ou com os chefes das seções subordinadas, o 
expediente diário; 

42 - mandar organizar o Boletim IntE' rno, d iar iamen
te. na 1 .O seção de acordo com as ordens do Comandante 
da Guarda Territorial, p rovidenciando para q ue dele sejam 
extraídas as cópias necessArias ao.> órgãos, repartições e 
ser viços; 

5.0 na ausência ou impedimento do 
da Gua rda Territoria l, t omar as providências 
urgente, privativas das atribuições daquele; 

Comandante 
de caráter 

6.0 
-- resp onder pelo expediente da Organização, 

quando a ausência ou impedimento do Comandante seja 
motivado por serviço de curta duração; 

72 - cientificar o Comandante da s alte'rações ocorri
das em sua ausência e das providências tomadas; 

8º - Inspecionar a escrituração a seu cargo e das 
seções que lhe são cliretamente subordinadas; 

92 - vela r ass iduamente pela conduta civ il e policia l 
rl o_s Inspetores da Organização, seus subord inados, n o in_ 
tu1to de secundar os e sforços do Comanrlante, na ma nu_ 
tenção da disciplina e ào bem nome da Guarda Territorial 

I 02 - mandar escalar o.:; Inspetores para os ser-
viços internos e externos. 

11." - mandar escalar o órgão, repartição ou ser
viço que t iver de fornecer pesso<~ l para os serviços in
t ernos e externos; 

12.• - mandar fixar nn 1.a seção e na sala do Ins
petor de Dia uma relação das residências de todos inspe
tor~s da Organiza ção; 

132 - superintender o serviço de raúde da Guarda 
Territorial; 

§ Único - O Subcomandante deve, de preferência , 
permanecer justaposto ao Comandante da Guarda Territo
rial se possível em dependência contígua a de se u gabinete. 

Do Che fe da I rt Seção 

I 
Ar t. 61º - O Chefe da J! Seção será o ajudante 

Guarda Territor ia l e t erá as seguintes atribuições: 
da 1 

I 2 - todo serviço de ordens; 

2° - organizar mensalmente a relação de alte rações 
dos Inspetores e guardas pa ra efe ito de transc rição nos 
seus assentamentos; 

I 
I 
I 
I 3° - manter em dia uma escala dos Jn~petores de r 

todos os órgãos, repartições e serviços, a fim Ele po0er in- I 
dicar ao Subcomandante a quem cabe desempenhar 1 

qualquer ser viço; 

4° - escalar, na a usência do Subcomandante os 
inspetores para os diversos serviços, segundo a s presc~ições 
em vigor; 

5° - reunir e inspecionar t odas as for§'as que 
tiverem de sair do quartel para ser viços extraordiná rios; 

6º - organizar mapa da t ropa, sempre que houver 
formatura geral, dirigindo a colocação em forma dos 
elementos que lhe forem apresentados; 

7.0 - escalar o Comandante da parada diá r ia, con
corrend<.. também a esta; 

8.0 - conhecer per fei tamente todas as ordens e dis
posirões r elativas ao serviço da Organizaqão; 

9 ~ - colaborar com o S~:~bcomandante no preparo 
de expediente do S ubcomandante da GT; 

10.0 - orga nizar mapa de distribuição e controle do 
Pessoal destacado n o in terior; 

Do Chefe da 2ª Seção 

Art. 62 - O Chefe da 2ª seção será o Secretá rio da 
Guarda Territor ia l, e terá as seguintes atribuições: 

1.0 - dirigir o serviço da secretar ia mantendo nela 
a maior ordem e disciplina; 

22 - fazer confeccionar e exped ir toda a correspon
dência do Comandante; 

3º - escrit urar , pessoalmente a correspondência de 
cll:ráte t· reservado; 

42 - conferir e autenticar a s cópias de documente~ 
do arquivo de sua seção, e xtraídas por ordem superior; 

52 - autenti car as folhas ele alterações e assinar as 
certidões que, por ordem do Coma ndante, forem extraídas 
dos li vros ou documentos existentes na secretaria , rubri
cando as respectivas folhas; 

6º - secretariar todas as reumoes convocadas pelo 
Comandante , lavrando as respectivas atas bem como os 
contratos que t iverem de ser firmados por determinação 
super ior; 

7.0 - gua rda r rigoroso sigilo sobre a cor respondência 
ou ordens de natureza reservada, de que tiver conhecimento; 

8.0 - fiscalizar e ter em dia a escrituração das alte
rações dos Inspetores e guardas; 

9º - fazer la nçar em livro próprio as alterações dos 
Inspetores e guardas dn Organização; 

10.0 - superintender o serviço de correio ~nterno da 
Organização; 

11.0 - tomar os apontamentos necessários à organi
zação do r ela tório anual da Guarda Terr itorial de cuja r eda
ção é encarregado. 

Do Chefe da 3! Seção 

Art. 63º - O Chefe da 3ª Seção é 
pela coordenação dos assuntos relativos 
instrução e às operações, te ndo, ainda. 
atribuições: 

o responsável 
à Organização, 

as seguintes 

I º - executar todo planejamento de emprego d a 
Guarda Territorial; 

2.0 
- elaborar os quadros de traba lho semanal de 

Ins t rução; 

3.0 
- fiscalizar a instrução v isando a profiss ionaliza

ção dt:s seus elementos; 

4.0 - planejar , coordenar e super visionar t.odas as 
ações da seção; 

5.0 - escolher os locais adquados à Instrução; 

6." - elaborar diretrizes e programas de instrução; 

7.0 - e laborar plano de defesa das instalações dos 
quartéis da Organização; 

Bq - elaboração, organlza~ão e distribuição das or 
dens e car tas de operações; 

9.0 
- coordenar nas determ inações das necessidades 

em armamento e munições; 

10.0 -- r edigir o diá rio de operações; 

Do Che fe da 4ª Seção 

Art. 64.0 
- O Chefe da 4! Sl!ção ê responsável pe

rante o Subcomandante pela coordenação dos assuntos 
logísticos relativos a suprimento. transportes , serviços e 
outras ativ idades correlatas. 
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Terá ainda, as ~ ~g ti!"tes atl"ibuições: 

1.0 
- dc:ermina r as 'lecessidades em suprimento; 

2.0 
- obtenção, armezenamento seguran~·a e distri

buição dP suprimentos; 

3°. - pl::>nejRmento dos movimentos, regulação e 
contrr.le do trânsito relativos aos meios de t ransporte; 

4.0 
- mnnut~n<:ão e reparação de SHprimentos e de 

equipamt>nto~; 

5.0 
- fi sC'a lização das construções e insta lações, aco

modações e tudo que se tGmar necessário para o conforto 
do pessoal; 

6.0 
- verificar , regul~rmente. o estado geral de todo 

materi:J I e equipamento da tropa; 

7.0 
- coordenar com o Sf:' rviço de saúde sobre a hi

giene do pessoal; 

8° - fiscalizar o serviço de abastecimento e supri
mento; 

9. • - superintender o serviço de rancho de toda a 
organização. 

Do Asststentc de Ordens 

Art 65.0 - O cargo de Assis tente de Ordens será 
preenchido por Inspetor de livre escolha do Comandante, 
competindo-lhe: 

I 0 
- acompanhar o Comandante em t.odas as soleni

dade e serviços e r epresentá-lo em toJos os <~tos oficiais, 
quando r eceber ordens para isso; 

2° - executnr fielmC'nte as ordens que receber do 
Comandante, gua rdando ab~oluto sigilo sobre as cará ter 
reservado; 

3º - representar a Gu'lrda Territorial nas fe stas e 
solenidades quando para isso designado. 

c) 'fesourarla 

Art. 66.o - A Tessouraria compete o 
guarda e pagamento dos fundos colocados à 
Guaraa Tenitorial. 

Do Tesoureiro 

recebimento, 
disposição da 

Art. 679 - O Tesoureiro e o responsável pela direção 
dos serviços da Tesouraria com as seguintes atribuições, 
entre outras: 

1 º receber numere. r ios para de~pesas da GT: 

2" proceder os pagamentos determinados pelo 
Comandante; 

3° encaminhar ao Su';,comandante as contas que lhe 
forem 11presentadas; 

42 - P'- gar as contas legalizadas pelo Comandante; 

5° - receber, ce nferi'·, asslnat· e encaminhar papéis 
e documento.> referentes aos pagamentos e recebimentos de 
import<incias; 

6~ - pro" idenciar para que a escrituração da Tesou
rarin s<>ja feita com ..:lareza e de acordo com a legislação 
em \ i ~or ; 

7º - apresentar ao Subcomandante um balancete 
dn receita e despesa. relativo ao movimento mensal da re
partição a seu cargo; 

8° - participar, por escrito, ao Comanda r.t e, o rece
bimeni o de qua lque r quantia em dmheiro, declarando sua 
procedência e destino; 

9° - propor ao Comandante. por escrito, as provl
déncl<~s qur~ julgar necessárias ao bom funcionamento do 
serviço a seu cargo; 

JO~ - exe rcer ação disciplinar sobre os auxiliares de t 

sua Repartição, punindo ou providenciandr na punição dos 
fa ltosos. 

Do Contndor 

Art. 68° - Ao contador cabe, de modo gera i, a exe
cU<;ão do provimento de fundos, material e subslstên<!ia 
;J.03 Inspetores e Guardas dn GT. com responsal.lilidade de 
escritura~·ão, e. particularmente; 

J •0 - providenciar no pedido de todo o material que 
{or nece~sario à Contadoria e a Organização; 

2º - r esponder pela carga e conservação do material 
distribuído à Guarlla Territorial e a Co"'ltadoria; 

32 - exercer função disciplinar sobre o pessoal 
de sua repart ição apurando as faltas e participando-as ao 
Subcomandante. 

D) Serviço de Intendência 

Art. 69° - Ao Serviço de Intendência incumbe, d;:, 
modo geral, o provimento de todo material necessário à 
Guarda Ter ri to ria!. 

Do Chefe do Serviço de Int indência 

Art. 70º - Ao Chefe do Serviço de Intendência 
compete: 

Iº - t er devidamente escriturado um mapa <'arga de 
todo material exist •nte no Serviço de Intendência, sob sua 
imediata responsab-lidade, hem como um mapa da carga 
distribuída aos órgãos, Repartições, Serviços ou Destaca
mentos; 

29 - t er a iniciativa e responsabilidade da direção 
dos Serviços de Intendência. de tra nsporte e de oficinas; 

3º - providPnciar o fornecimento de artigos peàidos 
quando legalizados pelo Comandante; 

4º ..:._ atender aos pedidos de fardamento fei tos pelcr 
Almoxarife, para a~1 distr ibuições regulamentares; 

5º - dis tribuir os serviços de sua repart ição aos 
seus auxil iares, providenciando para que a escrituração seja 
feita com clat"eza e de acordo com os modelos em vigor; 

6º - O!"ganizn e entregar em novembro de cada ano, 
as t abelas de fard amento, gêneros e forragens a fim de se
rem submetidos a apreciação do Comandante. 

7º - organiz·1r, quando lhe for determinado, o cálcu
lo de despesas corr o materia l necessário a Guarda Terr i
torial, pa ra servi r de base ao orçamento do Território; 

82 - prestar, pelos canais de comando as informações 
solicitadas pelo sen iço de material bélico da região, no to
cante ao armamento e munição existente na OrganizaçQo; 

9º - informa r sobre o processamento de contas dos 
fornecedores, de conformidade com ordens super iores; 

I Oº - exercer ação disciplinar sobre o pessoal de 
sua r epartição pro v :denciando a punição das !Altas que lhe 
forem comunicadas. 

Do Almoxarlfe -

Art. 71 º -- São at ribuições do Almoxari[e do Serviço 
de Intendência: 

12 - executar· os serviços que lhe forem distribuídos 
pelo Chefe de sua .·epartlção; 

2!> - organiz-;r e dirigir a escrituração e arquivo do 
Ser viço de Intendência; 

3º - chE:fiar a seção de distribuição de fardamento 
aos integrantes da Guarda Territorial; 

4º - dir igir o serviço de oficiais, de acordo com as 
instruções do chefe do serviço de Intendência; 

5° - encarregar-se da distr ibuição do mate rial de 
expediente aos órgaos, Repartições, Serviços e Destacamen
tos, mediante pedidos devidamente legalizados: 

- Do Aprovisionador 

Art. 72 - Ao aprovisionador do Serviço de Inten
dência compete: 

12 - desemp~nhar os encargos que lhe forem d eter
minados pelo Chefe do Se rviço de Intendência; 

2º - dirigi r o serviço de rancho da Guarda Territo
rial, de conformidade com as disposições em vigor: 

3º - dirigir o Serviço de Tramportes, de acordo 
com as instruções do Che!e de sua Repartição: 

4º - distribuir os artigos pedidos pelos órgãos. Re
partições, Serviços e Destacamentos, com execução do mn
terial de expediente; 

5Q assistir ao recolhi mento dos artigos destinados aos 
depósitos do Serv iço d e Intendência, verificando pesos , me
didas, quantidade e qualidade. 
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c) Servko de S aúde 

Art. 73° - O Serviço de S!l úàe da Guorda Territorial 
compreende os serviços médico farma~êu~co, odontológlco 
e \ eterirtra ;o. 

Art. 74° O chefe do Serviço de Saúde será um médi
co colcC',dO à di spo~iç'io da Organização pelo Governo do 
TPrriiórío Fedt·ral do Am<~p8, que será superint endido pelo 
Subco.nmdante da Guarda Territ')t"ia l. 

Art. 75Y - São atribuições gerais do Serviço de Saúde: 

l º - encnrregar-se da higiene ger al da tropa; 

2º - atender ao sen·iço médico e clínico dos inte
!!r ,ntes da Or~ani~acão e de !luas respectivas famíl ias 
(esposa, filhos e outros), de acordo com a~ fichas d e depen
d.•ntes (Jre\'iamcnte organi~ada s: 

3° - vi~it:~r em suas residencias os enfermos que 
nãn posqam comp:J.recer à sedn do Servil;o; 

4q dirigir os servi~os àe hospilalizacão; 

5~ coordenar os atendimentos cirúrgicos; 

6° realizar o serviço farma cêutico; 

7º - exPcutar a clínica e cirurgin dentá ria; 

Bº - Sllperintender o S!:!rviço de vete rinários; 

92 - proporc'onõlr a instruç5o da especialidade ao 
pessoal d o serviço lle Saúde. 

Do Chefe do Serviço de Saúde 

Al"l 75ç - São atriuuições do Chefe do Serviço de 
Saúde, entre ot:tras: 

J9 - dirigir o serviço de saúde em c omum acflrdo 
com o SuJcomQndame da Guarda Territoria l; 

2° - inspeciona r as dependê ncias do quartel. propon
do medidds que julgar convenient es à saúde e higiene do 
pessoal; 

3.0 ministrar ou fisc<tlizar a Instrução de higiene e 
de primeiros socorros nos alementos da Organização; 

4° - constitui r e presidir Junta Médicas que forem 
determi:Jndns pelo Comandante, fazendo lavrar e assinar as 
r~spectivas atas; 

5° - ass"gurar no Comandante a necessana assis
t 0dcia t écnica, para verificação das alegações de moléstia e 
di' inaptiJiio fi3ica do pesso<.l para de terminados serviços; 

6q - visitar, pe s3oalmente, uma vez por semana, no 
mínimo, a pessoal da GT, em tratamento no h ospita l; · 

79 - proceder ou solicitar que lia prooedam aos exa
mes de corpo de delito e de sanidade solicitados por autori
dac e compeH n .e, a juizo no Comandante; 

8° - Verificar ou faze r verifica r , frequentemente, a 
qunl!<.lade do~ "ener os alimentícios destinados ao consumo 
d.1 tropa, sugerindo as medidas julgadas necessá rias; 

9~ - determinar o ~erviço de profilaxia venérea, a 
vncinação e revaciw;ção da tropa, quandu as julgar conve
nientes; 

10'' - Ter sob sua guarda e r esponsabilidade os tó
xicos e entorpecentes distribuídos ao ambulatório. de aflOr
do com ns instruções regu:adora do asssunto; 

11° - fazer escriturar, diar iamente, no «Livros de 
\'isitas, t >c':Js as ocorrênda:> referer.tes ao Serviço de Saúde, 
rt>metendo ao subcomand<lnte aquelas que devam ser pu
blicadas em Boletim; 

1::" - nmeter ao Comllr1dante, mensalmente para 
fins administr.1tivos, o mapa dos medicameutos consumidos 
no .;aoinete médico, e. anualmente, um rela.ório do movi
mento g•'ral dv Serviço de Saúde; 

13° - fczcr srganizar e manter em dia a esoritura
ç;;o do Servi~·o de Saude; 

14" - re>;ponder pela cargo e conservação do mate
r ia l distrib\.lído ao Serviço de Saúde; 

! 5° - zo;>lar pela o rdem, asseio e disciplina do pes
~;oal do SctTir;o de Saúde. punindo ou provendo a punição 
das suas faltas que chegarem ao seu conhecimento. 

Dos M0dicos, Dentistas, Farmacêuticos e Veterinários 

Art. 77g - Aos médicos, dentistas, farmacêuticos e 
veterinários, incumbe à execução dos serviços que lh~ forem 
atribuídos obedecidas as suas peculiaridades, r elat>Vas a 
exames, i~speções, visitas sanitária! , p rofilaxia, va~inação, 
r evacinação, clínica méd iea e ci rúrgica, clínica hosp1talar e 
domicillária e instrução té cnica do pessoal de saude e da 
t ropa. 

§ l º - O médico serA encarregado ainda da parie 
especializada da educação f ísica, sem prejuízo de suas atri
buições normais; 

§ 22 - O veterinário superintfmde aí realização de 
todo o tratamento médieo cirúrgico dos animais da Guarda 
Territorial. 

Capítulo li 

Da Banda de Música e Marcia l 

Art. 78º - A Guarda Territorial do Terri tório Fede
r al do Amapá terá uma Banda de Músida e uma Banda 
Marcial, composta dos elementos fixados no quadro da or
ganiza~ão, diretamente subordinada, sob o ponto de vista 
administrativo e disciplinar ao Subcomandante e sob o ponto 
de vista artístico, ao Inspetor Mestre de Música. 

Art. 79º -- A Banda de Música participará das for
mat uras e vxercícios, quando huuver ordem superior,. da 
Instrução segundo es programas or ganizados e do pohcta
mento quando necessário, nos horários fixadss pelo Coman
dante da GT; 

Art. 8 (19 - A Banda de Música, salvo em casos de 
festas ou solenidndes oficiais a que tenha de comparecer 
por ordem super ior, não tocará em manifesta ções, soleni
dades, festas ou diversões par ticulares. 

Art. 81.0 
- A Banda Marcia l incorporada ou não à 

Banda de :vlúsica, rege-se pelos mesmos dispositivos a ~sta 
aplicado. 

Do Mestre de Música 

Art. 829 - Ao Mestre de Música compete: 

1 o - dirigir os ensaios da Banda de Múslça e da 
Marcial; 

2.o - comparecer à s tocatas onde a Banda tenha que 
executar peças que exijam sua direção; 

3.0 
- distribuir aos Guarda~-músicos as peças cujos 

ensaios devam set feitos sob sua fisca lização; 

4º - exigir q ue os músicos se apresentem sempre 
corretamente uniformizados, com o armamento e instrumen
tal Um pos e bem conser vados; 

5° - indicar a quem de di reito os nomea dos músi
oos que deva m t er acesso de classe ou nível; 

6.8 
- instrumentar as peças de mus1ca de grande 

dificuldade e distribuir aquelas que possam ser instrumen
tadas pelo seu imediato (auxiliar) e hem assim deter mlnar 
a extra!lãO de pa rtes e outros serviços referentes à arte 
musical; 

7.o - organizar e conser var em dia o catálogo das 
músicas existentes no arquivo, as quais deverão ser mar
cadas com o sinete da Guarda Territorial e fi gurar err: 
livro carga; 

8.0 - exercer ação disciplinar sobre os elementos da 
Banda de Música e Marcial. na sala de ensaios ou nas to
catas externas, promovendo, por intermédio do Subcoman
dante, a punição dos faltosos; 

9.o - propor por escrito ao Coma ndante da GT, por 
intermédio do Subcomandante, as medidas que julgar con
venientee par a que a E!anda de Música e a Marcial sejam 
sempre um conjunto artistico de real valor; 

10.o - organizar e manter um conjunto para execução 
de músicas populares , cuja empr ego depende rá sempre de 
autorização superior. 

Dos Guardas Músicos 

Art. 83.0 
- Alé m das demais obrigações regulamen

tares, competem-lhes a inda : 

1.0 - examinar, frequentemente, todos os Instrumen
tos, providenciando junto ao Mestre de Mú~ica os conser
tos q ue forem neces sários; 

2.• - ensinar e ensaia r o pessoal mais moderno da 
Banda de Música nas horas determinadas pelo respectivo 
mestre; 
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3.0 
- instmmentar as peç:1s de músicas que lhe fe

rem c;istríbuídos e extrair as parteil r espectivas, segundo 
;:.s ordens do Mer-trc de l\Iúsica; 

4.0 
- esforçar-se para '-~Prender tudo o que lhe for 

ensinado pelo Mestre ele Música, pedinio-lhe, sem constran
gimento, quclquer explica~·ão sobre pontos duvidosos; 

5." - t omar parte nos ensaios e nas tocatas para 
que forem designado>; 

6." -- tomar pnr!e n:-.s form::1::nras, exercicios, instru
ções e outros sen•iço~ de poii..:larr.e:;to determii1ados pela 
autoridade competente; 

7." - comunic:1r ime-iiat.amt'ntr• , no Mestre de Músi
C::l, qunlquer e::tr~vio ou de<.l!'rnnjo no i.lsLnllne!ltal de 
que e~l:,-er en..:arrecaclo, esforçnndo-Fe pnru que o m<>r.mo 
e,t.,ja sempre em bom e~t~du d<! conservação e funciona
mento. 

Bº - zelar nela llmneza c bom 0stndo c'.e conserva
ção do arm::1mento. e matP"r i;,l qo:e lhes estiver diHribuído; 

9.0 - concorrer no s,..;·viço do «Dia à Banda de Mú
sica", zel~mdo pela boa ordem u !irnpc~::l do respet:tivo alo
jamento; 

13 ° - de~p'l"h.H· e infarnnr coJm pre;l·eza os rcquP
rimPntos, partes, c·r nrult.a~. CJ'Jeix<":s c1ns subordlnndos, rn .~
dando ar.1cti\· r as q·10 ·~stivcrem rcr!igichs em termos Nl 

forern de n,tttirezo c<Jpcios:J. punindo, neste caso, os seu,; 
aut0res; 

14.o - nome<>;-. m:::lhnte eocala. 3s ro!>lis,cões previs
tas em regula>n·~nt 1~. que juli!ar inrlispens: yei~ ao bom 
amkmcnto do servi~ ,l. e, 11or li v: e !'~'~ulha, ::ts que e.d ,ire. • 
nptidões espe~iuis ou dcp!;'nderem de sua confiaaca pc~soal; 

!5." - mna1drr i11duir na ComO:'l"lhia os Insp':)tores 
nele r.Ja.,sific:>dPs e os Guardas incJ{Iir 0s O\! transi~t'Jd'l~, 
designado a este:; o:; Pdotões em que devam sen ir; 

!o0 - velar uara que a distribuição dos ho•11e:1~ in· 
chJídos :1a Coi1jpntt'lia obedeça, t:1nto qua:1to possível, :'n 
nece~s!cludes prupri s de cada sen fr,;o, tendo em vi!;tn a 
aptidjo de cad::1 un.; 

líº - det~rminr.r a transierênda de guarc!as. d<'nh·,) 
da Compani1!a, de il.:ordo com as necessidades do een·lço; 

HlQ - lll'l'lce-'er "'·· exl'lu~ões de Inspetores e Gunrdr.s 
determiuade~ em I.: )letir.t Interno do Comnndélnte da G'J'; 

19" - ~omunicar :10 Cotnandent~. atra\'és do Sub-
• comand~.nte. as nltcrJ<;-t>s que lhe interessa;·em, de accrcb 

10º - cc.luborar no 0:1~ino d:.ls turmas de apr ~ndizes • com a;; pre.scl'lcc:~s re~ê;lamentares; 
que lhes forem entregues pelo r;.;spc-::i.i\'0 Me~tre. 

Título IV 

Das Unidades dél G u::~rda Territorial 

C:pítulo I 

Comp::mhi::t de Polki.-:mento da Cnpital 

Do C11mnildante 

Art. 849 - O Comnr :1Rnte d:l Co·npJ'•hia de Policia
me-•1!0 da Capital é o :esp m,ível peLt sua administração, 
instru~·~o e disciplina. Cun pre-lhe: 

!.0 
- superintender todos os serviços, facilit::mdo, 

contudo, o livre exercício das funções d<~ seus subordina
dos, para que estes de3en rolvam o espírito de inloiatlva, 
Indispensável para a execu ;ão do policiamento em E:ituações 
normais e de anormalidade:.:;, e simam a responsabilidade 
decorrente; 

2.0 
- providenciar para que a Companhia seja conve

nientemente instruída; 

3° - t omnr p::~rte pe.ssc<":lment<:> nas formaturas· da 
Companhia; 

4." - esforç-::tr·se p::1ra l1lle a Comp;mhia de Policia
m ento esteja sempre prer.trnda par<~· a e\·e•J~ualldnde de 
empre.:-o e r·ara missões que d~conem dC! sua natureza 
policial; 

5.0 - imprimir a to(;os os seus <'ltos, como exemplo, 
a máxima correçi;o, pontm11idade e justiça; 

ü.0 - ter a inid~1ti\·u necessária ao exercício do Co
mando, ficando. emr.:t:mto, por ela responsável; 

7." -- es(orC'Rr-se pa.ro que os Inspetores sob seu 
Com:::r.do sirvam de exem1 lo aos gu::::rdas, quer na instr u
ção, quer na educação e discipllm:; 

8.0 - observar cnidado~amentt> a capacidade, virtudEs 
e defeito de seus Inspetr res, nilo ~;6 p:lfa fonnar juíw pró
prio, como para pn:star. cem exatidão, as infor mações 
regLtlamenlu~s e outn"'S que lhe for~m solicitadns; 

9." - lnuvar. em Eol<:>tim, o~ Inspetores e os Guardas 
sob seu comando que se tom<trem excepcionalmente dignos 
àessa mendio, esforçando-!e parn que o elogio não se con
vertn em fórmula b< nu! e- graciosa e corresponda exata
mente a0s méritos de cad::~ Ut.P: 

J o." - r etificar, en' Bole' im dn Compnnhia, justifi
cando, q:..~al ;uer ato dos Co n;;mdan.tes de Pelotão, qtw.~~o 
estes, depoi.; de obscn·:.:clo~. r. :.o h.,j;;m fPito a necessar1a 
correção, se:m prejuízo de c:ualqll!:>r providi'·ncia de ordem 
disciplinar que julgue conveniente; 

11° -proibir discus~i}, s n'liglosos ou políticas no 
i nterior do Qu::Jr tel da sua Companhia; 

12.0 -corresponder-se com o Comanclante da GT 
ntr;,vés do Subcomendante e, com ns autoridodes civis e 
militares tocais quando a Companhi::~ estiver fora da sede 
ciaqul"le Comando e o assunto m1o exigir (l intervenção da 
auto:·iclDdc superior, snh'u a.1 rest:i~, -,<'S rl'gulamem;ares; 

:::0.0 - utiil1.rn· no s:;rdço de e:,crita das Hcpartiçõcs 
da Comp;,mhi ;, alé• 1 uo pesS<'Ol non>lll . os ~nnrd JJ c!•.te 
forem ll!:Cc~s 1rio~. sem pn>juizo de suas funções ordinan<'s, 
sempre que o aeú:nulo de trab;,dho exigir; 

21 ° - fazer, :ia c~1rgo dn Co1npanhia,. as alterHr;Ü.' S 
que bn::m dele nit':das pE:o C•Jmandr.nte da GT; 

22.0 - conre,ier aos Gur-rdas sob seu Comnndo <até 
dois (2) dias d•' di~ Jen. J do s<>rvit;o ~em prejUtzo do ser
\"iço no.ninal j:< escalado pe~o Subi.:<lmaada:1te da GT; 

23.0 - dar S~lllS ordene, sempre que possívE:>l, por 
' lntE:>rmédio dos Co• Jaw.JaJÜl"S de Pelutão, dt'Yenclo aquPles 

qu~, por qualljuer circtmslfmcia, as rt?cPberem àiretamente, 
dar a este cit•ncfa na primeira oportunidade; 

242 - publi::ar em Boletim o recebimento do 
dinheiro dcstim~<lo a ocorrer às despesas da Companhi<.; 

2::i." - tr~,nsf~rlr qualquer srLigo em c::~rga, de um 
para o•Jtro Pelvtiio, de acordo com a nec:;ssidnàe do ser
\'iço; 

21l'' - pro"·jJ,,nci1r para que s~ja passado «at·~stado 
de ori;:~l'l11·> ao~ d>:' nf •. J~ ch Companhi::t, n.)s C'l <os de fe
rim·~atns ou dot'rHJI"> aJquiridas em ato de sen·iço, ou ins
trução, rle acvrclo ...:J'll ;;.s pr~->criç0es em vigor; 

27." - co:nu 1i'!ar ao Comandante da GT, através <1!,) 
Subro:n 1r..<iante. ~.J. assumlr ou dei:-: ar o Comando, o rece
bimento ou entreg< do:: ciocumentos de cm·at~r s~cr.:to ou 
resuv::~do que esth.crem sob ::;ua ·raspous::tbilida;i~; 

z~o - remei ~r no Com:mrlante, p.::Ios cnnal$ de Co
mando, quando lhe wr sol'cit~~do, a demo'lstra·~i:.o ~uclnl;J, 
acompanh1Lla dos r~spcct i vos dado <, das 'l()C.<ssida-j~ tl:i 
Companhia ~~ :.crem satisfeita 110 cno se~·uinle; 

:19.0 - remett'r à nuto1·idade imedialalllerte surelior, 
um rei:;~ ório anual àos trabalhos t>xecutadt ~ C' d::ts OL0rreu
cias e neeess:à~ d.::s ela Cun1 ):J<mhia; 

Dos Comandantes de Pelc•tõt>s 

_<\tt. <l!iY- L"J ComantlJnte du 1° c"lul<io'O~t.·n>!\''J) 
2~ Pelot:'io (1'rân~i:o): 3° Palot;'io (Ch•>q 1e) e 4." Pelolé:o 

, (Rúdio Patrulha) e1~1 regime de equivo.~léncius, incumbt•: 

- I - Iº Pelotão -

Art. U:iº - O Com:m::'~mte do 1° PeJr,tão ex~rce '>in-
li<~ a unção de S:.<bc:o111nndante da Comp<.lllhia, eompe-
ti'ldo-Jhe: 

Iº - organ!zat o Boletim de acordo com a~ ordens 
do Comandante, pr widC''ldando que 'ejam extraícl<Js as 
cópi3s ncc:e~s .. rbs às Repartições e Serviço~; 

29 - secund::lr o Comandante na cuictndosa flsc~,Jii'<:l· 
ção da instruç(;o do pessoal da CrJ:npanhõa. cvn;pareC'I"th' ' · 
frequ~n.emente, aos re~pec:tivos exercícios e nrovi lenci muo 
para que sejam fieimente observados os prugr::l!11au e hc.r«
rios estabelecicloB; 

32 - ::l)'~innr documentos, na -:nsênr ia do Comandnnte e 
tomar providências de car:lter urgent e; 
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~Vl ~~ ----~------~---------------------
4.0 

- cientificar o Comandante do que houver 
oconido em sua nusência c das provi dencias tomadas; 

5° - f:s..:alizar todc.s os serviços e preparar a docu
mentação que deva ser apreciada pelo Comandante; 

6° - impeclonar a escrituração das Repartições cien
tificando-se dn sua exatidão; 

7.
0 

- pr(i)videncla,· para que o Pelotão tenha os ele
mentos materiais indispens~veis à execução dos programas 
dP. instrução e secundar o Comandante no apmelhamento 
da Companhia para tornâ-la eficiente e operativa; 

!l.O - auxiliar o Comandante nos exames de instrução; 

P.<> - inspecionar com frequênoia, toda li as depen
dência~ para vet'lficar se nli.o exi&te anorm alidades; 

lO.<. - mundar escalar o pessoal que tiver d e dar o 
srrvlço no dia seguinte; 

11.0 
- t~r a seu cargo a E-scala do serviço dos guar

das de nível mais ele v a do do Pelotão; 

1~.0 - permitir a t roca de serviço desde que por 
motivo relevante; 

13." - determinar o lugar e a hora de concentração 
do Pelotão em qu<.lquer formatu ra; 

14.0 
- cncal"'linhar todos o~ documen.os dirigidos ao 

Coc:1and:ante da Companh'n e qunlqu" r parte que lhas seja 
dii'i:::ida sobre os guardas Súb o s~u Comando, devidamente 
iD[onnado~; 

15° - conferir e visar toda carga do Pelotão; 

1().0 - mandar f!xar em quadro especial, uma relação 
d:JR residéncins de todos os compc nentes de seu P elotão e 
bum as~il'1, na1 diver&as dep~ndêr.cias quaúos com as atri
bul~,:ões do pessoal sob seu Comando, na forma regula
mentar; 

II - 2.0 P elotão 

Art. 87.0 - O Comandante do 2.o Pelotão, tem fun
ções de Comando e análagos ao do 1.0 Pelotão. É o auxi
liar imediato do Subcomandante e n erce ainda a função de 
Ajudante, competindo-lhe: 

1 ° - tt•do o serviço de ordens; 

2 ' - administrar, discipllnar e instruir o pessoa l sob 
seu Comando; 

:;o - st P<·ríPtender a ir:strução e o ensino da Banda 
de Música e da Marcial, na parte relativa ao aperfeiçoa
mtmto e~p·~cial rl:ls evolu;ões; 

4.0 
- organizar , mensa lmente, a relaçãe de alterações 

do pessoal sob seu comamlo, a ilm de serem transcritas 
nos respecth·o.s asi:'entamcntos; 

.'\rt. 88.0 
- O Cor.:1andante do 2.0 Pelotiia deverá ter 

uma e c..:a v dcs lnspett.res da Companhia, e bem assim uma 
<JOs serviços doR Pelotões, a fim de poder indicar, na au
:,;h cln e t·m l<Come do Subccmandonte, quem deverá desem
penhar qualqtt• r sen·ico, comunicando na pr imeira oportu
nidade a alteração oconida. 

lii - 3º Pelotão 

Art. 89º .....: O Comrndante do 3'-' Pelotão tem funções 
de Comando, an11lagos as do 1 !' e 2º Pelotiio. E aaxiliar do 
Subr.omandante e exerce também as funções de Secretário 
Een :Jo o n·~pons{:vel pela marcha dos trabalhos da Secr eta
r ia da Companhia. 

Incumbe-lhe, ainda: 

- àiri.)r a escrituração r efe rente à correspon-
dência, ao arquivo a ao registro das alterações dos 
Inspt:tore~: 

2Q - fazer, pessoalmente, toda correspondência de 
nntureoza re~er\'rda; 

39 - rn;anizar e manter em dia, sob sua r esponsa
bilid::.cie, o arquivo de documentos de car2ter slaiJosos que 
lhe forem entregues pelo Comandante; • 

4° - subccJ·ever certidões e papéis análogos que dev
am ser assinados pelo Comandante; 

5º - reunir e entr egar diretamente ao S ubcoman
dnnte a correspondência oficial 1·ecebida pela Companhia; 

6'1 -· trazer em dia, em livro especial, o histórico 
da GT; 

72 - lo!onferir e autenticar as cop1as mandadas exbrair 
por autoridade competentes, dos documentos existente no 
arquivo; 

82 - fozer manter em dia, e na mais completa ordem, 
o arquivo da GT; 

92 - responder pela carga do material distribuído à 
Secretaria; 

102 - fiscalizar pessoalmente a expedição d01 corres
pondência, faze ndo registra-la no protocolo em que será 
passado ao aompetente r ecibo. 

Art. 902 - As funções d e Secretário da Companhia 
serão exercidas cumulat ivamente com as de Oficial de In
formações. que as desempenhará na forma do estabeleci
do em outros regulamentos. 

IV - 4.0 Pelotiio 

Art. 9J 9 - O Comandante do 4.0 Pelotão tem funções 
de Comando análagos aos do J.O 2.0 e 3.0 Pelotào. É auxiliar 
do Subcomandõlnte e exer ce também as funções de Oflclltl 
de Tra nsmissões, sendo o encarregado do serviçe de tranli
missões da Companhia, e responsável pelo seu fun&iona
mento eficiente e permanente. 

Art. 922 - Incumbe-lhe ainda: 

Ji - cooperar com o Comando na instrução dessa 
especialidade ministrada aos Inspetores e guardas; 

22 - interessar-se no conhecimento Qa aptidão do 
pessoal da Companhia. a fim de facilitar a lndiaação dos 
homens q ue devam receber instrução esptcial; 

3~ - zelar pela conservação do material de trans
missões da Companhia, previdenciand o par a que o mesmo 
se mantenha em p'!rfeitas condições de funcionamento. 

Do Inspetor de Edu~~:ação Físloa 

Art. 932 - Na Guarda Territorial, um Inspetor com 
o curso da especialidade, terá as funçõeR de Inspetor de 
Educação Física, cabendo-lhe a direção do Departamento 
de Educaqão fisica, constituído p elas dependências des
tinadas à pratica de esportes da Organlza;íio. 

§ Único - Não have ndo na Organização um In s
petor com o curso r eferido neste artigo, o Comand!lnte 
designará u m GT o q ue revelar predileção e aptidões para 
essas funções. 

Art. 94! - Ao Inspetor de Educação Física oompete: 

1° - auxiliar e esclarecer o comando nos as51:1ntos 
referentes à educação fís ica; 

2º - organizar e submeter à af'rovação do Coman
dante os programas para educaçfio física, de acordo com a 1 
prescrições r egulamentares, bem como os programas para 
as competições esportivas internas; 

32 - assistir às sessões de educação física e espor
tivas e verificar se estão sendo conduzidas d e acordo com 
os progr amas estabelecidos e as instruções particulares do 
Comandante; 

42 - orientar e l iscalizar tecnicamente o t rabalho 
dos monitores, sugerindo ao Comandante as reuniões ne
cessárias para apreci11ções sobre a execução, o estudo dos 
programas e organizações das sessões; 

5.0 
- coadjuvar o Comandante no treinamento 

!isico dos Inspetores; 

15 2 - dirigir a instrução e o prepar o físico e espor
tivo dos inspetores; 

7.0 
- encarregar-se da educação fis ica dos cursos 

em funcionamento na Organização; 

! Q - organizar , auxiliado pelo Médico, as turrr.as de 
eoncorre ntes à s provas esportivi\s das competições em q ue 
tome parte a GT; 

99 - preparar, conduzir e dirigir as r epresentações 
da Organização nas competições espor tivas; 

102 - providenciar sobre a organização das fichas 
do preparo dos concorrentes às compebições esport ivas in
dividuais e coletivas, de acordo com as disposições regu
lamentares; 

11 11 ·- zelar pela conservação das dependências e 
terrenos destinadas à prática de exercícios físicos e e spor
t es; 
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J'l" - reopon!lcr. r~'·l c~ ,, do material distribuído 
• 0e,1. • t1mento d<~ E 'tn:~. ·i: o I i i"'-1; 

13' - cclabor-:n· c r• 1 o ::>X·dico e com C!1 damais ins- . 
tn tores nos tralw.Jhos ele e:a~s ic::tc;'iio dos homens em 
fli 'I :.o~ homog~n!:'os e nr opc.~aç~o dos rcsult.ados de cdu
c:::ç.to fí~ic<..; 

14.0 - di··ir;r os nu'·i!'ae'l d<><i..;nadcs pelo Coman
('"t1 ~ nüs trubalhus cl0 c.cr.tur<..ç~o e da guurc~a e ccnser
\'rç:~o r:o t.l<ltU!úl. 

A~t. !J5.0 
- O l!1~ 1rtor c1 • Ec"ucrrf:o Física c:~erccrá 

- .; f_,nçóc-s, crn re ',<.!, . ~·n r r<. u'zo déls S\.IGS atribuições 
1 ' •·rrc. 's, poJ:>nno, no cnt' nto, : juíz:J do Comandante ser 
, .. 1 n~ do dE.3 p<Jrtes q:.12 co'kireJ~t ('01:1 sna atividade es
l cc:f li ~..la. 

Do C'Jnt.::cior 

f.rt . rcn - Ao con'~cld' C<'b<', d..- mC'dO reral, iJ exe
('t.: ·"'o ,·) pro\ :n'rn o ele f·.r elo~. r~rtc.rial. c sulls·~tl-J~ria ao 
r · r ·r e L .:r • · l c:a Orr n·z. -l,, C(.tl1 a re~pomabil!d2de 
c~ 1 rC ... IJec ... r..-n e .... cr:turr~Q , c 11 'rih.:ull..ótn1c:nte; 

]Q - c1'ri ..... : o p ~sr-:4 t u···,•ar !3a Coni"'doria, orien
t:-~ndo-o nn e:.cruç_) c.ú:1 .._,, ~ti,· c~ 1f,,•,.,nws; 

2.0- r,>reb·"l' '10 S rvirt) r!e lntendCncia e pagar a 
(!ue;n de direito o ,,Jal<.n I .1i ~ itrde:; 

2.0 - ter a S<'ll c"' r' o ::: ;·e>:· c :in o· era! do material em 
" r':!1 n~ Corn ... ;unhi~, i=r:r~. iirl ~ de f~~c;JJtar a conf\?rê11cia de 
(lc.l f:,i:l; 

4'0 - rc~"'onder nel<1 c::-,r<;n e co:osu·\·aç5o do mate
ri::\! cii~ttibuido à Conta ... uua; 

!'.0 
-- p· o\··denc·~r o l'lC"lhime~.to :'0 SE-rviço de In

Jon 1''nc·a do m3t.?rial cl:l caiJa Cll•-' Io:- julgado imp l'estável 
~o im a cpe se destinn; 

6." - exercer &c:to di~c:r:Jr.ar ~oobre o pe<:~oa! de sua 
R p::-r! 'do, ar,ur<lndo <.~s !'UD3 fa!t::1s c participando-as ao 
Subeon,anc1ante. 

Do Almoxarife 

Art. 97P - O Almo·...::trifc· dn Companhia t<:m suas 
rtl'i')ui,0es an;llogas <..o d•, . • ~mox •• rifc> c:o Serdço de Inten
ol'-.lctn, cabcaclo-llw, c~p~' rln' ,, tc •• er n seu ce.rgo o mate
ri.! de tr: n~nrrte (j., sua l..1.11 e. 

Do~\ '("C'') 

AI t, !:lu.0 
- O ~I! L; c) f> o C h de da rcrm.:;çi!o Sani-

1 ·. ·n d l Cr,'Tirn li' i o i' y . · ·,"' 1 pe.snte o rt!spedivo 
l' '""~.mt ~ pdn c ~'lu o !' n : ·i>~ t.!o pe,.~oal da Unid<tde e 
cc,; .. eL,iJl'S tJ.iL!i: !:icns uo f'" Ll (I tl ... J. 

Art. 9:).0 - Ao Mi' 'cn i ICL< .. lhe. ull:m dos deveres e 
ntribtu :"cs de n::Vt.rt.:a t .;nicn e fu.1c,onal, muis as seguin-
t'" .. 

!2 passa: di r'·>p,•1t". n •.;js't.1 méc1ica do pessoal 
<.lrJi'~~cnt::1rl0 poi· quem d~ di.~:.:~u, no hür;,do fixado pelo 
Comm1d~.nte; 

~-" - nr-ocedcr, pcrir_. '.::a'nente, as visitas sanitárias 
no )e~: .. c·t'l, de ~;cOt·do co.n r.s in~tru õc s a respeito; 

3° - visit'lr, pesso. 'm n•~. 11rnn vc:-: por semana, no 
n.:n ·mo, todo p(?EfOtl c::. Olg .. ui;.:.-ç5o em trutnmento no 
h :_,it:.l; 

lY - visi ttr. n1en-"'li...,~'~te, :ts dcp(')nclências do quar
t I, r P"' ,. >nt· ndo o o Corn, n" • • 1t • < J sur<estões que julgar 

· :...r!;-s :'t a.dhoria c\..1:; con..:i v~·s bi~i('nkas; 

'i.0 -- nss<'gurar ;-o c,,...,. :'~r nte a nect>ssar1a o~sis
t' ..,~ 1 t co•cu. "'.Jra •;t;..; C'l '1 de é le:g~H,'ÕLS do molóstia e 
c· .. li!> J<o ~b:c:1 do pt" .o.:l U11':l determinados servi~,:o~; 

li 0 
- procede•· aos c·· ·::'m ~ de ccrpg de delito e de 

r"n:dad.:! e Los in1uéri'"" E r · d.h 1(; :co.> det•!rminados pelo 
Cum• nd< 11\o ott rcqu,s•l<'O ,, • ~ .. · : uLOriG de cCilll~etente; 

7.0 prov;denchr, <'"·Ofi, i '• f < n ser fe'to ex~me de 
c 1rp J de <.':di." e I; vr, dn o • t.tivo auto, r: a forma da 
!.i, au~ndo b~:xc..- :te l •.n f~. 'u en.ermuna ferido ou 
cucnte qu:> rut...ri" e n Si.l pe- t' d<> .:rim~o ; 

8" - proceder e:}<:ll1P t'c <;:;r 'd"cie. qu::mdo o ofendi
do tiver nlta c: o h o ;p1nl Nl c • ·~ · luriil o v qm nclo, passa
d' r. trin' a dias de fc~tn'd'l ), 1 •;. .. O CU Olt:D~a fÍSlCil, não 
Pfl ivcr o rner.mo re!;t:.bE.letic'r; 

higien!:' e de prin·,,iros socorros n.édicos à tl·opa, de acordo 
com pi og, amab o ganiz<rclcs pelo Comandante; 

J O.C' - faze. conferências técnicas de acordo com os 
progra.nas de ins Tnç-':o; 

11º - ve11f'car, frequentemente, a qunlidade dos ali
mento~ cl:~' ribtú'o;; pPio r«ncho da Organização, partic:i
p~mr:o PO C( m8nc ntc as olterac:-ões encontrad<Js e sugerin
do ns med'f.::JS C]t. ~ julg::Jr oportunas; 

J2Q - drr, c o Snbcomandante, parta diária de todas 
as ocorréncin: n f~rentes <:>o Servi~o a o eu cargo, assinai~ n
do o movimento (" honwns drentes , em obsen·açào, con
vnlcsornt!:.'f e bab .. ;dus, e destacando a matér ia que deva 
ser putlJcada em f.o!etim; 

13° - apresent<. r, ao Subcomandante, o 
nwdicnmentos comun idos durante o mêE, para 
desca,~ ~B; 

mapa de 
efeito de 

14.0 - pres13r a~sistência médica às pessoas das famí
lia elos Insp~torN· e !';ll!lrdas. ~em prejuízo das suas ful'!çé:es 
presctitrs lleste 1-.ilLíl~;menlo ou (•Utras instruções; 

15. 0 - prO\ !Cenclar ~obre a alimentação do pessoal 
baix::do ü cnfenn · rin. cxan in:tndo us dietas respectivas e 
fisc <:tl iz.nndo a sua oi · t'ibuição; 

16.0 - org3nizar c m~nter em dia a escritur<'ção e 
respo'l i f' r p~·la cnrga e conservação do material que lhe :o r 
distribUldo; 

17.0 - fazer e~cal;u- o serviço diório do pessoal de saú•1e; 

W.'' - z.:>l<.:l' pela ordem, asseio e disciplina do pes
soal de saú 'e; 

lQ.o - t~r s0b sua gm;rda e r esponr.abilidade pessval 
os tóxicos e entorP'-'c.:: nte~ em carg:! na Formação Sanitár io, 
de ucordo com_ as in~truções especiais reguladorn do a~ser.to: 

~O." - apresonlar ao Comandante da Companhia. UP"l 

rel1tt'tr'o do movinento nnu.:Jl da Formação, contendo clac..os 
Fstatísticos para ~-.!rvirem de base p&ra o relatório da 
Organização; 

Art. ]IIQ<? - O Médico tem, sobre o pessoa\ da For
maçüo Snnit'lria, Putoridade administrativa. quanto à orga
nizaç~o e funcit.Jnr mento do serviço e autondade e áiscipli
nm· clw·ante a exE::uçf.o do mesmo. 

ParAg1afo Ú11!co - sob sua autoridade imedia~a fi
c~m todos 03 Gur..-d:ts baix;;.dos. em convalescença e em 
ob~eh açiio tn (!dica n::t enfermaria. 

Do Veterinário 

.:\rt. JtlJ>' - Ao Vderinúrio aplica-se ns 
n• lati 'U<> ao S<:'rvi< o \'.:'tt:rinário da Organização, 
dt s artigos 'i;J a 77 deste regulamento. 

disposições 
constantes 

Hepr.rti~ ões Internas e P.;;ssoal Auxiliar 

Capítulo Il 

Do P.dotão I::xtranumerário 

t\rf.. !ll2'! No Pelotão Extranumerário seriío 
t>nquad. Cldos todO.'' os Gu1rdas p i:>rlenc.-ntes à~ HepartiçJ('s 
In,ernc:.-·, e>ped<:li"Las e auxiliares dos diversos s2rviços da 
organií·açào. 

Art. lll3 - As atrihuições dos elemEntos do Pelot'io 
Fxtr~ 1!1meJ;'n·io s:io a~ ddiníd;. s dentro de ~a da 1eparti~.'.io 
dJ Col.1iJdl!hia, neste re;:;ctlomento. 

Do Casa das Ordens 

Art. 104 - O GT-nível 13 Ajudante, é o auxiliar 
imcâialo J\~ udante da Org<mização, no serviço da casa das 
Or<.h·ns. Cuupre-ll!~: 

J.O - ter P•!rfe'to conhecimconto dos r egulamentes, 
instruções e ordc JS ~.f'rais au G uarcia Territorial e das re 
latJvas u sun repartiçiiC'; 

2u -- coordenar a maté·ria q ue deva ser publicflda 
em Boletim, cuj'1 execução dirige; 

3.o exccutf,r os tr<lbalho~ :::.fetos à Cas:t das Ordtns 
e distl bu:d<Js nos Feus auxiliares. de acordo com as ins· 
truçues CIO l uspeto r· Ajudantt; 

tl..o - tt-r a esc:Jla dos Guar das e corneteiros da S\-ia 
rt>p:ut:ç5.o p .. ra desigm;r aquele a que~ competir o ser-
' iço; 
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5º - comparecer a todas as formaturas em que deva 
tomar parte o Inspetor Ajuda nte; 

6.0 
- participar ao Ajudante qua lquer ordem que 

lh e for dada diariamente pelas autoridades competente; 

7º - receber a correspondência e prov idenciar sobre 
a sua d istribuição na Guard<> Territorial; 

8.0 
- zela pelo IT' 'tter.Jl distribuindo a casa das ordens; 

Pragrafo Único - para a execução d o trabalho na 
Casa das Ordens, o GT-13 Ajudante terá como a uxilia res 
os d(lt!Jógrafos e outros elementos empregados nessa Re
partição. 

Da Secreta ria 

Art. 105 - O GT-13 Arquh·ista é o auxilia r direto do 
Secretário. cabendo-lhe, em princípio: 

I º - organizar e conserv:=~r o arquivo da 0 1·ganização; 

2° - executar e distribuir aos auxiliares da Secreta
ria os trabalhos de es-::rituração, de 11cordo com as instru
ções do Secretá rio; 

3.0 - des<?mpenhar, no Pelot~o Extranumerário, as 
f unções de GT-13 na Con.panhia; 

Parágrafo Unlco - Para a execU<,ão dos trabalhos de 
Secretaria, o GT-13 Arquil. i!ota te rá cmno a uxiltares todos 
os Guardas enquadtéldos nessa Repattição. 

Da Contadúria 

Art. lo6 - Os Guardas contratados serão os auxilia res 
diret;ls do Contador, cvmpetl ndo-lhes executar todos os ser
viços referente A ao provimento de fundo•, mate1 ia! e sub
sistência da Unid::~de, que lh~> foJ·pm distnb.lÍdos. 

Art. IC7 - Aos Guarda s Territolia ls 13, Guardas 12 
do material Belino e Auxilfares competem, no P elotão 
Ex tranumerário, idên ticas funções de Eeus si milares na 
Companhia. 

Dn Formac-ão San itál'ia 

Art. 108.0 - O Guardn Terntorial 13 de saúde fica 
sob a imediata direção do Médico da Unidade, cabendo-lhe: 

I ~ - executar todas as ordens e l nsll uções relativas 
ao serv iços sanitáno da Unidade e de sua enfermaria; 

2.0 - providenciar r.as ba i:;;as do pessoal da Unidade; 

3. 0 
- fazer apresentar nas Subunidades os Guardas 

que t iverem alta da emfermaria ou hospital; 

4 ° - zelar pela conservação, a~seio e boa ordem da 
enfermaria e das dependências destinadas ao Ser vi«;"o Sani
tilrio da Unidade, bem ccmo de todo o material a seu cargo; 

5.o - auxiliar o M(;dico na Instrução dos elementos 
da Formação Sanitária; 

oQ - di ~tribuir o sen iço pelos elemento! da saúde e 
enfermagem, de acordo com as instruções do Méd ico da 
Unidade . 

Das Transmissões 

ciando, em tempo. sobre as avarias ou extrr.vios que se 
verificarem. 

Dos diversos serviço! 

Art. 11 0.0 
-- Ao Guarda Territoria l- lO Corneteiro, 

incumbe: 

F - conhecer 1 er fei!amente todos os toques da or 
denançn em vígvr nu Guard:1 Territorial; 

2º - ensinar e ensaiar os Guardas componentes da 
Banda Marcial da Unidade, naa h oras para isso designadas, 
n o que será aux iliado pelo Guarda Corneteiro, a quem 
confiara os aprendizes; 

3.0 - exa minar cuidadosamente todo o instr umental 
d:l Banda Marcial antes das formaturas ou ensaios, dando 
parte a0 Ajudante d 1s Irregularidades que encontr ar; 

-t' não <Jl terar e nem permitir que os corneteiros 
e ta mbores alterem os toques regulament'lres em vigor; 

5º - ind icar ao ajudante os Guardas do Unidade que 
tenham aptidão para tocar corneta ou tambor, de modo que 
sempre exi5tam aprendizes em número suficien te. 

Art. 111 º - Aos guardas do rancho, Auxiliar es e 
Artifices competem os mt:;teres de suas especlaUdades. se
gundo as ordens e instruç0es elos re specti\·vs chefea. 

Art. 112º - Os mott•ristas serão classificados dentre 
os guardas da Unidade c que tenham aptidã o e habilidade 
para o serviço. Compete- lhes: 

1 º - zelar r:,ela conservação das v ia t ur ó:!s; 

2.0 - executar os serviços de transporte que lhe 
forem dlstribUJdos; 

3.0 
- responsabi liza r· se pelo da no ou extravio do 

material de q ue estiverem encarregados. 

Capítulo lll 
Do Grupamento de Combate a Incêndios 

Art. 113° - O Grupamento de Combate a Incêndio 
~ a Unidade especializada, executante de t arefas técnica de 
prevenção e combate a Incêndio, d e busca e salvamento. 

Art. 11 4.o - As prescrições deste Regula mento, rela
tivas as Unidades componentes <ia Guarda Territorial , são 
aplicáveis ao GRUCI. 

Do Comandante 

.~ rt . 115.0 
- .-\o Comandante do Grupament o de Com

bate a In cênd ios, além dos Pncargos de natureza técnica 
que lhe ~ão atribuídas, compete: 

1.0 
- administra r a S ubunidade, providenciando para 

que seu pessoal seja bem alojado, alimentado e asseiado: 

22 - instruir SE' US comandados de acordo com os 
programns adotados na Gunrda Territorial; 

3.0 - educar militarmente o p essoal do GRUCI. no 
sentido da compenetra~,:ão do dever, inspirando se sempre 
nw justiça , tanto pnra punir como para recompensar; 

4.o - ter sempre t>m ví~ta que o Comando de uma 
Subunidade é a verdadeira escola em que os inspetores 
a primorem as virtudes profissionais e adquirem e nergia 
capaz de manter e e levar o nível moral da organização; 

52 - procurar conhecer com segurança a personali
dade, intt>ligência e prepar o profissional de caoa um dos 
seus inspetores e bombeiros, ~ fim de melhor orientar-se 

1.
0 

- secundar a aç~o do seu Chefe na Instrução dos • no comprimento d e suo missão. como eduoaç§o e Instrutor, 
E-Special istas e no funcionam ento do serviço das respect ivas 

1 
exigindo-lhes esforços compa tíveis com as sua~ possibilida-

turmas; des morai~. intelectuais e físicas; 

Art. 109.0 
- Os Guard&s Territoria is 12 e 10, bem 

como os demais GTs. das turmas de tran!'missão da Unida
de (tel efonista~ rádio-t t lrgratistas, observadores e sinalei
J'ús) são os auxiliares imediatos do Inspetor de t ransmis
sões competindc- lhes: 

2° - cumpl'ir r igorosamente as det erminações e ins
truções do seu Chefe, mantendo-o a par das ocoaências e 
circunstâncias que interessem à eficiência do ser viço; 

3.0 
- exercer, os GT-12 e 10, autoridade técnica e 

disciplina r indi~pensávcl sobre os GT-8 e demais GTs. de 
suas turmas; 

49 - d edicar-se Inte irament e ao preparo do pessonl 
e, com todo c interess e, ao pedeilo funcionnmento do r es 
pectivo serviço; 

5° - exig ir do pessoal especia lista t oda dedicação 
aos mist e res do serviço de que é encarregado; 

6° - exercer rigorosa vigilância sobre o mater ial que 
ll':e for confíétdo, zelondo pela sua conservação e p roviden-

(i2 - procurar desenvolver, entre todos os que lhe são 
subordinados, o sentimento do dever e o devotamento à 
Patria; 

7º - exigir dos ~eus J[ij spetores e guardas a compe
netração das responsabilidades correspondentes de cada um 
deles, que deveril fu nda menta r-se no cumprimento rigoroso 
do dever, na máxima dt~dicação ;,o serviço e no perfeito 
conhe cimento dos relugamentos e ordens em vigor, compa
tíveis com as ~uas atribuições, a fim de que possam tet· a 
autoridade moral indispensáv«l para servirem de t-xemplo 
aos seus subordinado~; 

8.0 
- zelar pela saúde de seus oomandados e esfor

çar -se par:t qui:! os búmbeiros adquiram e cultivem hábitos 
salutares de h igiene física e moral, aconsel!Jandc-os fre 
quenteme nte nes~e sentido; 
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92 - Interessar-se pe l os !:eus comandados, quando 
enfermos, levando-lhes o conforto de sua visita sempre que 
posslvel e prestando-lhe a necessária a ssistência mora l e 
material: 

102 - prGvidenciar para que sej a passado "atestado 
de origem" aos seus comandados, quando v ítimas de aci
dantes ou doenças graves contraldas por ocasião da Ins
trução ou serviço; 

11.0 
- zelar pela boa apresentação de seus coman

dados e pela correção e asseio nos uniform&s, rt>primlndo , 
qualquer alteração no plllno em vigor; 

12.0 - ouvir com atenção as queixas de qualquer 
dos seus subordinados, por injustiça sofrida, bem como 
suas con~ultas e representações, resolvendo os c:asos de 
acordo com os não princírios de justiça e na forma das 
prescrições legais e r egulamenteres; 

!32 - encaminhar os pedidos, partes, requerimentos, 
queixas ou representações l'!e seus comandados à autorida
de imediatamente superior , devidamente informados, quando 
não estiver na sua alçada solucioná-los; 

14° - premiar e 
atribuições, os inspetores 
os merecerem; 

punir, dentro do limite de suas 
e guardas da subunidade, que 

15º - inteirar-se dos processos em que estajam en
volvidos subordinados set.:s, esforçando-se para que não 
lhes faltem os recursos de defeso; 

16º providenciar para que a Sub-unidade disponha de 
armamento, equipamento e material necessário a in~trução; 

172 - velar pelas boas condlç0es de todo o material 
da Subunidade, procedendo de acordo com as di~posil,:ões em 
vigor, sobre a separação ou substituição elo que estive r es
tragado ou tenha sido extraviado e certificar-se, constante
lflente, se os serviços de cc nservação c limpesa do mesmo 
material obedecem as prescrições regulamentares; 

18º - assinar as baixas do pessoal da Sub-Unidade 
à enfermarl::~ ou a hospital; 

192 - fiscalizar com atençã o a escala de serviço da 
Subunidade; 

20<1 - participar ao Subcomandante da Guarda Ter
ritoria l as ocor rências que escapem à competência remediar; 

212 - apresentar ao Subcomandante da Guarda Ter
ritorial, no primeiro dia útil de cada rr.ês e sempre que lhe 
for determinado, o mapa do pesso!tl, assim como os demais 
papéis regulamentares; 

222 - indicar ao Subcomandante as vagas de J!eS
soal existente para serem preenchidas; 

232 - apresentar ao Subcomandante todo o pessoa l 
que tenha sido promovido; 

24g - fazer apresentar ao Subcomandante o pessoal 
que tenha sido transferido para outras sub-unidades; 

252 dispensar da revista do recolher e de pernoitar 
n0 quartel os guardas de boa conduta, dentro do limite 
fixado pelo Comandante da Guarda Territorial, de modo a 
evitar-se prejuízos para a saúde dos homens, para a ins
trução ou BGrviço; 

262 - estAbPI!!C'Pr o pollciarr,ento de seauraMça no 
interior do quartel, para a guarda do material e ti scaliz:t
ção da boa ordem e asseio do respectivo a lojamento; 

27.0 - fazer o pedido, por via hierárquica, do ma
terial necessário à Suounldade; 

26.0 - requisitar com antecedência e pelos trâ nsitos 
regulamentares, providências para a alimentação do pessoal 
de sua Subunidade, quando de serviço ou em trabalhos de 
instrução em lugar distante do quartel. 

29.0 
- requisitar os recursos médicos de urgência 

(pessoal e material) para acompanharem a Subunldade 
em instruções d"e campo; 

30.0 
- organizar e manter 11m dia uma relação no

minal de todos os elementos da Subunidade, com os r es
pectivos endereços e us nomes e endereços de suas fa
milias, para efeito de comunicações importantes a respeito 
dos rr:esmos; 

31 o - responsabilizar os seus subordinados r es
ponsáveis peles órgãos e seções: 

a - pela instrução prc.fissicnal e educa~ão moral e 

cívica dos seus homens e bem assim pelo asseio e conser
vação dos uniformts; 

b - p elo asseio das dependências que ocupam; 

c - pelo esl ~do das respecitivas vi atura~; 

d - pela guarda, consen•ação e limpeza de t odo 
material a seu cargo; 

32.o - fiscali zar frequentemente todos os setores _da 
Subunidade e nãn só para tornar efetiva a r esponsabili
dade previst a no número anterior, como também, para 
manter a ind.spensável unidade de il'lstruçào, disciplina e 
administração da ~ . ubunidade, sem prejuizo da iniciativa e 
autoridade de seu~ Inspetores; 

33.0 iRspeciol'ar, mensalmente, o material da carga 
d a Subunidarle e lom:lr E>ft>tiva a responsabiJ:dade do!l 
seus detentores pel.r3 faltas ou irregularidades encontrada~; 

34.0 
- anota' . no Boletim Interno, os itens que 

devam ser lidos à Subunidade especialmente os que se 
referirem a substiruh;ÕC's, trnn sferênoias, recompensas e 
p unições. 

Capítulo IV 

- Da Corr.panhia de Policiamento do Interior -

Art. 116 - A Companhia de Policiamento do Interior, 
abl'eviademente CF'., ~:ompõe-se de quatro (4) Pelotões In
dependente!, sedia c s n ·spectivamente em: Santana (o 15'); 
Por to Grande (o 2. J; Cal~·oene (o 3.0) e Mazagão (o 4 °). 

Art. 117- ilplicam·se ao Comandante da CPI, a os 
P elotões Independer tes . aos serviços e ao seu pessoal as 
mesmas r egras est. be'<>cldas. neste regulamento. para cs 
de identicas atribui< uH na Companhia de Policiamento da 
Capital, bem como as demais obrigaç·ões regulamentares. 

§ Único - O Comando e os serviçrs da CPI fkarão 
aeciiados na capital, em caráter provisório. 

Capitvlo V 

Dos Inspetores 

Art. 118 - O inspetor da Subunidade é o auxiliar 
do respectivo Com:)ndantt>, na instrução, educaçlío e admi
n istração do seu pe ssoal, competindo-lhe: 

J.O - Comandar o pel0tão que lhe for atribuído pelo 
Comandente, secund.mdo assim os esforços deste c coope
rando para a eficiência da Subunidade; 

2.0 - procure<r, pelo convívio, esta r sempre ao par 
das lntensões GO Comandante, meio est•· o mais eficaz pa
ra lhe secundar os ~sforç~>s e tornar-se apto a subst ituí-lo 
e ventualmente, sem divergí·ncia~ capazes àe prejudicar a 
direção dos trabalhl•S da Subunldade; 

3.0 - t er pleno conhecimento das ordens gerais em 
vigor na Guarda T t rritoria l, das particulares da sua Sub
unidade e das do ~· e u Comandante direto, sobre a vida in
t erna da Sub-Unida.le; 

4.<. - ler diariamente o I3oletim da Subur.idade e 
seus aditamentos, I~ nçando no final o seu «ciente ; 

5.0 
- r espon•!er o de mais alto nível pr esente, pela 

Subunidade, na au · ~ncia do seu Comandante, tomando sem 
hesitar, qualquer pn vidéncia de caráter prerrogativa que 
todo inspetor deve cultivar, para desenvolver o seu espírito 
de iniciativa; 

6.0 
- es tar sempre no quartel às horas determinadas 

para a Instrução e outra~ obrigações, ccmunioando com a 
necessáx·ia ont~cedf11cia quande>, por motivo de for~a maior, 
não pud ~?r comparecer, a fnn de que o ensino e os serviços 
não sejam prejudicados; 

7° - vis itar, frequentemente, a parte do alojamento 
ocupado pelo seu p~lotão e também as dependências a seu 
cargo, a fim de est:.r sempre inteirado das condições de 
limpesa, conservação e boa ordem de tuào, providenciado 
para que as falhas (•Corridas sejam comunicadas ao Coman
aan\e da Sub-unidc.dc; 

8." - tomar as proviàências que julgu acertadas 
para Impedir a e.xtruvio de objetivos pertencentes ao Pelotão 
ou nos seus sobord :nados, solicitando do ~eu Comandante o 
que for nect>ssárlo à consen ação dos uniformes, armamentos, 
equipamentos e ou h as ma terias a seu cargo. 

9º - participar, por escrito, ao Comandante da Sub
unidade, os extravios de objetos dish ibu!dos aos seus co
mandados ou a cargo do seu Peldão; 
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102 - zelar pela correta apresentação de seus homens 
e passar rigorosa re\·ista ncs seu Pelotão, antes de incorpo
rá-lo à Companhia; 

11 2 - apr esenta r-se ao Comandante da Companhia, 
logo que este chegue ao quartel , ou assim que os seus 
afazeres o permitam; 

122 - entenàer-fe c< m as autoricades ~uperiores da 
Unidade, em objeto de serviço, sem-; ente J:Or intl rml!oio de 
seu Comandante de C< rrpanhia ou por 01 dem desta , salvo 
no desempenho de serviço sujeito diariamente à autoridade 
superior. 

-Dos Guard as Territmiais, nível 13, n ível 12 e nível 16-

Art. 1199 - Os Guardas Territeriais ní\·el 13, nível 12 
e n ível J O são am.ilia res do Com~ndante E dos Inspetores, 
na educac:ão, instrução, disciplina e admir, ~ traçfio da Com- 1 

panhia. Em vista da sua permanência efet.\·a no quarte l, 
cumprir-lhes observar initerruptamente as ordens vigentes, 
hatar seus suborc inados cem bondade, e ~.rorçando-se por 
captar-lhes a estima e o respeito, atendem o com solicitude 
as sua~ pretenções justas, sem ocultar as falta s que cometerem, 
pois, do contrario. tornar-se-ão coniventes Et acoroçoador es 
de sua repetição. 

Art. 1202 - Ao Guarda Terr itorial, nível 13, compete: 

1.0 -- fazer a escJitcnação que lhe for designada pelo 
Comandante da Companhia e disnibuir a r est;;.nte. que nã0 
tiver nsponsavel dueito, reles outros guarãas da Subuniderle; 

2.o - fiscalizar à execução de tod:1 escrit uração da 
CompanhiD. sendo re spot sm·el prnnte o Comandante, ,t:or 
todas as irregular idades nela encontradas; 

3° - conse1 v ar em dia e c m perfei1 a ordf m a escala 
de ~erviço da corr·panhia , fazendo-se auxi; iar pelos demais 
guardas territor iais níveis 12 e 10 em hora que .não sejam 
de instruçàc ; 

4º - arquivar todos os papéi!' que devem ser con
servados na Subunidade, i nclu~i,·e os Boi• tios da Unidade, 
depois de organizar. de acordo co m e les, a escala, o papel 
de serviço e as ordens rE:ferentes aos inspetores da Sub
uni dad&, as quais seJ ão entregues aos seus destinatár ios 
em forma de aviso, quando ioD o caso; 

52 - prestar todos os esclarecimentos de que care
cem os demais guardas para a preparação dos papeis que 
a estes cempetirem; 

6.0 - exercer sua autoridade sobre o pessoal da 
Companhia na ausência do Comandante e dos lnsrctores, 
procurando conduzir-se de modo que seus atos o recomen
dem à estima e consideração dos superiores; 

?º - anotar as faltlls dos guardas tenitoriais de ni\'el 
inferior ao seu, bem corr.o dos cont ratBdos, às formaturaii; 

8.0 - in trui r os demais guardas nos serviços concer
nentes à escrituração, a !im de ]::Õ-los 20 par do serviço e 
de prer ara- los para substituir nos seus impedimentos 
eventuais; 

9Q - auxiliar a instrução da Sub-lJnidade, quando 
lhe for determinado pelt~ seu C c mandante: 

10º - substituir os inspetores no Comando dos pe
lotões, quando designados; 

11 ~ - escalar o serviço que competir aos guardas da 
Companhia; 

12º - assistir à leitura clínria do Bolf'tfm, fei ta pov 
um dos guardas nívt.>l 12, ou fazê-la pessoalmente; 

139 - por em forma, 15 minutos antes da parada, os 
guardas que devam entrar em servi~·o . fazendo respectiva 
ch:Jmada, revistando-lhes os uniformes, equipamento e ar 
mamento, e conduzindo~os , ao toque e hora regulamentares, 
ao lugar determinado; 

142 - formar os guardas da Companhia par a as re
vistas. ou designe r , por escala, com o conhecimento do 
respectivo Comanc;ante e na forma estabel€ c ida neste regu
lamento, um outro guarda de nível igual ou imediatamente 
inferior ao seu para subst ituí-lo; 

15.0 - apresentar, diariamente, ao Comandante da 
Companhia, os documentos relativos acs assuntos que 
devam ser por ele resol\·idcs; 

16.0 - participar ao Inspetor de Dia, na ausência de 
Inspetor da Companhia qualquer OClnÊncia que t xija pro
vidências imediatas; 

• 

17.0 
- apresentar-se ao Comandante da Companhia, 

logo que es te che~ue ao quartel, submetendo-o à sua 
assinatura o expediente diário; 

Ar t. 121 - Aos demais Guardas Territoriais e fetivos, 
nível 12 e 10 da Companhia incumbe: 

J 9 - auxiliar a instrução da Subun!dade e minis-
trar a que lhe compf'til· em virtude de di~posições regu
lamentaJes, pr ogran.as ou ordens; 

2º - comunicar ao Comandante do pelotão ou seção, 
tudo o que, na sua ausência, ocorrer com o pessoal r es
pectivo; 

3.0 auxiliar o Guarda níve l 13, nr.s horas que não 
~ejam de instrução, t'm toda a esc1·ituraçâo da Companhia 
e no mais que ~e relacionar cem o seu St! r viço; 

4" - auxiliar o Comandante do P elotão ou Seção na 
fisca lização das ordens e instruções relativas à limpeza, 
conservação a boa disposição do mater1al distribuído aos 
homens; 

5.o - conhecer a instrução policial adotada na Guar
da Territorial e os principais regulamentos, ordens e ins
t ruções em vigor na Companhia; 

6º - par ticipar as faltas verificadas nos elementos 
sob seus comandos nas fo1maturas ou exercícios; 

7º - substituir, por ordem de classe e nível ou an
tiguidade, o Guarda Territorial nível 13, em seus impedi
mentos fortuitos nos serviços de Sargenteação na Com
panhia , em se01s impedimentos prolongados, por ord f"m do 
respectivo Comandante; 

82 - apresentar-!e, diariamEnte, ao inspetor a que 
elitiver subor dinado diretamente e ao Guarda Territoria l 
n!vel 13 da Companhia, Jogo que estes chegarem ao quartel 
e seus afazeres o r:ermitam; 

Art. 122 - Ao Guarda Territoria l, nível 10 na função 
de f~.trrie l, e principal auxiliõr na Companhia, compete-lhe 
especialmente; 

12 - organizar os papeis referentes as faltas dos 
Guarda da Sub-Unidade mediante as alterações verificadas 
pelos seus imediatos; 

2.o - organizar. diariamente, sob a direção superior 
os vales de rações aos guardas a rranchados e, bem assim, 
os de forragens dos animais da Subunidade; 

3.0 - executar os tra balhos de escritur ação que lhe 
forem dados pelo seu superior e colabora r cem ele na fis
calização, conservação e limpeza do material da Companhia; 

4.o - manter-se em condições de prestar , na ausência 
do seu superior , quaisquer informações relativas ao mate
rial da Companhia; 

5.0 - proceder de eco1·do cem as ordens dos seus 
superiore~. a entrega, distribuição e recolhimento do material 

Art. 123 - Aos demais guardas territoriais níveis 12 
e 10 especialistas e eiT'pregados cabem as atribuições defi 
nidas pelas suas classificações, sob a direção do respectivo 
Çhefe, no âmbito da Subunidade ou da Guarda Territorilll, 
além das obrigações eerais delineadas no artigo 121 deste 
Regulamento. 

Dos Guar das Territoriais nivel 8, efetivos 

Art. 124 - Aos Guardas nivel 8, efetivos, incumbe: 

12 - cuidar da instrução do elemento de tropa que 
lhe competir ou lhe for confiado; 

2.9 
- comunicar ao seu Comandante direto as ocor

rê ncias que se verificarem com o pessoal a seu cargo; 

3.0 - comandar os elementos de tropa que regular
mente lhes competir ou que lhes sejam confiados; 

4.o - manter-se em condições de substituir eventual
mente, os Guardas Territoriais nível 10, na instrução e nos 
ser viços; 

5. • - aux!liar o ser\'lço de escrituração ou almoxari· 
fado da corr.panhia, quando designado pelo respctivo 
Comandante; 

Art. 125 - Aos Guardas Territoriais nível 8, especia
listas, err.pregados e artífices, cabem as obrigações relativas 
às suas c:assificações, sob a direção do respect ivo Chefe, 
na subunidade cu na or ganizaçãa, além das atribuições 
gerais constantes do artigo anterior. 
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Art. 12G - O Guarda Territori al Contratado é o e le
mento e ssencial da execuçiio; a ele como a todos os dem01is 
integrantes da GT, cab& fundamenta lmente, o dever de 
pautar sua conduta pela mais escrupulosa observância das 
ordens de seus superiores e das disposições regulamentares, 
de modo a mostrar-se digno do uniforme que vt>ste, reve
lando como atributos fundam entais d cl sua nobre m issão dt> 
G uarda Territ oria l (policial), o respeito e a obtdiência aos 
seus chefes e fraternal ~amaradngem p:na cvm os compa
nheiros, o adestr am ento na u tilizacão do armamento que 
lhe competir, o cuidado com o material que lhe seja en·· 
tregue, o asse io corpvral e dos uniformes. a dedicação ao 
ser viço, o amor à Guarda Terri torial, a consciente sub
missão às regras deste r egulamento e normas em vigor na 
Organização. 

Art. 127 - Ao Guarda Territor ial nível 8, contratado, 
cumpre, particularmente: 

1.0 - esforçar- se por aprender tudo o que lhe for 
ensinado pelos seus ins tr utores; 

2.0 - evitar alter ações com seus camaradas, com 
civis, ou pessoas das Forças Armadas e abster-se da o rát!
ca de vícios que prejudiquem a saúde e aviltem a mora l; 

3.0 
- manter relação somentt> com pessoas cujas 

qualidades morais o recomendem; 

4.0 - apresentar-se em público sempre rigorosamen
te unifor mlzudo e asseado; 

5.0 - compenetrar-se d a r esponsabilidade que lhe 
cabe sobr e o material de q ue é detentor, abstendo-se d e 
vender, desencaminhar ou extravia r, p ropositadamente ou 
p or negligência, peças rte fardamer.to, equipamento ou ou 
t rQs objetos pertencentes a Fazenda Nacional; 

6.0 - comunicar imediat amente ao seu Chefe direto, 
o extrav io ou estrago eventual de qualquer peça d a m ate
r ia l a seu cargu; 

7.0 
- apresent:ir-se ao Guarda Ter ritorial nível 8, efe

tivo na fun~ão de Cabo d e s ua Subunidade, quando senti r
se doente; 

8º - ser pontual na Instrução c no ser viço, pArtici
pando ao seu Chefe, sem p erda de t empo e pelo melo mais 
rápido ao seu alcance, ao quando, por CJlOtivo de doença 
ou força maior, se e ncontre impedido de cumprir esses. 

Dos G uarda s Corneteiros e Clarins 

Art. 128." - Aos guardas corneteiros e cla r ins. a lém 
das obrigações com uns aos demais guardas, comrete: 

l.0 
- es forçar-se pnra aprender tudo o que lhes for 

tnsinada pelos seus s u periores, pedindo-lhes, sem CEm~
trangimento, qualquer explicação para desvi:lnece r dúvidas 
que tenham; 

2º - comunicar im ediatamente ao seu superior, qual
quer desar:-anjo ou extravio de instrumento a seu cargo, 
esforçündo-~e para qu<> o mesmo esteja sempre limpo e em 
bom estado de conservação; 

3." - executar os toques de cornPta, clarim ou tam
bor de acordo com a ordenança em vigor; 

Dos Guardas Artífices ou especialista& 

Arb. 129 - Os a rtífices ou especialistas, Rervem na1 
oficinas da Or ga nização, de acordo cor.1 as disposições deste 
regulamento e as ins truções o u ordens cspecii!lis do Coman
dante da Guarda Territorial. Compete-lhes: 

!." - executar os sen•iços q ue lh<>s fo rem distribuí
dos pelos Chefes dos setores em que es tiverem lotados; 

2º - ter sob sua responsabil idade imedl:~ta e manter 
em ordem o mat erial e as !erramentH que forem distr!
buiuas para os t ra balhos que lhe estão afe tos 

Título V 

Serviços Gerai s 

Capítulo I 
Do Boletim Interno 

Art. 130 - o Boletim In terno c o documento em q ue 
o Comandante Geral publicar:., diariamente, t odas as :~ uas 
ot·dens, as ordens das au toridades super iores e os fatos de 
que deva a Guarda Territorial ter conhecimento: 

§ Único - O Boletim Interno é dividido em quat: o 
(-\) partes: 

1° - Serviços Diá rios; 

2° Instrução; 

3° Assuntos Gerais e Administrativos; 

4º Justiça e Disciplina. 

Art. 131 - Do Boletim cons.ará, especialmente: 

I ~ - discrim.naqão do serviço a ser feito pelas 
Unid<.tdes; 

2º - ordens e decisões do Comandante Geral, mes
mo as que ja tenham sido exee1>1tadas; 

3º - determinações das autoridades sujileriores. mes
mo as já cumpridas. com a citação do documento de 
transmissão; 

4º - alte raçõ~s ocorridas com o pessoal e e material 
da Cor J)oração; 

5º - crdens e disposi\Ões gerais qua interes~em à 
Organização e refer JJJcia sucinta a novos regulamentos ou 
instr uções, com ind cação, do órgão oficial em que forem 
publicados; 

62 - referênc i~ a inspetores e guardas falecidos, que 
pelo seu passado e conduta, merepm ser apontado como 
exemplo; 

7º - fatos extt·aordinárlos que interessem à Organiz;.~
çào, assim como os qt..e devem ser publicado~ per íor~:a de 
regulamento e dispostções em vigor. 

§ Único - Não serão publicados em Boletim: 

l 0 - as ocorrâoci3s cujo conheci·nento t enha gido 
dada à Guardn TerritJrial em carater sigiloso, bem como 
quaisquer alusôes a essas ocorrências; 

z!! - as ocorrênaias não relacionadas com o sE:rviço 
da Guarda Te,ritorial, sa lvo as que tiverem dado iugar ;\ 
exsped lção de algnma ordem ou estiverem ligada a come
:-rJ.or ações de caráter cívico; 

Art. 132 - Do original do Boletim serão extraido 
cópias, conferidas e autenticadas pelo Subcomandant o, 
quantas forem necessárias à d istribuição às Unidades, Re
partições e Serviços ~ a autoridade a que estiver a Orga
nização imediatamente subordinada; 

Art, 133 - Os Comandantes de Unidades publicarão 
diariamente o seu Boletim, fazendo nele transc re\·er todas 
as disposições contidas no Boletim no Comanàante Geral, 
que interessarem diretamente à sua administração, in~
t rução e disciplina. 

Art. 134 - Do Boletim das Unidades serão extraídas 
cópias, conferidas e autenti~adas pe!o Subcor:~andante , pa
ra serem distribuíd: s, ao Cor:~andante Gera l, a titulo de 
participação das prc •1idéncias tomadas e ordens expedida~, 
e às Subunidades e Repartições respectivas, observando· se 
a resp:!ito, as segui:1tes di sposições: 

I º - O Boletim será lido ;~s Subunidade em for
mat uras especial de todo o pessoal, ao toque respectivo; 

2º - Os G:omdndantes de Subunidades, em seguida 
à leitura elo Boiclln da Unidade, farão ler as suas ordens, 
em consequências dus dos Comandos sL:periores e outras de 
sua a lçada, instruçües e detalhes de serviço para o àia 
st>gÚinte; 

32 - aos inspetores será permitida a leitura do Bo
letim na reserva da S•tbunidadc, podendo, entretanto, o 
Comandante Geral ou os C0mandantes de Unidade, reuni -los 
em sua presença, para aquele fim; 

4º - o Boleti-n deverá se1· conhecido no mesmo dia 
de sua publicação por todos os inspetores e guardas da 
Org<mização; para islio será aposto o <•cie nte>> iJelos inspe
tores na última pág ma das cópia de suas Subunidades, 
repartições ou serviços, e, bem assim, anotadas os guardas 
que por qualquer motivo hajam ialtado à eormatura co t·
respondente, às quais será feita a leitura do que a elas in
te ressam , em hora lixada pelo respectivo Comandante; 

5º - as ordens urgentes que constarem do Boletim 
e int eressnrem aos inspet ores e guardas em servh,-o ex
terno, ser- lhe-ão d :1das a conhecer imejiatamente pelo 
mais r;ipido meio e por intermédio da Unidade ou 
Subun idade a que per tencerem; 

6~ - o desconhecimento do Boletim não justifica a 
fal ta; 
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7º - os originais cio Boletim, com assinat ura aut c gra
fada do Comandante ficarão na r espectiva Secr etaria, sendo 
encadernados peridicamente apondo-se a cada volume um 
índice de todl1S os non1es citados e outro~ assuntos t ratados; 

8º - procedimento aná logo ao previsto no número 
antt!rior terão as Unidade, relativamente às cópias dos Bo
letins que lhe s forem distr ibuídos, bem como o seu pró
prio Boletim; 

Ar t. 135 - Norn.a'mente o Boletim deverá esta i' 
prof!tO meia hora antes do fim do último tem po do expe
diente; para isso. haver.do acúmulo de matéria, a pa rte que 
não exija conhEcimento imediato, poderá const ruir assuntos 
do Boletim seguinte. 

§ Único - O Boletim será distribuído, nos dia s úteis, 
logo após o término do expediente; às qum-ta s-feiras, a 
distr~buição será feita antes do meio dia. 

Art. I:l6 - Aos sáb :~dos. domingos e feriados 
rá publ ieado Boletim quando houver expeoient e na 
nizaçào, mot ivado por situação extraordiná•·ia. 

Capítulo li 

Trabalho Diário 

- Hcrário-

só se · 
Orga-

/\ rt. 137 -- O horário da vida diilria da Guarda Ter
ritoria l, compreendendo serviços, wstrm;ão, expediente, etc. 
é estabcleciJo pelo Comandante, pr,r per íodos q ue poder~o 
var iar com as estações do ano e as circun~tâncias especia is 
da Organ ização. 

§ Único - O horário correspondente a cada ativida
de con<tará do quadro publicado com a antecedência neoes
s 1ría, circunstânc:a que sera também observada em relação 
a quaisquer alterações nele introduzidas. 

- Alvorada -

Art. 138 - Em si t uação normal, o toque de a lvorada, 
fe ito de acordo com o horério da Organização, por ordem 
do Inspetor de Dia, indica o desper tar e ccmeço da ativi
dade diária. 

§ 1.0 - ao t er mina r a terceira parte do toque respec
tivo, a guarda de cada alojamento d3rá o sinal para o le
vantar de t odos os homens. 

§ 2.0 - nos dias feriados e quando nzo houvei· irts
trução pela manhã, os Cnmandanl es de Subunldades po
dem permitir que os gua rdas de ~olga se conser vem no 
leito até um pouco antes da primeh·a revi~ta diá ria. 

•_ Instrução -

Art. 139 - A ins l; u çãc, como objetivo principal da 
v ida da G uarda Territor i 11, desenvol\·e-se nas fases mais 
i mportantes da jornada, coordenada. entret~mto, com os de
mais trabalhos e os serviços normais ou extraordiná rios. 

Art. 140 - A instrução é ministrada d2 con formidade 
com os programas e quadros de trabalhos pré-estabelecidos 
e de acordo com os regulamentos e disposlções particulares 
em vigor. 

Expediente 

Art. 141 - O expedienle é a fase da jornada desti
nada à preparaç2o e execução dos trabalhos norm::~is da 
adm inistração geré'l da Organ ização e <!O funcionamento d<> s 
repa rtições internas. 

§ Único -- Os 'ervi<-os de escala e outros de nature
za permanente. independem do horário do~ expediente da 
Organização, Dssim C:umo todos os trabalhos e serv iços, e m 
situações normais. 

Art. 142 - - 6 expediente comPÇa simultaneamente com 
primeiro tempo de ins t rução e termina com a leitu ra do 
Eoletim do dia, havendo urna interrut't iio fixada no horário 
da Organização, para a refeição do m~io-dia. 

§ único - As quar tas- f eiras, em r egra , não haverá 
.expediente na par te da tarde. 

Art. 143 - T odos os Inspetores e Guardas Territ oriais 
prontos no set·viço deverão perma necer no quarte l durante 
o expedient e, de onde só poderão afa star se, os inspetores 
mediante permissão do Com'lndante da Organização e os 
guardas com autorização dos respecti\·cs Comandant es de 
Subunidades ou Ch eft>s de Serviço. 

§ Único - Du rante o expediente os Inspetores e 
Guardas manter-se-ão unifot·mizados . 

Ar t. 144 - Nas horas ele expediente todos os elemen
tos da Organização deverão deYota r-se exclusivamente ao 
exer cíc io de suas funções e aos misteres profissionais. 

Faxinas 

Art. 145 - Faxinas são os t rabalhos braçais de utili
dade geral, executados no quar tel ou fora dele, com preen
dendo limpeza. lavngem , capinação, arrumação, transpor te e 
carga ou descarga de material, etc. 

Art . 146 - O serviço de fnx ina obedece às seguintes 
' d isposições: 

J.O - a fnxina gera l do q uar te l é feita por guardas 
t er ritori ais efetivos ou contratados, empregados nesse 
n,!ster, sob a direção de um guar da nível 8 ou 10; 

2.o - as fnxinas p rivat ivas das Subunidades serão 
feitas pelos guan1as nível 8 (efetivos) respectivos e os das 
Repartições in te rnas e outras dependencias pelos guardas 
n ível 8 contratados ou funcionários de outras classes, que 
p restam serv iços na GT; 

3.o - o lixo proYenienie das faxinas p rivativas das 
Subunidades e Repartiç0es, sa lvo ordem em contrário, 
será transpor tado pelos própr ios executant~os do serviço, até 
o depMito pr eviamente estabelecido; 

4.{1 - os guardas escalados para a faxina não forma 
rão na parada diár ia da Organização, sendo-lhes permitido, 
para a ex ecução do serviço, o uso das peças de unifcJrmes 
velhos, Já descnrregados. quando não lhes seja dlstrib uílios 
uniformes próprios (de brim mescla azul), 

Silêncio 

Art. i47 - O toque de silêncio, feito Ele acor do com 
o horário da Organização, por ordem do Inspet or de Dia, 
indica o fi m da at ividade diária. 

C<lpítulo Ili 

Escala de Ser viço 

Art . 148 - Escala é a re lação de pessoas ou coletivi
dades q ue concorrem na execuc;5.o de deter minado serviço, 
tendo por Hnalldade principal a distribuição equitativa de 
todos os serviços da O rganização pelos executan tes. 

§ 1.0 - Na Organização e em cada Unidade ou Sub
unidade, as escalas respectivas são reunidas em um só do
cumento, devendo cada uma delas conter todos os esclar e
cimentos que facilitem o seu fim. 

§ 2.o - todas as escalas são rigorosamente escritura
das e mantidas em dias pelas autoridades responsáveis, 
sendo nPias convenientemente regis trados os serviços esca
lados e executados, bem como as alterações verificadas por 
ordem ou motivo superior. 

Art. 149 - Serviço de Escala é aquele não atribuído 
permanentemente à mesma pessoa ou eoletiviàade e que 
não importa em delegação pessoal ou escolha. 

Art . 150 - O serviço de esca la deve obedecer à s 
seguintes r egn1s: 

1.0 - o serviço externo é esca lado antes dr. interno e, 
em cada caso, o extrao rdinário antes do ordinário, t endo-se 
bem em vis ta a perfeita equidade na d is tr ibuição; 

2° - - a design0ção para deter minado serviço deve 
recair em quem, no mesmo serviço, 111aior folga tiver; 

3.0 - em igualdade' de folga, deve-se designar pri
meiro, o de menor classe e n ível ou o mais moderno; 

4.0 
- as fo lgas são contadas separaclamente para 

dada serviço; 

59 - entre dois serviços de mesma natureza ou de 
nat ureza dife rente, deve-se observur, p;na o mesmo in
d ivíduo, sempre que possível. a folga de 48 horas, no 
mínimo; 

6º - é con si derado mais folgado o ú ltimo incluído 
na escala, excet uados os casos de relnclusão. quando não 
haja ainda decorr ido o prazo dentro do qua l lhe houvesse 
tocado o serviço; 

7º - a designação para serviço :ordinário deve ser 
feita de véspera, levando-se em conta as alterações desse 
à ia , e, para o extraordinário, de acordo com a urgência re
q uer ida; 

8º - deve-se evitar, sempr e que possível, que a 
mesma pessoal dê o mesmo serviço em dois dias não úteis 
(dom ingr> e fer iados) consecuti\·os; 
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9º - não deve ser escalado para o sPrvir,o durante 
llito (8) dias, o Inspetor ou guardas Territorial promovido, 
para que os mesmos, durante esse prazo possam se in
t eirar das ordens e instruções em vigor; 

I QQ - a troca de servic:o não alt-2ra as folgas de es
c:lla . nem , consequentemente, o critério da designação. 

ll º - só depois de apresentado pr0nto à Organiza
ção, poderá o Insplltor ou guarda ser escalado para qualquer 
serviço; 

J 22 - para a contagem de folga, o serviço pessoal 
será considerado como executado, des<.ie q ue o designado o 
tenha Iniciado, e, telativ:•mente ao coletivo, desde que a 
tropa t enha entrado em for ma; 

J39 ·- em caso de restabelecimento de um serviço, 
levar- se-á em conta, para as folgas, a (•sc:ala anterior desse 
serviço, desde que a Interrupção não tenha sido maior da 
trinta (30) dias; 

14Q - a des ignação para os serviços da Organização 
é publicada de vé~pera, no Boletim G<·J al e nos da Uni
dade e Subunidades, nos respectivos aditamentos. 

Art 151 - Ao serviço de escala devem concorrer: 

)Q - Inspetor de Dia - os inspetorP.S nível 14 e 15 
prontos na Organização, exceto os que estiverem no Co
mando interino de Subunidade, os Chefes de Seções; 

2.0 Adjunto do Inspetor - todos os Guardas Turito
riais nível 13 e os nível 12 que , a juízo do Comandante 
Geral, se tornem necessários; 

3º - coma11dante de Guarda8 de quartel e 
belecimentos de Dia a Unid~de e Subunidades 
Guardas nível; 12 e lO pr ontos; 

de esta
todos os 

4Q - Cabos das Guardas do qua r tel. de estabeleci
mento, da Subunidade e das cavatm·iç-as- t odc.s os Guardas 
nível e. efeti:vos. prontos; 

5~ - Serviço de Ordem - t odos os cornet eiros e 
clarins, aprend1zes e outros habilitaelcs para esse fim; 

6º - Serviço ele guardas - todos os guardas níve l 8, 
efetivos ou contratados, p1·ontos; 

7° - Dia à enfermaria -- guardas nivel 8. efetivos 
ou contratados, enfe rmeiro~ e emfermeiros - veterináriGs. 

Art. 152 - Em cada escala, semr:>re que o número de 
guardas concorrentes foi in.:erior a cinco (5l, ii trão t:hamados 
os guardas de nível infe ri Jr aos das que normalmente 
concorrem ao serviço, até completar aquele número na 
r espectiva e scala. 

§ 12 -Nas Subunià<1dts extranumerárias, concorrerão 
ao serviço interno da esc<l!a os gucrdas disponíveis com 
especiali dade ou não, sem prejuíz0 do funcionamento dos 
órgãos a que servem. 

§ 29 - Os g uardas com espeC'ialidaele ou não, concor
r erão à escala dos diverso o serviços, r.a medida das neces
sidades e a critério dos respecti\'OS Comandantes, 

§ 32 - Os guardas adidos concorrerão às escalus das 
!"espectivas Unidades, como efetivos íossem. 

Capítulo IV 

Serviço 1nterno 

Art. 153 - O serviço interno r brange lodos os tra
ua1hos net.:e~~á rio~ HO regula r íuucionl mento da Guarda 
Territorial e compreende o serviço permanente e o serviço 
de escala. 

§ Iº - O serYiço permanent e é executado segundo 
as determinações dos Corr ·:mdantes d<>s Subuniüades, pelo
tões e cheíes de Repartições Internas , de acordo com os 
preceit0s e disposições deste e d~ outros regulamentos e 
ordens de serviço. 

§ 2º - O serviço de escala compreende: 

1 ç Inspetor de Dia à Guarda Territorial; 

2º Adjunto do Impttor do Dia; 

3º Guarda de quart el; 

4º Dia às Unidades; 
5° Dia às Subunidades; 
6º Guardas das Subunldades: 
7º Guardas das cava lMiças: 
8º - Dia ~~ enfermaria : 

go - Dia ao canil; 
10" Ordem: à organização e às Unidades; 
1 l º Dia b enfermaria Veterinár ia; 
12" Serviros PSpeciais; 
13º Serviços <::xtraordinários. 

§ 3.o - O serviço de escala tem a duraçiio de \"inte 
e quat1'0 (24) horas . de parada a parada , salvo o de fa xinar, 
que serit contado por jornada completa. 

Art. 154 - Os serviços de que trata o parágrafo 2.0 

do artigo anterior ~ão escalados: 

1.0 - pelo Chefe da 1~ Serão: - o Inspetor de Dia 
e seu adjunto e a Unidade ou Unidades que de\ erão for
necer pessoal para ,Js serviços ordinários e extraordinarios; 

2.0 - pelos Com~ndantPS de Unidades: - por int e r·
rr.édio dos re ~pe cli'. os ajudantes: - 0 Comandante e o c~-· 
bo da Gua rdo; do c 1.~artel, o guarda em sen iço de sargen 
to de Dia à UnidD.<Íe E' às Subuniàades quem deverão for
necer o pesscal para os diversos serviços determinados em 
Bol~tim; 

3." - pelos Com::~ndantes 
guardas de se rviço de sargenlos 
das cavalariças e o pes~oa l para 
terminados; Qm Bolt.:tim; 

de Subunidades: os 
de Dia its Subunidades e a 
os diversos serviços d"-

4º - pe!o médico-chefe - o serviço de Dia e 
Enfermaria; 

52 - pelo ve terin2.rio - o serviço de enfern1<:ri<l ye
te rinár ia e o Dia ao ca.1il. 

§ único - a escala dos se1viços aludidos no número 
4~ e 5~ do p resentc- artigo, er~qtwnto n5o h0uver médko ~ 
veterinário do quatro da G"l, serão escaladvs pela I 0 St' Ção. 

Art. 155- Nas "C"nidades e Subuni;lades sediadas for~~ 
do qua rtel do Cot to nclo Geral, o serviço de escala seu!. 
provido, em linhas ~;erais . como fo i previsto para a Organ:
zaçiio, no artigo pr" c:edente. eom as rnodlficaçõPs decor~en
t es da di fe rença de: composição, ainda que reduzidos quan
to ao número de h•)JDens, de acordo com os efetivos. 

§ Único - N3s Subunidades isoladas ~ó haverá 
Inspetor de Dia e s -!junto quando a situaçlio o exigir, com 
o~ encargi1S at ribuí .us ao impetor de dia e Aclj unto da 
Organização, no que for compatível com os efetivos de 
quem dispuzer. 

Art. 156 - O serv iç0 será sempre determinado, quan
do possível, à m es1 ·,a t ração de trc,pas, em sua totalidétde, 
excetuados o Inspel c• r de Dia Adjunto. de\'endo este prin
cípio ent ... nde1·-s~ à; menores frações, de modo qec os 
homens reunijos em um me~mo serviço t Pnham as relações 
de intimidades dec, n ent es do convivia diário . 

Art. 157 - A fiscaliz;,ção dos serviços Ge esc.ala 
compete: 

I" - Ao SubcoiT'andante e ao Chefe ela P Seção -
o de Inspetor de dia, o de Adjunto. o de ordens f! os ser
viços especiais e extraord iná rios determinados pela 
Organização; 

22 - ás demais Rutoridades: os serviços que lhes 
incumbe escalar, !!2lvo ns determinados pc r autoridade supe
r ior. a q uem caiba a fbcalização; 

39 - a0 Tn ~r~tor de Dia - o de guarda r. o qunr tel 
0 el e orden~, e, na :w~f.ncla das autoridades competentes. 
t odos os demais se. vic,:os de esc:~ la da Org::m ização. 

-- Do lnspt tor dlt Dia-

Art. 15H - ú Inspetor de Dia ao quartel é o repr~
senlante do Coma r.dnn!e Geral e tem como principais atri
buições , além ele outr<Js. 

19 - agsegurar , durante o serviço, o exato cumpli
mer.to d;;.s c-rd~ns e d isposições regulamentares, r elatin:\s 
ao serviço diârio; 

2Q - r E>ce ber o Comandante Geral t0das as vezes 
que este entrar no q uartel, a presentar-se ao Subcoma ndnnte. 
assim que este c!Jegue, só podendo retardar es2a3 apre
sentações em con~equência do tt·atalho urgent e, no qual 
seja ind ispensável n sua p resença; neste caso, deverá apre
sentar-se imedia tn,nente após a cessação do motivo, ex
p:icando-o no a to da apresentação; 

3° - veriíic;.r, ao assumi r o serviço, em companhia 
de seu antecessor, respei tadas as r estrições do parágrafo I º 
deste artigo, se toc:as as dependências do quartel eEião em 
ordem e asst>gurar-se da presença de todos es detidos ou 
impedido nos lugares onde devam permanecer; 
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4." - oarlicipar fiO Subcomandante I o das as ocorrên
c ias extraordinária s h avidas depois do seu último encontro 
com essa autoridade, mencionando-as, ainda na parte 
Jiár!n; se antes d e fazê-los ao Subcomnndrnte encontrar o 
Comandante Geral, prestar-lhes· á as mesrr as informações, 
Sf~m q ue isso o exonere daquela &tribu ição; 

5.0 
- provtdenciar para qu~ sejam fe itos a tempo os 

toques regulament a res •:e mt do que todé.~ as formaturas, 
ou atos consequentes se re<.li<:ClT' no me. m! nto o; ortur.o; 

6.0 
- r eceber q ualq uer autori~ade c ivil ou militar de 

categori<~ igual ou s uj:le rior a do Comandante Geral e 
acompanhil-la à presença deste ou in~petcr ma is graduado 
q LtP. se achar no quarte l; 

~o I . i d 1. - so r;ermtt r a entr;; a de civil no quarte l 
depois de intei rado de st:a identidade e m otivo de sua pre
S('nf;'n, e do .:onhecimento da pessoa com c. Jem de~eja en
tender- se. e. mesmo ::H s nn, d evidan ,c n• e acon:panhado, 
qu:mdo jltlgar essa medicia neces~t.ria: 

8.0 - e star bem ao corrent e da entrada pE'!'manência 
e saída de quaisq uer pes~oas entranhas à Organização; 

9° - ter sob sua rt"sponsalilidade os oLjetos exis· 
tente:; nas deprnd~ncias privati\·as d e> Inspe tor de Dia e de 
Inspetores imped idos; 

10." - pro\ idencior se bre alojamento e alimentação 
tios guardas detidcs llpresentadcs à Org< nizaçilo depois de 
<>nce rrndn o expediente e f!izé-los er.constr.r à Unidade que 
vara tal ebtiver d esignada; 

I 1.0 - a~slnar as lJai:;as extraordiná1ios ocorridas de
poi~ do expedtent<, qtwnclo não al'har no q uarte l o Coman
dante da Sublmidade intl·ressada ou seu s•J bstlluto; 

l 2.0 
- inspecionar, frequentemente, respeitados as 

rcstr iç-õe~; cio p::u·a'5rafo 1° de,;ie Hrtigo. a s dependências do 
qunrtE'I, verificando se e~.ãc sendtJ r egulan 1cnte cumpridas 
as ordens e m vigor, e t Jrr ando as pro,·i lência:> que não 
exijam a intervenção da autcr ida(e superic r; 

13.0 - zela;· pela Fmpeza das depene éncias do quar
tel, a c;,rgo de Ch eft:! da faxina; 

14.0 
- dar r vnheci mento imediato ao Subcomandante, 

ou ao Comandante Geral, qt,ando não Pt'S~a fwzé-Jo !lO pri
meh·o, de todas as ocorr~ncins qt..e exijirt m pronta inter
venção do Comando; 

15.0 
- fazer recoll' er aos J•1gares competentes o ~ de

tidos e os impedidos e Hbera-Jo:; quar;do para isso esteja 
autorizado; 

16.0 
- n ão consentir que os guardas detià os ou im

pedidos conservem em seu pocl€r objetos proibidos e outros j 
que possam danificar os ,ocais onae fo1 em d etermi nados a 

I permanecerem; 

17.0 - consen ar em seu poder, du1 ante a noite, a 
partir das 18 hon:s, as cha\·es dP todas as deperdér;cias ou 
E>ntradas do quar tt>l, men~.>s a do pcrtão principal, que fica
rá com o Comar.dante ja Guarda; 

18.0 - pasrar ou faze r pas~ar pelo adjunto , quando 
não possa fazê-lo pes~oalmente , cs revibtas regu 'amentares 
Ji 11,ita ndo-se a r eceber 0o Comandante da Subur.idade, ~ 
n•lnção dn;; falta~. quan<io e:• te deseje passar a r evista à 
t ropa (pessoa I l, l ucio f<:7endo com ta r da parte diúr ia; 

l 9.C' - determinar as Subunidactes, na ausência dos 
r espectivos C•·mandantes. ou da autorid :c. de superior da 
Organização, etn caso~ c xtraordinários, a a pre!"entac,.ão de 
guarór.~ para ser\'il;o urger.te. não previsto n;ts ordens de 
Comando; 

20º - providenciar, nas m esm as cond ições do número 
p recedente. para q ue Sl,ja feita a substi tuic;f.o de guardas 
que n ã(J compareçam no serviço, adoeçam ou se a usentem; 

21 ~ - atender, com presteza, na au~t:ncia do Çcman
dante Gera l. ou do Subcomandante, as Jeterminações d e 
nutor id:.cle qu!l t enha açi:o de Comando sobre a Organiza
ção, empregando todos us meios para dar conhecimento de 
seme lhan te ocorrência aquelas autoridades, no mais curto 
prazo posstv eJ; 

22.0 - impedir, salvo motivo de ins trução ou serviço 
normal. a saída de qualquer força armada, sem conheci
m ento prévle e ordem do Comandante Gera l, a menos que, 
por circunstâncias especiais, uma at.Atoridade nas condições 
previstas no n úmero anterior. o determ n e diretam ente . 
procedendo, então. como e~tá de te rminado na última parte 
desse número; 

I 

23.0 
- impedir n Faída de animais. viaturas ou outr0 

material, sem crdtm d;; autoridade competente, salvo nos 
casos de instrução cu 1 erviço normal, fazendo constar na 
par te diária as saídas extraordinárias e bem assim o re
gresso, mencionando as horas; 

24.0 - pe1 n.u:ecc r n o quartel d uran te as ho1 as de
terminadas neste rE>g ulsmento ~empre pronto e uniformi
zado, para éllenàer a c;ualquer e\·entualidtde; 

25.0 - rubricar t odos t•S papéis regularr entares r eJa
ti\ ús ao seu sen ·iços: 

26Y - fazer r egistror pelo aàjuntu e assinar, no re~
pectivo liv1 o de p:irtes, toá as as oco1 r énclas havidas no ser
viço. Inclusive Fa ída e entrada de trrpn por motivo qu~ 
não seja de instrução ou serviço normol; 

27.<. - as~i lir a todas as refeições dos guardas, fi 
cando resp:.ns~ve l r eJa disciplina nc refeitório, durante as 
mesmas; 

21l.0 - assistir a entrega de forragens aos cava lariças 
e fis calizar a sua dist ribuição à cavalhada, nns horas esta
belecidas; 

29.0 
- não permitir que os guardns saiam do quarte l 

sem ser cor.wenientemente unHormizados; 

30º -- revistar as v ia tur2s e!'tranhas que tenham de 
entrar no quartel; 

31º - dividir os (juartos de ronda noturna da guarda 
entre o seu Com&nd ant e e o guarda no ~en i<;o da Gu:n:da; 

32° - determin<:r qt1e a r onda netutnn do qu;~ rtc>l se
ja feito pelo adjunto e cs guardas no serviço de SargPntos 
de Dia às Unidades, podendo. q uando necessário, lançar 
mão dos de Dia às Unidades para esse serviço; 

33.0 - impedir a ab.~rlura de qunlquer r epartiç5o, fo
ra das horas d P. exped ier.te. sfm st>r pelo re~pectivo Chefe, 
ou mediante ordem escr ita de! te, com declna<ão d~ moti
v o; 

342 - transmitir ao Comanda nte da Guarda do quar
tel as ot·dens e inst rucões particulares do Comandante 
Geral, r elativas ao serviço acrescida das instruções porme
noriz:Jd as que julgue oportunas, e fiscalizar, frequentemen
te, a execu~ ão do serviço, verificando se Pstão sendo obser
vadas as d isposições 1 eg•.1lamentares e cumprida as ordens 
e instruções dadas. 

§ 1.0 - Quando não se acharem presente os Inspe
t ores r esponsáveis por qualquer dependencia da corporação, 
o Inspetor de Dia, como npresentante do Comandante Geral, 
t em autoridade par a intervir l'lt'SSa clepE>ndéncia, sempre 
que se tornar raacessá rio à repressão de irregularidades 
que afetem a ordem, o ar.seio, a higiene e a disciplina; se 
porém, achnr-se presente o responsm·eJ dirdo ou o l nspetor 
seu substituo evenlu~ l . a intervem;ão do Inspet or de Dia 
só de\·erá efetivar-se quan<io solicitada. 

§ 2.0 
- O Inspetor de Dia de,·erá ministrar a instru

ção de que estiver encarregado em s ua Subunidade cu na 
Organização; quando e~ta não exija seu afastamento do 
quartel, cubendo-lhe a\ ifa r ao adjunto e ao Comandante da 
Guarda o local preci so em q ue u qualquer momento será 
encontrado. 

§ 3° - Quando julgar necessário, o Comandante Ge
ral poderá mandar e~calar Inspetores auxilia! es do Inspetvr 
de Dia. com atribuições pr evistas de acordo com a s itua
ção parti rula r que tiver aconselhado esta medi-da. 

Do Adjunto 

Art. 159 - O G uard a Territorial Adjunto é o auxi
lla r imediato do inspe tor de Dia: por e lE' re~ponde e m seus 
Impedimentos eventuais e dele depende diretament e. 

§ Único - Qunndo o Adjunto respunder e\·entual
mente pelo Inspetor de Dia, deverá participar-lhe as ocor
rê ncias havidas durante o ~eu impedimento, mesma que já 
as tenha comunicado il nutoridade superior , ou haj01 provi
denciado a r espeito. 

Art.. 160 - Ao Adjunto imcumbe, especialm ente: 

l º - apresent a r-se a o Inspetor de Dia, ao assumir o 
serviço, e executar todas ns suas determi nl"lçi:ies: 

2Y - trans m itir a s ordens que dele r ece bf'r para 
inteirá- lo de sua e xecução 

3° - seçundá- lo, ror infcia ti\·a p rópria na fi sca lização 
da exec ução das ordens em vigor, re lativas ao ser viço; 
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4.• - rPspor.der, pt!rante o Inspetor de Dia, pela per
feita execução da limpeza do quartel, a cargo do respon sá
vel pela faxina; 

5.0 - comunicar RO In spetor de Dia todas as ocor
rências que verificar e <lS providências que a respeito lenha 
tomado; 

6.0 
- acompanhar o Inspetor de Dia nas suas visi tas 

as dependências do quartel, sa lvo quando dispensado por 
êle ou na ex~cução tie outro ser viço; 

7.0 - passar revista às Subunidades, por ordem do 
J nspetor de Dia; 

8.0 
- organizar e e5criturar os papéis r ela tivos ao 

ser viço de modo quP, na hora. no máximo, depois da pa
rada. estejam concluídos e a disposição do Subcomandante; 

Art. 161 - Quando no quartel só se encontre uma 
Unidade da Organiza cão, as fu:1ções de Adjunto do Inspe
tor de Dia e de Guarda na fun~ão de S<lr gento de Dia à 
Unidade ser ão acumulndas pelo mesmo. 

Do Guarda Te:-ritor ia l de Dia à UnidaG!e 

Art. 162 - O Guarda Territoria l, nível 10, no serviço 
de Sa rgento de Dia à Unidade é o auxiliar do lnsj:.etor de 
Dia. no que se referir 110 rerviço em SL.a Unidade, e, ninda, 
de confo1·miàade com as determinações daquele inspetor, na 
fiscalização dos serviços da Organização. Incumbe-lhe: 

1.0 
- apresentar ao Comandante da Unidade, ao Ins

petor de Dia e ao Adjunto, ao entrar e sair de sen •!ço; 

2.0 - informa r ao Inspetor de Di<l da ex istência de 
ordens especiais relativas à sua Unidade, que interessem 
ao serviço; 

3.0 - fiscalizar os serviços das Subunidade, n a au
sência dos respectivos Comandantes ou de seus subst :t utos 
eventuais; 

~-" - solicitar do Inspetor de Dia. na ausência do 
Comandante de sua Unidade ou da Subunidade interessada, 
qualquer providência de ca ráte1· urgente; 

5.0 
- r eceber dO!I Guardas no serviço de Sar gentos 

de Dia às Subunidades todos os Guurdns nível 8, ~fetivos 
ou contratados que devam ser recolhidos aos locai3 onde 
devam ficar detidos ou impedidos .e apreserttá-Jos do Inspe
tor de Dia, para o conveniente desliJJo; 

6.0 - velar para que os guardas detidos ou impedi
dos em sua Unidade sejam mantido::. nos luga res determi
nados; 

1º - cumprir escrupulosamente as determinações do 
Tnspetcr de Dia, tanto no que consern i à sua Unidade como 
às dependências da Orgãnização; 

8ç - Auxiliar o Inspetor de Dia e o Adjunto em 
tudo que tenha relação com tudo que tenha relação com 
a boa marcha dos respectivos serviço5; 

9.0 - registrar. no livro especial c\e partes diárias da 
Unidade todas as ocorrências havidas no sen·iço, relativas 
à mesma. 

Do Guarda Tenitori~l de Dia à Subunidade 

Art. 163 - O Serviço de Dia à Subunidade, quanto 
as relações externas, começa normalmente depois da lei
t ura do Boletim, salvo nos d ias em qPe, por qualquer cir
cunstâl!cia, ni'jo se arhem presentes o~ Inspetores, o Guar
da nivel 13 cu o nívPl 12 da Subunidade, caso em que se
guirá a regra geral para os serviços diários: 

§ J •0 - Ordinariamente, antes da leitu ra do Bo-
letim, o Gu:trda d e Dia à Subunidade só se entende com 
as autoridade da mesma. 

§ 2." - Quando não houver Guarda de Dia à Uni
dade, o serviço de dia à Subunidade, a lém do Que lhe é 
próprio, obedecerá ao pr escrito no artigo 162 deste r egu
lamento. 

Art. 164 - Ao Guarda de Dia à Subunidade incumbe: 

1º - apresentar -se ao Comandante de sua Subuni
dade, ao Inspetor de Dia ~~ Unidade, logo depoiP da parada 
e após a leitura do Boletim; 

2° - fiscalizar o serviço de guarda da Subunidade; 

32 -- cumprir e fazer cumprir todas as ordens ~e
zais e particulares. ref<'rcntes ao setTiço da Subunidade: 

4.0 
- manter a ordem, o asse!o e a disciplina da 

Subunidade; 

5." - responuer pelo Guarda nível 13, na sua 
ausência; 

6° - cumpr1 • as determina~ões do I1<1spctor de Dia 
relativas à SL.a Su unijade ou ao serviço da urganizaçi:o: 

7° - comunicar , com urgênc ia, ao Comandante C:a 
Subunidade, as occ•rrências verificadas durante o servico, 
que exijam seu irr >d iato conhecimento, indC'pendentemen~e 
das providências turn;;das a respeito; 

8° - por em forma a Subunidade p ara as formatur2s 
e revistas; 

9º - comunicar, com a necessária urgência, ao Co
mandante da Suburlc' ac!e, nos Inspetores. aos Guarrias 13 e 12, 
as ordens extraord nárias oue rect>b:t, de imPdi;J1n inte ·
r esse dos me~mos ou da Subunidacle; 

10." - cond\:zir, em forma , a Subunidade para o 
r ancho, txigindo que O!" guardas se apresentem decente
mente fardados; 

IJ.Il - apresen tar a0 gtla rda de Dia à Unldade os 
guardas da Subunid,tdes que devam ser recolhidos. detidos 
ou impedidos; -

12.0 -velar para que os guardas detidos ou impedi
dos d e sua Subunkade se mantenham nos lugares determi
nados; 

13° - substitúir o guarda no serviço de sargenteantc 
da Subunidade nos dias fe r indos e domingo~. nas ~u:::s <<tr!
buições relati\·as à parada. 

Art. 165- Nas Umdadcs em que os nnimais se achem 
distl'i buídos às Subunidarles, o guRrda de ~erviçu c\e sar
gento de Dia tem mais os seguintes encarr;os: 

1 Q - verifica r a limpeza e outros cuid::~dos com os 
a nimais, bem con10 zeiar pela manutenção do asseio nas 
cm·aiariças, de acordo com :os regras e ordens recebidas; 

22 - receber a forragem destinada à al imentação dos 
animais da Subunlcade e assislir a sua distribuição, bem 
como a de água, tu Jo de acordo c0m as ordens em vigor; 

3.o - acompé: 11har o Comandante da Subunldade ou 
outra autoridade. o Inspetor de Dia e o Veterinário, nas 
revistas às cavala iç-;;s, pr estando-lhes as infcrmações 
pedidas: 

4q inspeci(1nar com frequência as cavalariças, 
t anto de dia como le noite verific1ndo se tudo cone nor
malmen te, corrigid< as irregularidades que encontre e pe
dindo providências :>ara que as que escapem à sua a lçada; 

5.0 anotar os animais que se desferraram e os que 
o Vete riná rio con~b·erc.r e rn condições de não poderem pre
t ar ser viços. e regi t ra r os respectivos números no quadro 
negro do alojamenl J raru conhecimento àos interessados e 
providências decor-entes; 

6° - aprese 1Lar , diariamente. à enfermeira vetPrlná
ría. os animais quE' nPcessitem curativos ou tntamentv, 
bem c(•mo ao \ ete-ináno, o caderno de re~istro aa 
Subunidnde, para as necesri•rias alteruções; 

7º - proibir que qua isquer animal d::t Subunidade 
seja r~tt irado das ln ias sem a nece~si.ria autorização; 

8.0 - examir :~ r minunciosan·.ente os animais que sai
rem ou regressa rei'!, a fim de inteirar-se, com segurança, 
das irregularidades >Corridas e comunicar à autoridade ~.:om
petente, para as dtv!dus providências. 

Gu:~r.la Do Quat tel 

A!'t. 166 - A Guarda do qunrtel é normalmente co
mandada por um gua rda nível 12 ou nível 10 e C(1nstituioa 
de um guarda níve l 8. efetivo e de tantos gusrdas cont:-a
tados quantos necPssários ao servic;o de sentinelas. 

§ Unico - Excepcion:>lmente será a guarda do quar
t el comandada por um lnspE:tor nível 14; nesse ca5o, será 
acrescida de um corneteiro. passando o guarda 10 ou 12 às 
funções de anxiliar do Comandante da Guarda. 

Art 167 - A guarda do quartel tem por principais 
finalidades: 

1 o - manter os detidos e os impedidos nos lugares 
determinados. nüo permitindo que os mesmos ~alam dos 
locais apropriados. nem os últimos do quarte l, salvo median
te ordem da autoridade comp~>tente; 

2Q - manter a segurança normal do quartel; 
3° - impedir a saída de guardas dasunlform!zados 

mnl fardados ou desasseiados; 



::~.-:it!ira, 22 cl(! abril de 1 !J74 DIARIO OFICIAL 2la. "~ff. 

4° - só permitir a saída dos guardas, durante o ex
pediente ou impedimento do q11artel, mediante Ol'dem ou 
licen,a especi::l; 

5° - impedir a entrada de bebidas 1lcoólicas; 

ú9 - nJo PETmitir ajuntamento nas proximid?des dos 
ln:::..:is onda estepm vs inpedido~ ou detidos nem nas ime
diaçõ ··s do corpo dd gu.1r .. 1.1 e dos postoci c e serviços; 

6'' - impedir a ~ tda de nnimais. > aturas ou outro 
maleri::il sem urdem d:~ t~utor!d::~des compe ente: 

8" - impedir a entrada de força niio pertencente à 
corporacão, sem conh'ecitr.E>nto e ordem do Inspetor de Dia, 
d··ven.;io a noirc reconhec~r à dici l.tncia, aquela que s~ apro
Xllnar do quartel; 

!l.0 
- in1Pedir que os detidos se c:m1•mlqu~>m com os 

guardas da Corpor;;ção ou pes,c.as e:.tr.tJ ll'ls, ~,:n licen,"l 
do Insn tor de Oh. e qL·~ sP.ja q tebrada a inco:nunicablli
dade dos que a tfll condição estiverem sujo ·i to::; 

10<1 - dar conhecimento in ediato ao Inspetor de Dia, 
da e:1trada de a ttoridades estrésnhJs a Org:,nização no re
unto ao quartel; 

11 ç - levar à presen::a do Inspe tor de Dill os guar
cns ou soldados r.ie outras Corporaçõ;?s, €}Ue pr~tendem en
trar no r ecinto tio q uartel; 

! 2° - proibir R entr~< 'a de ci\•is estrai1hos ao serviço 
da Corporação, sem previu ccnbc•'Jmento e autcdt.ação do 
do Inspetor dt! Dia; 

13° - permidr a entr<1da dt> ct\'li', ernpn:'gados na 
Or6<mização medir nte a ?.prtseni<.ção do d·•cumento de iden
tiJade: 

14° - só permitir a entraà·1 de qual 1uer viatura, ô 
noite, de;>c>is de re.:oohecida e rt!\ J~tada à dbtância ou 
quando ntcess~rio; 

1 :,º - fornecer es ·olta pata os detidos se devam 
ser acompanhados no interior do qua1 te!; 

162 - relacionar 0::1 ,;uarda~ da OrganizaGão 
r . colherem ao quartel depois de fechado c portã >, 
mitir a sa lda, nesst caso, Sl m~nte das que devam 
por orciem do Ins~;:dor de Dia; 

17º - prestar as rontinências regula1nentar·es. 

que se 
e per
fazê-lo 

Art. 163 - Na exc~üção do~ serv i <· o~ que lhes im
cumb<', ns ~;u·>rjas reger-oe-ãc pe'as dispas ções regulamen
l iJ t·es \ ig .. nt~. rel<ativa~ .:o assunto, e instruções especiais 
do Conselho Geral 

Art. 169 - Corpo da guarda é o coujlÃnto de depen
d:::ncias des t:;1ados aos al:>j~mentos Jo pessoal ca guarda e 
as deten<,.õe;. 

§ Único - :-ro Corpo da guarda l' absolutamente 
pr )Íb icio a permaraencia de civis, guardas l•U pre<;O!I estra
nhes à t:uarda. 

Art. 170 - No corpo da guarda sedi:J afixada qua
dros contendo relações do material em carga e ali distri
bUido, deveres gerais do pessoal da guarda e ordens parti
cnl;;res elo ComanJo Geral. 

Art. 171 - (;s po.~tos dl.! sa>ntinela, especialmente os 
das sentirelas das arrr•as e d<>s ~rist<>s d(:VE:m ser ligados 
ao cor~,.>o da ~ wn.la por meio de ~oarnpê.linl,a P.létrica. 

< 'om::u~daute dn Guarda -

1\rt. I':'~ O Cot t1andante dn Guarda é o responsá-
Vt·l pela execução de tod;~s as ordens referente ao serviço 
d 1 guarda e depc11de diretamente áo Inspetor de Dia. Cum
pre· lhe: 

1" - form ,Jr a guarda rapidamente. ao sinal de alar
me dado pelas ~entinelus, recor:hecer imediatamente o mo
t tvo e agir por iniciativ'l própria, se fl r o caso: 

2º - responder perante o Inspetor de Dia, pelo a sseio, 
ordem e disciplina, tanto nas prJ,;.3es ccmo no a lojamento 
dos guard<l~ compon~ntes da guarda; 

3.1l - conferi r, ao assumir o serviço, o materia l dis
tribuíoo ao corpo da guat da c constante do Quadro nele 
;.fixado, danào parte irnediatam~nte ao Inspetor de Dia, lias 
faltns e estragos verif:cadcs: 

4." - cumprir e fazer cumpdr pot· todos os Gua rdas 
componentes da gual'da os de\ e1 es e atribuições corres
ror.C:entes; 

5." - velar pela fiel execução do serviço, de confor
midade com as ordens e instrugões em vigor; 

6Q - verificar, ao assumir o serviqo, se todos os 
guardas detidos se encontram nos lugares determinados; 

7.0 - examinar cuidadosamente as condições de se
gurança dos locais das àetE>nções, especialmente das dos 
presos sentenciados ou por- sentenciar; 

8~ - dar conhecimento à guarda, das ordens e dis
poslçoes regulamentares relatl\'as ao serviço, e especial
mente, das ordens e instruções relativas a cada posto; 

9.0 - passar revista aonstantemente, no pessoal da 
guarda, pondo-o em forma, durante o dia, sempre que te
nha de render aos quartos de sentinelas; proceder da mesma 
maneira, durante a noite, sempre que oircunstúnaias espe
ciais o exiglrern; 

10.0 - só abrir as detenções, durante o dia, mediante 
ordem do Inspetor de Dia, e, à noite, somente com a sua 
pre2ença; 

11.0 - formar a guarda sempre que tenha de abrir 
as detenções, em torno dos respectivos portões, de baioneta 
armada, a fim de evitar surpresas; 

12.o - exigir dos detentos compostura compatível com 
a finallda~e moral da punição, não lhes pern.itindo dh·er
sões coletivas ou individuais ruidosas; 

13.0 - passar re\'iSt<~ , ta;1to na guarda como nos de
tidos, na mesma hora em que é passada n<~s Subunidade;:. 
sem prejuízo de outras que julgue conveniente; 

14º - verificar frequentemente se as sentinelas têm 
pler.o conhecimento das ordens particulares relativas ao seu 
posto; 

15~ só permitir entrada ou salda do quartel, pelos 
lugares normais, fechando às 18 horas os portões respecti
vos, exceto o principal, que permane~erá abetto parcialmen
te após o toque de revista de recolher; 

16º - conservar em seu poder, durante o dia as cha-
ves das detenções das diferentes E-ntradas do quartel, 
entregando-as ao Im;petor de Dia, às lil 
horas, com exceção dado portão principal; 

17.~ - dar imediato conhecimento, ao Inspetor de 
Dia, de qualquer ocorrência extraordinária havida na guar
da, mesmo qll.e tenha providenciado a re~peito; 

18º - entregar ao Inspetor de Dia, Jogo depois de 
substltuido no serviço a aparte da euarda, nela fazendo 
constar a relaiião nominal dos euardas, os rotE>it·os das sen
tinelas e rondas, as ocorrência! havida durante o serviço e 
a s ituação do material carga do corpo dn guarda; 

19º - anexar à parte da guarda uma relação dos 
guardas detidos ou impedidos, nela discriminando todos os 
dados referente à detenção do impedimento; 

20º - juntar à parte da guarda uma re lação dos guar
das que entraram no quartel após a revista de recolher, 
mencionando a hora da entrada; 

21º - anotar e relacionar ra salda e entrada de viatu
ras, com declaracsão das horas, e anexar a relação à parte 
da guarda. 

-Do Guarda de Serviço de Cabo da Guarda-

Art. 173 - O Cabo da Guarda é auxiliar imediato do 
Comandante da Guarda, cujas ordens dev~rú cumprir com 
presteza e exatidão, sendo ainda o seu substituto e\·entual 
em seus impedimentos momentâneos quando se tratar de 
de guarda nível 1 O; 

Art. 174 - Ao Cabo da Guarda incumbe: 

1º - esforçar-se para que nenhuma falta ocorra no 
serviço, corrigindo imediamente as que verificar, e solicitan
do a intervenção do Comandante da Guarda, quando 
necessário; 

22 - da r ctencia ao Comandante da Guarda de todas 
as ocorrências que chegarem ao seu conhecimento e inte
re!sarem ae serviço; 

3!! - conduzir, em torma e em atitude marcial, os 
guardai l<jue devam render os quartos de sentinelas e exlgil· 
destas a transmissão clara e fiel das ordens recebidas, fa
zendo-as verlficar o perfeito funcionamento da campainha 
elétrica que liga o posto ao corpo da guarda; 

4º - secundar o Comandante da Guarda se guarda 
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10. n:J vigilância de tudo o que se relacionr~r com o serviço, 
por iniciativa própria ou por determinação daquele; 

5.0 
- atender com pr;:>~teza. ao chamado das sentine

las e dirigir-se aos reFpectl\·os postos. logo q ue teuha co
nhecimento de alguma anormalidade; 

6." - fazer afastar previamente, para tra nsmissão das 
ordens particulares das sentinelas, nos re~pectivos postos, 
todas as pessoal estranhas ao serviço; 

7.0 
- não se afastar do corpo da guarda sem ordem 

ou lic~nça do rupectivo Comandante, salvo motivo de ~er
vlço, deixando sempre um guarda como Jcu substituto even
tual; 

8.0 - assegurar-se constantemente de que as senti
n elas se acham bem inteirada s das ocdens de sen·iço rece
bidas; 

9.0 
- conduzir no ranC'ho, ao toque respeativo, os 

guardas arranchados da gu trda, deixand J J,clo .1 1 ~,,u s cio1~ 
no cor po ela guarda, para <tender !media ..1m ente as seutt
nelas e levftre m ao seu conhecimento q-tatquer ccorrênc a 
de caráte r urgente; 

10.0 
- rt>conhecer pessoa~. \'eículos ou forças que 

pretendam entrar no quarte l. 

§ Único - Quando houver mais de um cabo na 
guarda, o serviço será distribuído ccnforme determi;-ar o 
respectivo Comandante. 

Guardas componentes da guarda 

Art. 175 - Os guardas componentes da guarda desti
n am-se ao Sl'l'Viço de sent:nelas, compet'ndo-lhes a obser
vância r igorosa de todas a~ ordens ger Ji.l "· b,. cír lmente, 
o fiel cumprimento das ordens partic tuarcs nos r b,. ectivos 
post os. 

§ único - Os guardas componentes da guarda devem 
m anter-se uniformizados, equipados e armados, durante o 
serviço, prontos a entra r r<.pldamente em forma e atender 
a qua lquer eventualidade; poderão afrouxar os equipame n
tos, nas hora s de descanso, no alojnmP>nto da guarda, de 
onde só se afastarão por ordem ou com permissão do Co
mandante da Guarda. Durante as horas de expediente per
manecerão em atitude mllitar correta. nunca deit adas nem 
recostadas nas camas. 

Sentinelas -

176 - A sentinela é, por todos O!l t ítulos, respeitável, 
e inviolável. sendo, por lf'!. punido com severiél nde quem 
rttentar contra a sua autoridade; porisso e pela responsú
bilidacle que lhe incumbe, o gunrda investido de tão nob1 e 
função, deve port:n-se c·>m zelo, se r·nnidade e energia, 
próprias à autoridade que lhe foi atn buida. 

§ Único - Em qualquer situa(,'àtl. a Sf'ntinela deve 
estar sempre municiada, atim de po.:~er defender-se e agi r 
pzta força. 

Art. 177 - Incumbe particnlamenle à sentinela : 

1.0 - estar sempre a lerta e vigilante, em condições 
de bem cumprir a sua missão; 

2.0 
- não abandoPar Rua arm a e manter-se sempre 

pronta e empregit-la, de acordo com as ordens part iculare3 
que tenha recebido; 

3.0 não conversar nem fuma~ durante u ~eJ·vi ~.;o ; 
.. - "\o·· ..... 

4.0 
- e·;it:'lr explicações e esclarecimentos a pessoa 

estranh1s ao serviço, cham1ndo, para isso, o Cabo d a Guar
da, sempre que se tornar neces~ário: 

5.0 - não admitir ajuntam€:~to nas proximidades de 
seu posto; 

6.0 
- não consentir q ue guardas ou civis saia m do 

quartel sobraçando embrulhos qu:]isquel, sem permissão do 
Cabo ou do Comandante d a guarda; 

"". . .. 
7. 0 

- só permitir a rnt rada de c ivis. med ia nte auto
rização superior; 

8.0 - guardar sig ilo sobre as ordens particulares re
cebidas; 

9.0 -· só consentir a salda. de guardas que estejam 
corret amente uniformizados to li mpos; 

11.0 - prestar as continências regulament ares; 

12.o - anota ·, na au~ência do Cabo 
participm· a este, tcdc.s os gt;ardas que se 
quartel após a rev s ta do 1 ecolher; 

1;)P - da r o ~inal de a la rme: 

da r-ua rda, e 
rPcolherem ao 

a) todas as vezes que, na circunvizinhança d·' seu 
de seu posto, notar qualquer ajunlatr.en\o su~peiV>; 

b) quando qtr:~lquer individuo insitistir em pt>netr::.r 
no quartel, antes de ser identificado; 

<') na tentath a ele arrombamento e fuga à e detidos 
ou impedidos; 

d) na ameaça de desrespeito ú sua <.utori Jade e ôs 
ordens relath·as ac posto; 

e) na verificé.c;ão de qualquer anormalidôde de caráter 
a lar manh; 

íl por ordem d o Caso, do Comandante da Cuarda ou 
do Inspetor de Di;.:. 

Art. 178 - Em situação que exija. maior se,guranca 
da sentinela para oca al desempenho de sua micsJo, incu m
be-lhe. especlnlmen .e a noite, além das prescriçõc:: nu1 ntafs 
estabelecidas. as seguintes: 

1 º - fazer poss3r de la rgo do seu posto todos os 
lrausentes e vetcui·)S; 

2º - dar sin: I ele aproxima(;ào de qualr1uer íorçn, 
logo que a perceb:..; 

3° - faze r f 1rar pessca~. •;f"ÍCLIIOS OU forças Ql1e 
pretendam e; ti ar 1 ' q .t1rte l, a di~IG!H:ia que p.-rmita o 

, r econhecimerto re:;>ecd\rJ. 

§ 1 • - para o Ct'mprimento dessa disposições, a sen
tinela de v r rá: 

J) comandar <<pr.sse de largo», no caso c' o número 1; 
se não for imediatamente obedecido, r1•petirá o Comando, 
dará o sinal C.e cha nnda ou de alarme preparar-r-e-à para 
agir pela forca; se ainda o segundo Comando não íor cum
prido, intimará tere;e;r'l vez e, se 1Jratar de indivíduo Isolado, 
avançad para êle com a arma carregada e a baioneta 
armada, efe tuando ., !Jt.a detenção; r.ó atirará se o tr:~nse:.;nte 
o agreclir; tratando ele gtupos ou de veículos, far :i um p ri
meiro disparo para o ar e, em seaulda, c~ so não seja obt
d ecldo, atirará no grupo ou Vt>tculo. No caso de ameaça 
clara de agressão a se·ninela fica dispensad ~ d<.~:; pr~cau

ções acima; 

2) no caso do número 3, perguntará à dista;lcia con
ve niente, <•Quem Vl'tn lá '! se a r esposta for amigo», de 
•paz», ,of'tci:tl , Ins J"tor ou q·onda», deixuá prc~seguir, se 
pessoalmente o reco"lhecer corno tal; em caso tcntrário; ou 
na falta de resposlJ, Comandara: r'aça alto .. e rrovidencia
rá para r t>conhecin ento pelo Cabo da Guarda; 

3) - se não for obedectdo ao Comando <<I•aça a lto» 
de que trntn o nún "ro anLer ior, proc:ederá como dispõe a 
última parte do número 1 deste parág1 aio. 

§ 2.o - Em ,·tuações excepcionais, o Comandante 
Geral poderá da r 'Tdf'DS mais r i!:!orosas pura r; senrir'o de 
sentinf'ln; eit'lS ord 'n3 serão transmitidas por 0scrito .. o 
Inspetor de Dia; 

§ 3" - Nos quartéis situados em zona urbana e de 
td\nsito denso, o Comandante Geral regu 1(;ra em e:boço 
permanentemente r lixado no cor po da Guarda, os limites 
em qu" devam ::tr tomadas as medidas rderidas no 
parágrafo I • . 

Art. 179 - A sentinela do portão p rincipal denomi
na-se Sentinela ci J s Armas»; as dem:.is deno'l.inam-5e 
<<Sentim•lus cobertas•. 

Art. 180 - A Sentinela das Arm'ls manter-se-á, du
rante o dia, parada 110 seu posto e, normalmeEte, na po
si!;ãO regulamentar de <·descansnr•>, devendo tomar a po5içf.o 
d e <<sE'ntido», nos n<sos de passogcm de servtço, de ser in
te rpelat.lo por qualquer pessoa, militar ou civil, e nos 
demais, previstos ro Hegulamento de Continencias. 

§ 1 o - Depois de fechado o portão do quartel, a 
sentinela poderá movimentar-se no exterior , num raio de 
cinco rnetros cte seu posto. 

10.0 - fazer parar qualquer pessoa, (orça ou veículo 
que· pretenda entrar no quartel, à noite ~e chamar o Cabo 1 

da guarda para a necessári1 identificação. 

§ 2.0 - As s.;:ntinelas cobert11 s obedecer~o. em linhas 
gerais , às prescriçõ •s do presente artigo e paragta fo an
t erior, que poderão variar de conf"rmidade com as Instru
ções particulares do posto. 
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§ 3 ° :-· Nos postos em que haja guarita, as sen
tinelas poderão na mesma abrigar-se do sol ou da chuva, 
ficando sempre, porém, em co11dições de l.Jem cumprir as 
suas atribuições. 

Arl. 181 - As sentinelas se comunicam cr.m o corpo 
da guarda por mPio de sinais, de campainhas ou a viva voz. 

§ J." - Os sin'li · re'rri i os neste artigo, podem ser 
«Je chamada" ou «de ·-larrne . 

§ 2.0 - No caso de sinal a viva voz, o de alarme 
scrú c brado de <<as armas·>. 

Art. 1 !l2 - O serviço em cada posto de sentinela de
\'CrA ser dado por três ou quatre homens, durí)nte as vinte 
e quatro horas, dividido em quartos, de modo que um 
mesmo homem não permaneça de sentineia por mais de 
duas horas consecutivas. 

§ Único - Quando c< posto elas arma s ficar muito 
afastado do alojam<'nto d~ guarda, o senti r ela será dupla e, 
neste caso, u m dos homens se manterá no posto e o outro 
assegurará ~,.>errnl'nenle ligação entre ele e o corpo da 
guarda, podendo o úll imo ser dlspensar:lo do uso do fuzil 
durante o dia, em situação nor:n8l; a noite, a sentinela fixa 
permanecerá no lado exterior do portão. 

Reforço 

Art. Hl~ - Sempt'P CJ'JE' a situaç5o exigir, a~: gur das 
serão 'lllmentad::~. gerdlmf:'r.te para o serviço à noite, com 
o e•tabPleci:nento de novos post< s de sen· i nela e intensifi
cacão do servico de ronc•a; esse aunento •·· feito por meio 
de um <reforço» - em guardas corresponàE>ntes às neces
s dadcs. 

Art. 184 - O gu:lrda de re E orço sào esc a IJdos seme
lhantemente ~s da g:wrda, forrr :.! !é,o n;: parac,a e serão 
apr('sentados ao In•petor de Dia i s J 8 hor, ~. p:~ra o serviço; 
durante o dia partlciparíio d0s trabalhos <J()rmais de suas 
SubunidaEies. 

Guardél da Subunidade 

Art. 185 - A Guarda da Subunidarle é constituída 
pelo Cabo de Dia (Comandante da Guarda) e pelos guardas 
plantões, restringindo-se o serviço às dependências · da 
Subunidade acessíveis aos guardas. 

At·t. 186 -- O serviço de guarda à Subunidade tem 
por fim: 

1.0 
- m;mter a ()rdem, a disciplina e o ass"!io no alo

jamento e demais dependências acessíveis aos g·.tardas; 

vigiar os guardas dettdos no alojamento; 

3º não consenLir jogos de azar, disputa ou c.lgazarra; 

4º não permitir a saída de objetes sem autoriza-
ção dos respi.'ctivos donos ou responsáveis; 

5° - cumprir e fazer cumprir todas as determinações 
da~ autoridad~s competer tes. 

§ 1 ~ - Os comprmentes da guarda permanecerão no 
quartel du rat;lte todo o serviço: o Cabo de dia e o plantão 
dn hora conservar-se-iio com eqUJpamento de gu:~rnição 

desarmadCls. 

§ 2º - Quando a Subunidade ocup<> r mais de um 
aloj~menlo. o r.úmPro de plantões poderá ser aumentado, 
na razão de I r<.S homens por alojamento, a juizo do Co
manc!ante re, pecU\'o. 

Cabo de Dia -

Ar t. 1H7 - O Cabo de Dia GT nível, 8 efeito é o 
principal r esponsàvel pela ordem e exatidão do serviçe de 
guarda à Subunidade. Cumpre-lhe: 

i.<' - verificar com o seu antecessor , na ocas1a0 de 
n·ceber o serviço, se todas as dei endéJ .. ·iat. etitãv em ordem 
e limpas e se as praças detidas tncont• am-se nos lugares 
determinado~; 

2 ° - transmitir aos plantões as ordrns gerais e par
ticulares relativas ao servico e velar pela ~ua fit!l execução; 

3° - assistir a substituição dos plantões, ve rificando 
se a~ ordens SdO transmitidns com exatidão; 

4" - apresen tar-se, logo depois da par ada, ao ~eu 
eomandante da Unidade, ao sargenteante e ao GT de Dia 
a Subunidade; 

52 - dirigir a limpeza das depend&ncias da Subuni-

dade sob a jurisdição de guarda, fei:a pelos plantões, logo 
em seguida ao café da manhã; 

6º - providênc!ar para que os guardas da Subunlda
de entl't-'m rapidamente em forma, para todas as formatu
ras normais ou extraordinárias: 

7º -apresentar <'O GT. nivel 13 ou ao de Dia, à Subu
nidade, na a11sência dr.quelc, cs guardas que devam com
p~re.:er à vi5ita médica, e acompanha-las à presença do 
médicn; 

a• - participar ao GT. nível 13 ou no GT de Dia à 
Subunidacle, na ausência do primeiro, as irregularidades 
ocorridas na Subunidade, mesmo as que tr-mham exigido 
providências imediatas; 

!l0 distribuir os quartos de serviço pelos plantões, de 
modo que cada um nüo permaneça em serviço por mais de 
duas hera;; cc.nsecuti\ as; 

10º - apresentar-se a todos os inspetores e 
q ue e ntrarem n o alojamento, e aos da Subunidadc, 
mcira vez que a li penetrarem; 

Oficiais 
à pri-

112 - zelar para que as camas se conservem sem
pre arrumadas pelos seus donos, e os armários fechados; 

12° - fazer levantar os guardas ao findar a terceira 
parte do toque de alvorada, salvo ordem em contrário; 

13º - não c -:msent·r a presen<'a de civis no aloja
mento: sem que est !ja c mvenientemente autorizados e acom
panhados; 

14V - apresentar ao guarda de Dia, por ocasião da~ 
formaturas para o 1·ancho, a n ~ta dos guardas arranchados 
que, por motivo de serviço, não possam comparecer ao r e
feitório na hora regulamentar; 

15º - verificar. por ocasião da íorrr.atura para o ran
cho, se todos os guardas em forma são arrachados. 

Plantões 

Art. 188 - O Plantão de serviço (plantão da hora) é 
a senti nela da Subunldade, competindo-lhe: 

J º - estar atento a tudo o que ocorrer no alojamen
to, comunicando imediatamente ao Cabo de Dia qualquer 
alteração que verficar; 

2.0 - avisar a entrada de qua!quer Inspetor (,,u Ofi
cial no alojamento como estabelece o Regulamento de 
continénci<'s; 

3.0 - apresentar-se ao Inspetor que entrarem no 
alojamento, quando ausente o ca0o de Dia; 

4.0 - não permitir que os guardas detidos no aloja
mento, dele se afastem, sem ser por moti\ o de serviço e 
com a ordem do Cabo do Dia; 

5.o - não permit i r q•Je seja prejudicado, por qua lquer 
meio, o asseio do alojamento e das dependências que lhe 
caiba guardar ; 

6.0 - zelar para que as cama's se conservem arrumadas; 

7.0 - impedir, durante o expediente, a entrada de 
guardas na dependênci!l destinada a dormitório, sempre que 
haja vestiário separado e outro local apropriado à p~rmn
nêncla das mesmas na! liorns de folga; 

8.0 - fazer levantar OS guardas ao findar a t erCPira 
par te do toque de alvorada, quando ausente o Cabo de Dia; 

9.0 - não consentir a entrada ele civis no alojamento, 
sem que Pstejam devidamente accmpanhados c com ordem 
do Cabo de Dia; 

IO.o - examin:~r todos os volumes que tenh1rr. di! 
de sair do alojamer.to, conduzidos por guardas que não 
t~nham sido verificados pelo GT n:vel 13 Nl Cabo de Dia. 
Impedindo a saída elos que não e!>te)am devidamente auto
rizados; 

11 º - impedir a saída ti e qualquer objeto sem au
torização da dono ou respons&vel e sem ordem do GT ní
vel 13 ou Cabo de Dia; 

12q - não consentir que qualquer ~:uarda se utilize 
ou se apodere de objetos pertencentes a outrem, sem a 
autorização do dono ou responsável; 

J32 - impedir a entrada de gu::~rdas de out ras ~ubu
nidades. depois da revista de recolher, a não ser por or
dem superior; 



2 a~feira , 22 de abril de 1974 DIARIO OII'1Si.A !... 

14º não permitir com·ersa em voz alta, !'lem outra 
qualquer pert ubação do silêncio depois do respe-ctivo tuque; 

15.0 - anotar os guardas que se recolherem ao aloja
mento depois do toque de si lêncio. e dar conhecimento ao 
Cabo de Dia, no momento oportuno; 

IG.0 
- dar o sinal de «S ilênc io , por meio de um sil

vo d e apito ou sinal de campainha imediatamente após a 
última nold do r espectivo t •Jque; ' 

§ 1.0 
- Os plantões são rendidos. ordinariamente, às 

mesmas horas quP. as senti ;1elas da guarda do quartel. 

§ 2.0 
- Caso o plantiio da hora não se aperceba da 

entrada de um Ins petor ou Oficial no a lojamento, qualquer 
guatda dará c sinal ou a voz que a ele compete. 

§ a.o - Os p lantões fa rão, sob a dire ção do Cabo de 
Dia, a limpeza do alojamento e dependê ncias a cargo da 
guarda. 

§ 4.0 
- O posto do plantão da hora é, normalmente, 

na entrada do alojamento. 

Guarda das Cavalariça8 

Art. 189 - A g•.Jarda das cwalar iÇHS é parte integran
te do serviço interno da Subunidade, sendo constituída por 
um GT nível 8 efetivo e pe los guardas contratados indis
pensáveis ao serviço· 

Art. 190 - A g uarda das cavala riças tem por fina
lidade: 

!." - mantt! r as cavalariça s em es ta do d e asseio e 
ordem: 

2.0 - velar para que os artim1is sej~m t r at.,dos com 
o m:~ximo cuidado, tanto rPlativamente i~ al iment::.cão como 
uo conforto que lhes deve ser dado; · ' 

3.0 
- dispensar especia l atenção a tu:Jo quanto res

peitar a h ig:t::ne e cuidados com a saude dos animais; 

4° - zelar pela guarda e con~ervação d e todos os 
objetos a seu c- argo, ou que lhe forem e ntregue s . 

§ 12 A guarda das cavalariças deverá conservar-se 

Art. 192 - Aos guardas das cavalariças compete: 

I v - conservar em completo estado ãe asseio as bAlas 
ou g rupos das báias de que tenham sido incumbidos. 

?.0 - exami ar frequentement~ 03 animais a seu 
cargo e manté-los limpos e cuidados; 

3.0 
- impe>di t· que sejam reti rado::: das cavalariças 0s 

objetos ou Uten~ilio que lhes tenham sido dist:-ib.tídos ou 
confiados; 

4.0 - preparnr a forragem para distribuiçã'> e d istri
bui-las, bem como a água, tudCJ sob a d ireção do Coman
dante da Guarda; 

5.0 - não co·~3entir que 11 lguém lance mão di! m'lnta
' da que não seja p . ópria, solvo ordem de autoridaJc com

petente; 

fi.0 - atende:· pront<. m ente a qualquer ac idente ou 
alteração verificadé com os snimais; 

7.0 - comuniear imediatamente ao Comandante d:.J 
guarda as frregulariclaoles que não possa corrigi r. 

Art. 193 - O serviço das cavalari"a~. à noite, será 
transfor:nado em suvic:o de plantões, execuL.:!os pelo guar
das escal<1dos peln ,·,sr:,ectivo Comandante, que o ft:rt ini
ciar à hora detcminnd'l no horúrio da Or~;miz.::c;iio; neste 
caso, <: ~ ho:nens se riio distribuído!' em qu1:1rto~ ele suvlços, 
rendidos às mesma.; hurF~s qu.; as sentinelas da gt:orda do 
quartel. 

Se rviço ele Ordens 

Art. 194 - O •ervi~·o de ordens é executsdo p elo 
cnrnrtei•·o cu cl'lri 1. crdfnn·was e outros rruardr.~ c dtst
na-se a trans;niss:. ·' oe or.:!t::JS e reme~sa de douum·ntt,s. 

§ 1.0 -- O núnero de gu1rdas ele 01 de ns é fixado pelo 
ComandantP Geral e os lugares ot de drve>rão pe1manecer, 
d urante o ser\'içu . • :.o detc:.rminados pelas autoriuades de 
que d eJ.;enderem . 

§ 2.0 
- Os ordenanças concorrem, norma lmente-, aos 

servi<:os de ordens da Repartição em que trabalham os 
Inspetores a q uem servem. 

nas imediações destas, não podendo seus guardas daí se r 
afa9tar em sem conhecimento do r espt-ctivo Comandante, , 
que, só por ordem superior uu m otivo (]e serviço lnadlt.vel, 

§ 32 - O Cl met eiro de ordens do Comando só exe
cutar:> os t oques CJI!e lhe forem dE'terminados. 

o permitirá, sempre, porém, de modo que permaneça pe lo 
rnenos um homem em vigiléincia. 

§ 2º - Nas Unidades em que as cavalariças não es
t ive rem distribuídas pelas Subunldades, a guarda respectiva 
será regulada pelo Comand.1nte Geral, para o conjunto das 
cavala riças. 

1\rt. 191 - O Comar·dante da guarda das <:avalariças 
é o responsável perante r guarda de Dia ú SubunidaEle, 
pela fiel execução do serv iço a cargo da guard a, competin
dr.-Jhe: 

I º - verificar, em comp:mhia 
entrar de serviço, se as cava lariças 
animais estão limpos e cuidados e 
acordo com a r e laç5c- ::arga 2 em 
imediato: 

de seu anteresso~ ao 
estão em ordem, se os 
se o mat erial está de 
cond i~·ões de emprego 

2Q - distribuir os guardas por grupos de bá!as e 
dar-lhes as in struçõe s precisas para o serviço; 

32 - designar os homens para os quartos de serviço 
de plantão durante a noite, conforme as regras estabeleci
das para o r eferido se~viçc; 

4° - r eceber a forragem destinada ao consumo du
rante às 24 horas d e serYiço. e dirigi r a sua d istr ibuição, 
bem como a de água, nas horas regulamentares; 

5° - assistir a substituição d os plantões, presta ndo 
atenção para que as ordens e ins truções sejam fie lmente 
transmitidas; 

6.0 
- corrigir as irregula ridr.des verificadas no serviço 

ou pedir a intervenção do guarda de Dia, quando não fo
rem de sua alçada; 

7.0 
- com unica r ao Guarda de Dia, à Subunidade 

todas as o.:orrências que se \·eriíicarem e as providências 
que haja tomado; 

8.0 
- dirigir e fiscalizar o serviço de limpeza das 

cavalariças; 

9.0 - impedir que qualquer animal da S ubunidade 
seja retirado de báias d e que t enhom sido incumbidos: 

§ 4.0 - O c• rneteiro de ordens ao inspet or de Di1, 
o acomp<lllhará pen.1anenten ente e executará os tcquPs 
por ele d >t erminac 1, o5 de Comando e os imposte· pelo h ·.>
rório d e Organiza<;. o, est es med iante aut01 ização do mesmo 
Inspetor. 

Art. J9') - C•g guarrlas de ordem, momadc.s. terâ •J, 
d urar.te o ser\"iço, set'.> animais ou máquinas em c.c •nc!ic,.õts 
r e rápid a execuçii J é as ordl·ns q ue rE.ceb. rem, permane
cendo como os d enois, nos l tgarcs determlnado~ pelas au
t orid<Jdes a que es '\ e re m servindo . 

Ar t. l!l6 - O' guardas de ordem clep~ndem dit·eta
mentc das autorld~.!es e cuja disposiçiio se enGOntrem. 

Capítulo V 

Formaturas 

Art. 197 - Formatura é toda a re: união cl.:: pe~so~l 
em form a, ar,nado ou desa rmado. 

§ 1.0 - As forma turas podem ser: 

a) -- gerais ou parciai:>, de O r ganizaç,io, UnUnd~ ou 
Subu ntdade; 

b) - ordinárias ou extraordinárias. 

§ 2° - As f••rmaturas extraordin:'lri~ s podem ser pre
vi:.tas ou improyis, ·~ ao. 

§ 3." - As formaturas ordinárias são as destinadas 
:'ts revist as normais do pessoal, ao r nnch0, à p<lrada e a 

' ins trução. 

§ 4.0 - As formaturas extraordinárias previstas são 
as dete rminadas n •.·s programas da Organ izacão, Unidade ou 
S ubun idode, para revi ~tas d e material ou animais, 0.1 Grdr•
nadas em Boletim destinadas à solenidades intl' rnas ou 
ext ern;js. 

§ 5.0 - As formaturus extraordinárias improvisadas 
são as impostas pel:ts circunstâncias do momento, em vir
tude de anormalidade ou em função de medidas comun3 de 
car f.tcr interno. 
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Art. 19!1 - Toda formatura terá origem, em regra, no 
r.Jojamento da S ubunirtude, pela reu •Jiilo dos Inspetores e 
guat d:::s que dela devam p .• rtkipro r. 

§ 1.0 - Nas formaturas ordinárias não será exigido 
o uniforn.c do dia, ~:::Ivo ordens espcrluis, ou r.::l patada, 
em que c>se unifor;ne será obrigatório. 

§ 2.0 - Pura a nstr•J, '\o, r.~ gtnr<1::ls en' rur iio em 
fr•nna com o uniform e: qu -: l.Or del .. rmlna:io, poaend&, de 
a:ordo cc:-,., a natu reza d'l in:"tru; ão e me<'iante 'lUt')r,z::lção 
<•o Com~mdante da Subnnidade, usor uniformes velhos, 
mesmo rem~ndados. 

§ 3° - Nas formaturas ext •·aorctinr rfas improvisactas, 
o~ ho111ens entr atün em f0rr; a, no uniforme em que estive
rem ao toque ou ordem de reunir. 

Art. 199 - Nas orriens parn form•l L ··as, S"tflo àc:;,·g. 
n:Jdos, com precisiio, hq·::~, loeal da rE:L t: ·1o, f .rmacto .
uniforme, e bem ass im, fornecido~ todos os e sclarecimentos 
necessários a uma p.!t·fe itu cxcevção, par.J o que serão· 
observadas r.s seguintes cllsposiçô"s: 

1" - As unid~des deverão es' a r f'm forma, no local 
dt-terminado pelo Cv:ran:lnnc.le G·~ral, clncu mtnutos antes 
da hora por f'ste m<>rcadl: i~ualment·~ cinco minutos 
du horu eiitabelecida pelo C01nandante ti;~ Unidade, es
t ar:'io as Sul>unidedes no ponto de 1 ~eunlão da respectiva 
unidade; 

2° - e .n c11du ~ubun id:.;de, as on::~>n• seri!ío duelas de 
rnoào que na o sej:l r etar h da a !cor'-! d<i r€ nnião ela Unida- I 

de e con<P:jt!e'ltl"menl•, la corpo; <1• <io; os n~petnrt>s passa
rão revista nos sens pdo .õe~ e S•·'(,'CH'S, e o m1is antigo 
:..p.-~-eutará t rda e~ troru ao Çomand:.ntc da Subuuid<Jde, 
que a Cllnd"!-iril, no mom~nlo opo'··-"lO, ao local de 1 eunião 
da Gnidücle; 

Art. 202 - Ao toque de parada os guarda~ da sub
Unidade condu:tir:J.o ao local dctermitzado os guardas que 
tenham de entr;,r de ser\'iço, arn:sentando-as ao Ajudante 
que deva eomnnu<~-13, e fic,mdo, perante ele, responsáveii 
pelas fa ltas, asseio tio pes:so::.l, ;.rn.amento e correção dos 
uniformes. 

Art. 20~ - Em seguida :1. parada, as guardas e os 
diversos órgãos de set \'ico procederão ~s substiluh.;ões. 

Art. 204 - D;atiamentc> h::n·erá formatura geral por 
ocasião da pRrada, salvo em caso de mau tempo ou outro 
motivo relevante. 

§ l º - Na formatura de que tr3ta este nrtigo, toma
rá parte a Bando dP Música, a qual, co locada à d ireita da 
Banda de Corneteiros e Clarins, tocará os primeiros com
oassos dt' Hino Naci0nal. 80 Comando: Purada - Em con
tmência a' te:n~n • - apresentar - armas,>. 

~ 2.0 - Por oca~ião desta formdt ura, seriio entoados 
os hinos Nacional e da Bo.n0eira, ou de uma canclio de guerra. 

- Susbtituicão das G uardas e Servicus Diários -

Art. ~05 - Nas substituição das guard;, s serão obser
vadas as ~egulntes formalidad es: 

Iº - <W aproximRr-se a guarda que v~m substituir 
a que e~ta de serviços, a sent!ne!1 darfl o sinal para que es
t a entre em fcrma, uíim de guardar a chegnd;t daqu~la; 

22 - a guarda que ch.,ga colocar- s~>-n ú esquerda da 
que esta de se.-viço e seu Comandante mandara «apresen
tar - a r mai'''; o l~omandanto d<> que sai corrcsponderá du 
m esmo modo a contln~nc la c mandará em seguida, «lies-
cansar - armas» no que LStá seguido pelo outro; 

3° - terminada esta iormalidac:\e, os comandantes das 
guardas dirigir-se-ã•J ao encontro um do outro, de «ombro
armas» procedendo-se, então. à transmissão àus ordens e 
instruções r elativas ao serviço. 

:: - o:; clarin:; ou cornetei•·os e tarr.bor~s deslocar
se-ão com as respectivas Subunidades c r.: o ponto de reuni
ão da U.lidad" serão npresentado5 ~:o Corneteiro ou clarim 
r~:spec!ivo, sob cujo com11ndo ~eguitão c:om a Unidade, para 
o local de reunião da Organização onde todos iicorão sob 
o C.::mando do guarda Oc rnete!ro ou clarim; 

4Q - reunidn a s Subun!dades no local marcado para 
a form ação da Un1dad>', u Subco-nanJ,mte assumirá o Co
mando r.ie t vda a tropa até a chegada do Corn,tnc.ante r es
pectiro; 

4º - as duas guardas clirlgir-se-ão para as portas 
dliS prisões ou outros locais determinados que serão abertas 
com as form alidades regulamentare ~, sendo os presos re-

1 cebidos pelo Comandante da guarda que entra, de acordo 
com a relação que lhe sera entregu, pelo substituído; 

5" - o~ Comandant~ Geral e Jas Unidades só se 
n oroximarão de suas icrç:J<:, p;.,ra nssurr :rtm ( s respecti
vos Comaucws, devols de avi~adcs p.?lüs .:. udantes , de que 
as mesmas se encont rJm prontas para rec iJê·lO! , a menos 
que justific.:ávtis de longns exijam conduta diftre'lte; 

6º - ;ls fnrmaturas da cavalaria, 'JU'>ndo a pé>, ser ão 
regidas p~laJ me~rnas di posições anterior• s. e, qua11do a 
t'a\·alo ou com o materi"ll , t•Or aquel.1s qu lhe f.lrem apli
c1v!"is, obser \ande-se, qtnndo ao ensilh~m~ :1to dos animais 
r.s àisposições regulamentares e a3 instr u.,ões ~ articula r es 

<.lod Comandantes Geral, Jns Uni•iades c S.1bunidades. 

Parada 

Art. 200 - A parada di:iria é uma fcrmatura destina
dn à H'vista e a di.;tribulção ao pe.•sual para os .>erviços do 
din, real,zada ú hora tlet·•rminada pelu Co:o.mdan te Geral; 
nela tomam p:li!e, com o nrmamento nece~sário ao ~erviço 

a que se dcslin:un, todds os guarC:as quP. tt-.nham de entrar 
de serviço, e, uem assim, a Banda de músh::a e clarinH. 

§ 12 - !\;io forma rão na p'lrada os .,uardas escalados 
para o serviço de ír.xinn e os cl>~~ guartias das cavalariças, 
e~te s últimos. à hora dn parada, seguirão ai retamtnte , dos 
alojamentos, aos re:>pctivos dt:!stinos. 

§ 2° - Todc•o: os Inspetores que tenham de entrar 
de serviço~. formarão na paradn. salvo os de nív~>l mc.is 
fcle\·ados ou n&:::is antigos do q:.;e o aJuda nte . 

Art. 20 I ·- A parada é comandada pelo Inspetor da 
Unidade escalado que en trê!r de s~rviço ou pele ajudante da 
<'orporação. quando ao ser viço do dia concorrer mais de 
um:~ Unldnde, nu, a inda, por um dos ajudante s, mediante 
es..:ala. 

§ 1.0 
- Em caso de impec.iimento do ajudante esca

lado. serú designado um Inspetor para comanda r a parada. 
§ 29 - O Ajudante terá como auxiliar, nesse serv i~o, 

guarda ajudante da mesma Unidade, ou Corporação, con
forme o caso; 

§ 3" O Ajudante que tiver comandado a parada dará , 
coniLimento, dirl:tamê!lle ao Ass istente, das ocorrências 
vcrifkadus. 

5" - retornorão as guardas ao 
onde se rr.anterão em forma; 

cor po da guarda, 

6~ - de posse das ordens e instruções, o Coman
dante da guarda que entra organizará o !'eu serviço (ro
t e iro, ordens patt icu lares a cada posto. etr-.) e , em seguida, 
r eceberá a carga do tnater ial que ficara ~ob sua guarda; 

72 - o comandante da guarda que entra t ransmitira 
as ordens ao Cabo da Guarda e mandará que este p roceàa 
a substituição das ~entinelas, pelo seu primeiro quarto, de
vendo ser a ~entinela das armas a última a substituir ; 

Bº - o Cabo da guarda que sai acompanhará o da 
que entra, verificando a tr:::nsmis:::ão das ordens pelus sen
tine las, da g uarda; 

0° - rendidas as sentinelas, os comandantes das 
duas guardas se aprescntarao ao Inspetor de DiJ. partici
pando, <:.o q ue entra, as irregularidades verificadas; 

I (lQ - as guardas rel)etirão as continências da 
chegada, começando pela que sal de serviço, a qua l se re
tirará em seguià ::t . 

Art. 206 - As guardas ao se re.~olherl.!m ao quartel 
depois de apresentados os seus Comandantes ao ln~petur 
de Dia, farão a continência r egul:.rmentar ao t~;n e no, no 
local habitual da parada, e ~ainlo de for.na, ao Comantlo 
correspondente. 

§ único - Quando a guarda for comandada por Ins
pet.Jr, este m and:Jril o guarda 10 comunicar a chegada ao 
Inspetor de Dia, procedendo, a Feguir como estab:!le~:e o 
presente a rtigo. 

Art. 207 - As substit uições dos demais serviços da 
Organiza<:ão, se procederão mediante a transmi ssão das 
ord<m~ e instruções, dos substituídos aos substitutos, e 
apresentação de ambos ao Inspetor de Dia. 

Revistas 

Art. 208 - Revista é o ato pelo qual se verifica a 
presença do pessoal ou a exist ência e o estado do material 
regulamentar e dos animais. 

§ J!' - As re\lstas podem ser nor mais ou extraordi
nár ias, de pesso<:.l, de material ou de animal. 
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§ 2º - As revistas normal~ são fixadas em reg'Ola
mentos ou nos programas de insit ução da Organização, as 
extraordinárias são determinadas pelos Comandos da Orga
nização e dos seus elementos orgâ nicos ou chefi:Js -dos Ser
v iços, sempre que julgarem necessário. 

§ 3º - Em regra, as revistas do pessoal são feitas 
em formatura, a que devem comparecer todos os Inspeto
res e guardas subordinados à autoridade determinante; a do 
material distribuído, igualmente com o pessoal em forma 
no local determinado, as do material em depósit o nas de
pendências correspondentes e com a presença de todos os 
seus responsáveis. 

Revista do Pessoal 

Art. 2ü9 - Ordinariamente são passadas duas r evistas 
diárias, às horas determinadas pelo Comanrlante Gera l: a 
revista da manhã, nos dias úteis, e a re vista de r ecolher. 

Art. 210 - As r evistas do pessoal devem obedecer 
às seguintes disposições: 

1 ~ - a revista 
geral da Subunidade, 
tempo de instrução; 

da manhã é passada e m formatura 
normalmente antes cto início do 1 q 

2º - na revista da manhã a chamada será feita em 
cada pelotão ou Seção, pelo respectivo Comandante, na pre
sença do Comi'lndante da Subunidade; 

3º - a revista do recolher comparecerão todos os 
guardas não dispensodos, consignados na casa corresponden
te ao pernoite; 

4.0 - na r evista do recolher, a chamada será feita 
pelo guarda na função de Sargento de Dia à Subunidade, 
em presença do Inspetor de Dia ou do seu adjunto, que 
verificará as faltas pelo pernoite, sendo o sargento encar·
regado da chamada o responsável pela ident idade d Js ho
mens presenLP.s; 

5º - os guardas que respendem a revista do r ecolher 
conservar-se-ão em forma até o toque de «fora de forma»; 

6º - quando nú mero de Subuniàaàes da Organização 
for superior a duas, o fn spetor de Dia encarregará o adjunto 
da revista de um certo número a seu critério, assi~tinào às 
demais, a fim de não retardar exageradamente G t oque de 
«fora de forma»; 

7º - logo após a revista do recolher, os guardas de 
Dia às Subunidades reunil ão os homens licenciados para 
pernortar fora do quartel e, ao toque de «fora de forma», 
os conduzirão ao portão, onde o Inspetor de Dia autorizará 
a saida. 

Art. 211 - Entre a revista do recolher e o toque de 
olvorada, o Inspetor de Dia cer tificar-se-á da presença dos 
guardas que devem perma necer no quartel, por meio de 
revistas incertas, pgssadas, porém, de modo a não despertar 
os homens, salvo, excepcioHalmente, para identifica-los, o 
quP. podera, também, ser obtido por intermédio do guarda 
de Dia, a respectiva Subunidade. 

§ I º - O comandante geral e o assistente, assim 
como os comandantes de Unidades e Subunidades, estes 
nos elementos que comandam, poderão passar revistas in
certas, sendo ind ispensável, para os últimos, prévio aviso 
ao Inspetor çle Dia. 

§ 2.0 - As revistas incertas, com indicação das or
dens em que foram passadas, serão r egistradas na parte 
diária. 

Revista do Materia l 

Art. 212 - As revistas do material serão sempre de
terminadas por quem tenha a utoridad<' administrativa sobre 
os responsáveis, observando-se as seguintes disposições: 

1.0 
- é obrigatória a presen~a dos responsáveis pela 

conservação e guarda do material a ser revist'ldo, assim 
como dos seus auxili<t res; 

2.0 - a execução ~ o r esultado da revista serão par
ticipados ao Comandante Geral, por intermédio clo Subco
mandante da Unidade; 

3.0 
- o Inspetor de T ransmi ssões examinará o mate

J·ia l de sua especialidade, a cargo da~ Unidades e Subuni
dades, com ass istência dos respectivos Comandantes, ou de 
Inspetores por ele designados. em dias e horas fixadas pelo 
Comandante Geral; 

4.0 
- a circunstância de não ter sido passada revista 

no material na~ ocasiões oportunas, nl'\o isent"lrá o encar-

regado de sua gua;:da e conservação da r esponsabilidade 
pelas faltas que se venh&m a eonstatar em qualquer tempo. 

- Revista lViéd!ca -

Art. 213 - A revista médica será passada d iariamen
te, à hora designaà '' no horário da Organização. no serviço 
de saúde ou na fcr 11ação Sanitária da Unidade, quando 
est a estiver estacic nada fora da sede do Comando Geral 
da Guarda Territorial. 

Art. 214 A revista médica diária obedecerá às seguin
tes disposições: 

lº - todo guarda que sentiv indisposto, não podendo 
fazer o serviço que Ih::! tenha sldo cometido, ';)edirá pc:·rnis
são à autoridade a querr. depender diretamente, p~ro com
parecer à revista médica; 

22 - nas Subunidades haverá um caderno destinado 
à inscrição dos guardas que devam comparecer à revista, 
sendo essa formali<(nde preenchida pelo respectivo guarda 
de Dia à subunidade; 

3º - ao toque de revista médica, os doentes que a 
mesma devam comparecer, serão reunidos em sua Subuni
dade e daí conduzidos pelo Cabo de Di«, em forma; 

42 - àuranta a revillt<l, o médico, acompanhado pelos 
enfermeiros de serviç<,, examinará cuidadosamente os doen
tes, cuda um p(l)r su·1 \·ez e atendido pot· Svbunidad<:, con
signado no livro df~ re vista o seu parecer relativo a cada 
consulenle, :l~sinadJ, ainda as prescrições, a indicação 
do lugar àe tratamennto e todas a$ demais informa
ções de interP.sse para o Comando; 

5.0 - o livro de revista m~dica será levado diaria
mente ao As~istent u da Organizaç5t•, afim de que a referi
da autoridade de irlcirc das ocorrências havidas, ordP.ne as 
providências neces !.rias sobre as prescrições e indicações 
do médico e faça e trair as alterações que devam ser publi
cadas em Boletirn . 

Art. 215 - As providências que cabem aos médicos 
indicar relativamente aos doentes, em consequência da 
revista, são: 

J.O - tratam!!rlto no quartel - com ou sem isenção 
do serviço, para os casos de indi~posições ligeiras, que só 
exijam pequenos ct idados, dispensados nas horas prefixada 
no Serviço de saúde ou na Formação Sanitária; 

2.0 - oeservação na enfermaTia -- para os casos em 
que nenhum sinton a permita fazer um d iagnóstico imedia
to, podendo ficar o doente nessa situação dois ou mais 
dias, se houvet· nec~ssidade , devendo o Médico pesquisar 
com muito cuidado as rnoiest.ias latentes ou larvadas, sem
pre que houver sus;:•eita de simulação. Se após o período 
C•mveniente de obs•·tvação, o i.V:kdico verificar que nenhum 
indício surgiu da molé, tla, fará a devid:l declaração no 
livro competeme; 

3.o - tratamEnto na enfermaria - para os casos de 
doenças benigna~. que exijam contudo cuidadus médico
cirúrgicos; 

4.0 - convale scença n& enfermaria ou alojamento 
Indicada para os h l>mens que regressarem do hospital e 
cujo estado não lh" J permita retornarem imediat:.mente o 
serviço norma l, podendo o Comando, de acordo com o pa
recer do Médico, auto::izar a convalescença em tais con-

1 dições, na residência dos interessados, pelo prazo que lhes 
for arbitrado; 

5.0 - b<dxa ao hospital - para todos os casos ele 
doenças infécloconlagiosas de doençc:s gr11ves, enfim de 
todas as outras que precisem de tratame nto que não possa 
ser realizado na enfermaria. 

Art. 216 - Comp::~recerão obrigatoriamente à revista 
médica: 

I .0 
- todo o guarda q~ e se queixar de doença ou 

protestá-la. por ccasião de instruções ou de serviço; 

2." - os que t iverem alta do hospital, para o fim de 
registro das respectivas alterações e concessão ou não de 
Pl'<~ZO para convalescença. 

Revista de animais 

Art. 217 - O~ Comandantes Geral, de Unidade e 
Subunidade, sempre que julgar-= m oportuno, passarão n'
vlsta aos animais dos respectivos quadro, par::~ verifica rem 
o seu estado ele limpeza. 

§ 1.0 - Em princípio. todas as revista de animais 
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serão realizada s com a presença do Veterinário da Orga
nização, de seus auxiliares; para as revistas determinadas 
pelos Comandante:; de Unidade e de S ubunidade, essa pre
sença será solicitada ao Comandante Geral. 

§ 2º - O local e particularidades da execução d as 
revistas de animais serão f ixadas pela autoridade que as 
determinar, de modo a não prejudicar a in3trução e demais 
serviços da Oorporação. 

Capítulo VI 

Do Rancho 

Art. 218 - A alimentação do pessoal de ve se r objet o 
da máxima preocupação d1 administra ção da Gua rda 
Territorial. 

Art. 219 - A juízo do Comandante Geral, a Guarda 
Territoria l manterá um rancho, para alimentação d,• respe-:
tivo pessoal sob a d ireção do Serviço de Int endência, 
observando-se, para isso, as disposições deste capítulo. 

§ 1.0 - no rancho haverá normalmente três r efeiqões 
diárias: café. almoço e jantar, distribuídas de acordo com o 
h orário da Organização. 

§ 2.0 - conforme as possibilidades em pessoal e 
materia l, o rancho terá r efeitórios em três ~ a las separadas 
- para Inspetores, para guardas níve l 13, 12 e 10 e para 
guardas n ível 8. 

§ 3.0 - cada mesa de refe ição será na turalmente 
chefiada pelo mais graduado ou mais antigCil que dela faQa 
parte, ao qual compete zela:r pela o rdem e disciplina du
rante a s refeições, comunic:pdo à> auto ridades presentes as 
irregularidades que se verificar em. 

Art. 220 - Em regra t.:Jdos os guardas são arra ncha-
dos. 

Art. 2'21 - Nos feriados nacionais e datas festivas, 
h averá melhor ia no rancho, a conta das economias d a Or
ganização. 

Art. 222 - Os Inspetores de serviço interno ou de 
prontidão, terão direilo à alimentac;ão no rancho. 

Art. 223 - Os inspetores não residentes nas proximi
dades do quartel e que, durante os períodos de instr ução, 
n ele devam permaneeer todo dia, terão direito a refeição 
do almoço. 

Art. 224 - Preparados as re[e ições, será, pelo Apro
visionador, apresentada a r especti\'a amostrar ao Assistente; 
aprovada, providenciará aquele sobre a distribuição pelas 
mesas, participando ao Inspetor de Dia, antes e depois des
t a prov idência, para a exoi' cução dos toques de <<Rancho» e 
«Rancho-Avancar». 

§ Único -Nos domingos e feriados a a mostra será 
examinada pelo Inspetor de Dia, salvo se se encontrar pre
sente auto ridade superior àquele . 

Art. 225 - Os guardas arranchados qui!, por motivo 
de serviço, não comparecerPm à hora regulame ntar , serão 
servidas logo que as circunstâncias o perm itam. 

Art. 226 - Os guardas arranchados de cada Subuni
dade seguirão para o rancho em forma, sob o Co.nando do 
Guarda de Dia à mesma, o qual a presentará ao Apr ovisio
nador a relação das que deixarem de comparecer por mo
t ivo de serv içc. . 

Art. 227 - As r efeições dos guardas 13, 12 e 10 serão 
distribuídCls ao mesmo tempo que as dos outros guardas , 
as dos Inspetores de acordo com o hort r io fixado pelo 
Comandante. 

Art. 228 - As disposições relativas à Organização, 
direção, execugão e fiscalização de tudo q ue se referir ao 
rancho, não pre vistas neste Regulamento, serão estabeleci
das em regulamento especial. 

Das Oficinas 

Art. 229 - A Guarda Territorial deverá possuir de 
acordo com os seus recursos e possibilidades materiais, as 
seguintes oficinas, além de outras que se t ornarem neces
sárias: 

a) mecânica e ser ralheria; 
b) correaria e selaria; 
c) carpintaria e marcenaria; 
d} a Lfaiataria; 
e) sapataria ; 
f) ferraria e ferradoria e 
g) tipografia. 

Art. 230 - As ofidnas d a Organização destinam-se: 

I 0 - à execuoão de r eparos do material distribuído 
e em uso na Organização; 

2.o - à confecção, nas mesmas condições, de artigos 
destinados a substituir os inutilizados ou extraviados e de 
outros necessarios. 

Or ganização 

Art. 23 1 - O Almoxarife do Serviço de Intendência 
é, normalmente, o responsável perante o r espectiYo chefe, 
pela disciplina do pessoal, pelo bom funcionamento das ofi
cinas e pelos materiais a el~s distribuídos. 

§ Único - O Comandante Geral poderá designar um 
Insp etor para 'imcumbir-se da r.lireç·ão das oficinas. 

Art. 23?. - Cada oficina terá um encarregado, que é 
o r es.Ponsável perante o A lmoxarife, não só pela execução 
dos trabalhos que lhe forem ordenados. como pela guarda, 
conservação e emprego de todo material que lhe for con
fiado. 

§ Único - Os encarr egados de oficinas siio responsá
veis pela ordem e discipiina, das mesmas e não p ermitirão 
que nelas permaneçam pessoal estranho ao serviço, nem 
que d~la parti::ipem, sem consentimento ou ordem superior. 

Art. 233 - Quanto ao pessoal, as oficinas serão or
ganizadas com os artífices constantes dos quadros de efeti
vos, em vigor, e com os aprendizes; em caso de necessida
de, a Organização poderá contratar operários civis, de acor
do com o estabecido no Regulamento de Administração. 

§ 1.0 - Tanto o Pessoal da GT como o civi l ficará, 
no que conc:erne ao r~egime de t rabalho das oficinas, sob a 
dependência do Almoxarife. 

§ 2.0 - Os encarregados de Oficinas serão normal
mente os mais graduc.dos dos artífices em serviço nas 
mesmas, d esignados em Boletim do Comandante Geral, por 
proposta do Almoxa rife . 

Art. Z34 - Ao Almoxarife compete propor a o Chefe 
do Serviço de Intendência as aquisições de materiais indis
pe!Osáveis à organização e funcionamento das oficinas. 

Art. 235 - A escrituração e contabilidade das ofici
nas, bem como sua justificação perante o Comandante Ge
r al, serão feitas mensalmente pf:'lo Almo~:ariJ:e, que apresen-
t ará ao Chefe do Serviço de Intendi>ncia. com a 
antecedência necessár ia, uma relação de todos os 
t rabalhos ex<icutados, classificados separadnmente aos que 
interessam a Organização e os de interesse mdividual. com 
declaração dos r espectivos preços, para a devida publicação 
e m Boletim. 

Instalação e funcionamento 

Art. 236 - O Comandante Geral deverá esforça r-se 
para que cada of idna funcior1e e m dependência separada, 
própr ia e segura , afim de poJer efetivar a r esponsabilidade 
dos r espectivos encarregados, nos casos previstos. 

Ar t. 237 - Nos trabalhos das oficinas serão obser va
das as seguintes disposi;ões: 

J.O - N~nhum trababalho será executado pelo pes
soal em serviço, sem autorização ou ordem publicada em 
Boletim, salvo os de caráter utgente, or denados pelo Co
mandante, os quais entretanto, serão ulteriormente, ordena
dos pelo Comando, os quais, entretanto, serão ulteriormente 
confir:nados no Boletim da Corporação; 

2.0 - sem prejuízo de sua fím•lidade, as oficinas po
der ão rep:n·ar artigos militar es de propriedade individual de 
Inspeto res e Guardas mediante indenização; 

3.o - a ordem de u rgência da execução dos trabalhos 
obedecará a seguinte precedência: 

al os que interessam à Organização; 

b ) os de utilidade p olicial de propriedade individual; 

4º - nenhum trabalho será executado nas oficinas 
sem que seja previamente orcaclo pelo respectivo encar
r egado, de acordo co m o que a respeito prescreve o Regu
la mento de administração; 

5.0 - as indenizações devidas serão publioaoas um 
Boletim, para o corre~pondente desconto. 

Art . 238 - Só poderão passllr a empregadas nas ofi
cinas, guardas prontas; te ndo em v ista, porém, o recru
tamento de n ov0s artífices, o Comandante Geral poderá 
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permitir quP. um C'!rto n\:mern de recrutas, de rE'conhecida 
habilitação, freqnc-,te dia ri:- mente as oficinas, na qualidade 
de apre<:ndizes, fora das horas consagr adas às instruções 
principais d:1~ respectivas Urtidade. 

Art. 2:{9 - A instrvção principal dos artíf!ces e 
llpreendizes dns oficinas é> a técnica corre~ponàente, que 
se de\·c limitar entretantu, CGm cnráter pratico, ao indis
pem::ável n boa execução dos trabalhos que lhes cabem; 
essa instrução será ministrada pelos respectivos encarrega
dos, sob a fiscalização do t•'cn!co. 

§ 1" - Os curpinte!J"os e senralhciros deverá receber, 
alé:n da lnstrução técnica, uma instrução especial sobre o 
serviço de munições: mam,seio, armazenagem, embalagem, 
transporte. etc. 

§ 29 - Os artífices receberão nas reqpectivas 
Subunidades, de acordo com as prescn çoes dos rer,ula
mentos das respectivas llrmas, as demais instruções que 
lhes devam sPr ministradas. 

. Art. 240 - Enquanto a Organlzac.;ão não possuir 
oficina e~pecializada, as ofidnas de mcc<loica e de ferraria 
devem estar em condições de procedi>r as li&:cirl!s r epa r:.
ções em veículos. 

Art. 241 - O trabalho nas oficinas ter[\ o seu 

7º - ns ;olojfl!!'lentos devem compreender dormitório 
e \'esti:lrio; ~emrre que possível os armários de 10upa ào 
pessoal serão coloc;;dos l'm ckp~nc!fncia própria ( veslittrio) 
ou reunicl.Js numa part~ do aloja.nento, sep;,r,dos d"~ 
camas; 

8º - as cam'ls ser5o distribuídas no alojamedo com 
os intervalos accmelha·los pelo h:g~ene; 

9" - nas car:1as, armários, cabides ou outros móve:s 
~e uso pt>~sonl dos 1:u,.rcl1s serão c:olocados, !..Jem a vista, 
os números e os niveh dos seus detentores; 

• I 0.0 - nas e:1tradas das diversas dependências serão 
colocadas placas indicativas da serventia; 

1 J!! - quand) em uma dependência ou alojamento 
não houve r ou c:stiv.::r nust>nte o r espons;;;vel J:Pla su:a nr
dem, P.SSeio E· higif t.e, !'ela !'OnservaçãO dos objl tClS de U~O 
comum aí existent s, o mais graduado qne estivet pre8ente 
terá a dire(,'ãJ e r"~pcnsabilidade daqueles · encargos; 

12º - em cnàa alojamento, sala de trabalho ou de
pendência qualquer, dPveri. haver, em lu;::ar bem vi~íve l , 
um quadro com a rclac·ão do mat.:rial carga aí em uso; 

13.0 - na sa11 do Inspet .J r ce I:i~ e no gabinete do 
Ajurlante, serão af ':::Jdos, em quadros próprio~. <>S ordens e 

horério fixado no hc1 á rio geral da Guarda Territorial • disposições p:1rticu 'J'fr>, em vlgcr na Ori{:mlzação, pora co
nhecim(;nto, cspeci lmt-nte, dos lmpetcrts récem-!ncluídos; 

Di~poslções especiais relativas à oficina de a!Caiate 

Art. 243 - A oficina de Alfaiate Incumbe, espe
cialmente: 

1.0 
- a ir.iciati\'a e a responsabilid:..de da direção 

técnica €los serviços seu cargo; 

2.0 
- fazer pedidos ao Serviço de Intendência da , 

matéria prima necessária à confecç5o dos f.rrdamE-ntos; 

3.~ cortar e distribuir as peças do fardamento. 

4.0 - receber os fardamentos dos alfüiates, exami
nando-os para se certificar-se foram confeccionados de 
acordo com as respectivas amostras; 

5.0 - ter modelos dos uniformes adotndos na Guarda 
Territorial, para se:rvirem de amostra nas confecções; 

6.0 - t .:!r sob sua guarda a matéria prima que rece
ber do .Serviço de Intend[ ncia, mencionando as guias de 
entre~a do fardamento rnanufaturad>~, a quantid;~de nele 
empregada . 

§ Único -- Sempre que possível a GT adquirirá de 
outms corporações ou de f'rmfls c•spccializaàas, todo o uni
forme já confeccionado. dentro rJos padrões constantes do 
Regulamento de Uniformes !RU), adotado na Organização 
e, para t<.al, a alfaiataria cevera ter em seus arqutvos as 
mPdidas padrões, com numeração dos r~Jpectivos uniformes. 

Do quar tel, alojamentos e dept>ndencias 

Art. 243 - A Organizaçiio da Corpora~·5o, as facilida
des de vigi lância e a melhor ligação entre o Cotmcndo, a 
tropa c os Serviços, são os elementos preponderantes na 
distribuição dos edifrcios que constitutm o quartel. 

Art. 24-1 - /,lém dns conveniências referidas no arti
go precedente, de\'e-se te t· em \'ista: 

1.0 - tanto quanto possível, cada Subunidade, Servi
ço ou Repartição interna, funcionará em dependência pró
pria, constituindo gabinetes, reservas, alojamentos, oficir.Jas, 
d~pósitos, etc.; 

2.0 - os gabine tes são n ormalmente as dependências 
em q~te trabalham os Inspetores; na re~scrva trabalham os 
dem«ls guardas; 

3º - conforme as disponibilidades em dependências 
poderão Inspetores da Organização residir, temporariamente, 
no quartel, em cômodos apropriados, a critério do respecli
\ o Comandante; tal concessão não se aplica ns famílias; 

4° - os guardas serão distri buidc s no a lojamento da 
Subunidade, de acordo com a sua capacidade e as exigên
ci:ls do efetivo; 

5º - em cada Subunidade haverá uma dependência 
destinada ao alojamento dos respectivos guarda~ níve l 
10 a 13; 

6Q - a disl!'ibuição dos guardas pelos alojamentos 
deve ser feito de acordo com o fracionamento orgânico da 
Subunidade: 

14" - as de] ·!·nii;nciAs sanitárias met eccri'to ::tü nçf.o 
muito especial dos ~"~·!>Onsuvcis p('!O seu usseio c higien~; 

I fi .O - constntte~ cuidados deverão SP.I' por todos 
dispensados no ser ido de evitar ri scos de incendio; 

16.0 
- tc .. Jos )S relv~ios e;n q.t1rtel cic\·,·m ser con

sen ados certos pE>I > rPIO~\tO principol. que ~l'dt regula.JL) 
pLlo Ajudante da l rg<ll :iZJÇ"Jo: 

17.0 
- em tn J<is as repartiç0es iot ernaF, Unidade e 

Subunldarle, set·ão :tfixr:dos qu~dros com resumo das ordens 
internas em vigor que partlculameote lhes interessarem. 

Capitulo IX 

Serviços Externos 

Art. 245 - O serviço de guarnição externa é o mes
mo, quer se faça em c:iàadcs, acan pamento~ c.u ncGntona
mentos e as suas 1 'llr P.s sfio aplicáveis a qualquer tempo, 
sal\ o as Pxcessões deternrinadas no regulamento C:.o serviço 
de campanha. 

Art. 246 - Os S"l'\ iços de guam;ção externa são os 
seguintes: 

a) as guardaF, rondas, patrulhas e refon:os, que se 
r edem diariament~:; 

b) os guardn:; e uscoltas de honre,; 

c) as ordena·1c;a~; 

d) ns escoltas e faxirta. 

:\1 t. 24'7 - As o,·dt ns rE:>ló:itivas ao ~erviços de guar
nição externa ser à., d ·1 ias diariamente no Boletim do Co
manàantc Geral; 1 ,o:: casos je urgf:nci:t, porém, poderiw 
ser trunsmitid-s \'< rbalnwntP ou por escrito. 

Art. ~43 - Na Organiza<;ão cdos difêrentcs serviços 
deve-se levar a simpli(ica~·ào ao extremo posstvel. de 
modo a nunca preJudicar a instrução do !JCSsocl. 

Art. 2-19 - Os 
sobre\ ir, serão dajos 
sen ic;o ordlr:ario , , 
Unidade indicada pe1a 

serviços extrac.rdinários qur~ po~sam 
pela Unidade escalada para d<J r o 
caso i'so ni:o ~l'ja posEÍ\'Cl, por uma 
autol"iJaC.e competfnte. 

Art. 250 - A força de cadu guarda deve ser fixada 
tomando-se por b:1se tn:s guarda pur posto de sentinela, 
pelo tempo de oito horas cada um, .:.Jt~rnamente, de duas 
em duas horas. 

§ único - 1'11s estações rigorosas estn base poderá 
ser ele\·ada para q~.:atro guardas, re::lrtzindo-se o tempo de 
cada sentinela de duas para uma hora. 

Art. 251 - A força escalada para o ser\'iço externo 
formf!rá na par~da de su3 Unidade, de onde seguirá dire
tomente ao sf:u destino. 
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Do Inspetor de Ronda 

Art. 252 - Quando o ser vi<;o de guarnição o exJgJr, 
será escJlado um Inspetor para ronda daq guardas e pa
trulhas externas, o qual ficará responsável pela n gulariàade 
dPsses serviços, com as seguintes obrigações: 

12 - apresentar-se ao assumir o serviço, ao Comando 
Geral, ao Assistente e ao Secretário de Segurança Pública, 
afim de se inteirar dai> ordens e instruçiies espeLiais e de 
receber a senha e contra <enha do dia. 

2° - visitar as guardas durante o dia, pelo menos 
uma VEl'Z, e v:'r)as vezes durante a noite, para verifica r de 
cada uma está sendo fe ito r egulamento; 

3.0 - rondar as patrulhlis e outros ~erviços subme
tidos a sua autoridade, segundo as oruens e instruções 
r ecebidas; 

4.0 - distribuir a senha e contra sc1 ha aos gua~·d:::s; 

52 - permanecer no quartel ou no lugar mais con
veniente, quando não estiver rond!ndo. 

6° - participar ao Inspetor de Dia qualquer altua
ção que exija pro,·idencia d~ sua parte, faz" ndo-se apresen
tar qualquer guarda q..Ie fc r encontrado na pr~tica de trans
gressão disciplinar. 

7° - pro\·idencinr, junto ao Inspetgr de Dia, sobre a 
substituição de qualquer elemen\o do servh;o de guarnição 
que adoecer ou se ausentar do seu posto; 

8° - remeti!r ao Comandante Geral. :até duas horas 
depois de rendido no serviqo, urna parte das ocorrências 
verif!caaas clmante o mesmo. 

Das Guardas e Reforços 

Art. 253 - Aos serviços de guardas e rdorços exter
nos sfio aplicáveis as disposições dos artigLs IG6, 184, 205 e 
2 Jô, deste regulamento. 

§ Único - Além das obrigações fixadas neste regu
lamento p:Jra o Comandante da guarda, ao Comanda nte de 
g;.~arda ext11rno compete: 

I Q - m~rcar as distancias e os 
quais nenhum guarda poderá ir se.n 

lui!ares além dos 
pritvia autorização, 

2° - conservar a guarda formada, ~ernpre que haja 1 
algum ajuntamento tumu.toso em sua proximidade. atá que 
reconheça nüo resultar daí perigo algum; 

3.0 - municiar a guarda sempre que, pelo mesmo 
motivo, julgar que pode perigar a segurança do seu posto, 
só fazendo, porém, uso das armas, quando verificar que não 
é posEÍ\'1.'1 conserva-lo de outro modo, e o tempo e outras 
cin.:unslâncias não permitam entender-se com o Inspetor de 
Ronda, antes de lançar mão desse recurso; 

49 - formar a guarda em caso de incêndie t!m suas 
imediações e visar sem demora o Grupamento de 3ombeiros, 
a Polícia Civil e o Inspetor lie Ronda, prestando auxílio no 
que lhe for poss i-.el; 

5° - efetuar a prisão do culpado de qualqu<?r crime 
ou dcPordem 4ue se der nas imediações da guarda, dando, 
em seguida, parte a quem de direito; 

6.'' - prender os indivíduos perseguidos pelos clamor 
público ou em flagrante delito próximo à guarda, fazendo-os 
apresentar à au toridade e comunicando o fato ao Inspetor 
d(' Ronda; 

72 - prender qualquer guarda de serviço, de 
outro serviço da guarniç<io ou de folga, qL.e cometer faltu 
grave ou crime, comunic<.ndo o fato ao l mpetor de Ronda 
ou oo Insp~tor de Dia, J,J<.ra as providencias que se torna
rem necessbrias; 

8.0 - comunicar-se com o Inspetor de Ronda ou 
com o Inspetor de Dia, sobre guardas que ado~~:cerem ou 
se ausentarem do serviço, rPlativarnente à substituição e 
outras pro\·idencias que couberem a respei to; 

9.0 - ef'tregar ao Comandante qt e o render, uma 
relação assinada dos utensílios e munição que houver na 
guarda, com declaração do estado em que se acharem, 
àepois de tudo conferido por aquele; 

102 - remeter ao Inspetor de Rond~. até uma hora 
depois de render a guarda. a parte das ocorrêncl'is que se 
t iverem dado no serviço, acompanhada do roteiro das sen
tinelas e da x·etação dos ut ensílios e muniç·ão em cargo. 

LL!C02 -

Das Ror.das e Patrulhas 

Art. 254 - As rondas e patrulhas são constituídas de 
forças destinadas ao pollciamento externo, r equisitada! e 
postas à disposição das autoridades da Polícia Civil, pelas 
quais são distribuídas. 

Art. 255 - Ao Comandante de Ronda ou p'itrulha 
incumbe: 

1.0 - apresentar-se, logo que chegue com a for ça ao 
posto ou repartição, à autoridade policial a qual cuja dis
posiçã!D deva ficar; 

2.o - rli:ceber dessa a utoridade a r elação dcs lugares 
que deverão ser rondados ou policiados e as ordens r ela
tivas a esses serviços; 

3.<' - escalar os guardas para os diversos postos de 
ronda ou patrulhá; 

42 - rondar, nos respectivos postos, os guardas sob 
seu comando; 

5º - participar a autoridade de serviço e ao Inspe
tor de Ronda, as ocorrências relativas ao pollciarr.ento, que 
se verificarem nas zonas atribuidas ao peasoal sob seu 
comando; 

6º - levar ao conhecimento do Inspetor de Ronda e, 
na falta, do Inspetor de Dia, as oconências com guaràas de 
rondas e patrulhas, ou com outras guardas, que forem en
contrados na prá tica de transgre2são disciplinar ou de crime, 
providenciando na apresentaçi:io do culpado <:1 quem de 
direito; 

7º -entender-se com o Inspetor de Ronda ou com o 
Inspetor de Dia, sobre a ~ubstituiçüo dos guardas de seu 
comando que adoeceram ou se ausentarem do serviço; 

8º - remeter ao Tnspetor de Ronda, até a hora da 
parada em que for r endido o serviço, uma parte circunstan
ciada das ocorrências nele verificadas. 

Art. 255 - Ao guarda rondante ou de patrulha in
cumbe rondar os postos que lhe forem designados, de con
formidade com a instrução policial que lhe é ministrada na 
Corp~ração e de maneira a prevenir ou reprimir qualquer 
alteração na ordem e segurança pública. 

Das Guardas c Escoltas de Honra 

Art. 257 - As guard as e escoltas de honra obP.dece
rão às disposições do Regulamento de continências do Exér 
clto em vigor na Guarda Territorial. 

Das Ordenanças 

Art. 258 - As ordenanças são guardas postas à dis
posição de autoridades ou de r epartições, para serviço d9 
correspondência. 

§ Único - As ordenanças não poderão ser emprega
das no serviço de faxina das Repartições onde servirem 
nem em outras misteres não condizentes com a si tuação 
policial. 

Art. 259 - As ordenanças extermts são dispensadas 
do serviço interno da corporação, mas comparecerão à ins
trução, de acordo com os programas e 01dens er.1 vigor. 

Das Escoltas 

Art. 260 - As escoltas são constituídas de guardas 
requisitados e postos à disposição de autoridade civil ou 
policial, para a guarda de presos que tenham qua viajar. 
tlansitar ou permanecer fora dos respectivos locais de 
prisão. 

Art. 261 - Ao Comandante de escolta incumbe: 

1.0 - procurar informar-se, com antecedência, das 
instruções e ordens a obsevvar; 

2º - E'Xercer a neces2árla \·igilância, evitando entre 
guardas e presos qualquer intimidade ou situação que pos
sam prejudiçar a conveniente segurança; 

3º - procurar, logo que chegue ao destino, a autori
dade, compent~. a quem entregará o preso, mediante recibo; 

4º - esforçar-Re do melhor modo possível para que a 
força de escolta sob seu comando não se demore nese ser
viço mais do que o tempo necessár io ao fiel desempenho. 

Das Faxinas 
Art. 262 - As fa xinas siio constituídas de guardas 

de&tinados a serviços de trnnsportes e outros especiais, fora 
do qu<~rtet, obedecendo as ordens e instruções de autorida
de competente. 
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----~-------------------,-----------------------------------
Da Senha f Contra-Senha 

Art. 263 - Senha e Contr a.Senha são palavras forne
cidas diariamente pelo Comandante Geral em car ta fecha
d:l, dil·igiua ao Inspetor de Dia e ao Insp~tor ele Ronda, e 
por estes distr ibuídas aos Comandante de gu:l rdail. rondas ou 
patr~lhas, para servirem ao reconhecim ento de tropas do 
serv1ço de guarnição entre si. 

§ Iº·- A senha ser'\ sempre o nome de um brasi
leiro notável , de um general célebre ou de um herói. A 
Contra Senha um nome geográfico ou de uma bat alha , de 
uma vir! ude cívica ou militar, devendo ambos de fácil pr o
nt:mcin; pa ra que não se tenh a di ficuldade em con serva· l0s 
na memória. 

§ 22 - Os que receberem a senha e contra-s<:nha 
devem conserva-las em segredo para as pessaas e stranhas 
ao serviço. 

Capitulo X 

Serviços Fora da Sede 

De stncamentos 

Art. 264 - Denomina-se «ies tacamento para o f im das 
disposições deste Regulamento. a f ração de' tropa estacio
nada fo ra das r espectivas ~ede, requisitada pela Secretaria 
de Segurança Pública, para o serviço de policiamento. 

Art. 265 - S averá no Território tantos destaaamentos 
quantos neces~ários, com organizaqão e distribuição feita 
anunlmente pelo Comand;:n;te Geral de acor do com a 
SEGUP, sempre que possível, de Unid~ides constit uídas (Es
quadra, Grupo, Seção, Pelotão, etc.). 

Art. 266 - Os destacamentos são, debaixo lilo ponto 
ue vista da disciplina P. ndministJ ação, subordinados ao 
ComandantE! Gen.tl e, sob o ponto de vista policial, ao SP.
cretário de Segurança Pública e a autoridade policia l de 
lugar, quando não se tratar d~t operação policial-militar ; 

§ Único - A nutoridade do Comandnnt e Geral, re
lativamente a disciplina e administração do destacam en to 
é exercida por Int ermédio do respectivo Comandante e 
conforme as prescrições deste r egulamento. . 

Art. 267 - f: for malmente fil'Oibido o emprego da 
guarrla do destacamento em serviços que não sejam de 
suao exclusivas funções. 

Art . 268 - Ao Comandante do des tac'lmento com pete: 

1.0 
- assumir o comando, r.omur.icando imediatamen

te ao Comandante Gera l se recebeu de ~eu <mtc.:essor a s 
contas exatas, se a carga do mater ial está de acordo com 
o respectivo mapa e se a escrituração está em dia e f e ita 
de c~nformldade com os normas adotadas; 

2.0 
- apresentar-se à autoridade poli.:ial, a cuja dis

posiçiio de\'a servir; 

3." - assim q ue se apresentur algum guarda des
tacado ao seu Comando, exigir a entrega da respectiva 
guia de socorrimento, por onde verificara Sfl nada lhe falta 
de seu armamento, equipamento e fard:.1mento, comunicando 
ao Comandant e Gerlll as irregularidades que encontrar; 

42 -·- quando tiver de r ecolher-se a sede da res-
pectiva Unidade algum guarda do destacamento. fazê-lo 
ucompanhar da su<~ guia de socorrimento, anexada ao 
ofício de apresent ação, co:uignando nuquele docum ent o 
todas as peças fie armam ento, equipamento e farda mento 
pe:las quais aquela responsúvel , assim como as a lteraç.Ses 
sobre os seu ven ciment os, abonos especiais, descon tos e 
dividas ao fornecedor; 

52 - in specionar , fr equentementt.>, o a rmamento e 
outros &rtigos a cargo dos guardas do destacamento, par
ticipando Imediatamente ao Comandante Geral as falta e 
irregulariJades que encontrar; 

6.0 
- comunir.ar ao Com andante Geral, decorridas 

24 horns, as ausências sem licença de guardas do dest aca
mento, fazendo acompanhar suas comunicação do inventário 
das peças do a rmamento, equipamento t! fnrdamento que 
achavam a cargo do ausente e daa aue t enha deixado no 
ucstacamenl(), feito em presença . ele duas testemunhas, 
guardas de seu comando; 

7° - comunicar, ao comando geral, a apresentação 
de guarda ausente nas condições do número anterior, antes 
ue decorrido 8 dias, acrescentando nessa cemunicaçiio as 
circunstâncias relati\'as ao fato, afim de que possa aquela 
aut oddade julg3r das razões do faltoso; 

8º - decorridos 8 dias e não se tendo :> presentado o 
o.ustnte , fazer a de vida comunicação ao Con~and&nte Geral, 
pa ra os fin~ de ser aquele declarado e excluído como de
sertor; 

9.0 
- Comu!'1irar ao Co::roandante Geral o falecimento 

de qualquer guardil do destacamento, env1ando aquela au
toridade o inventário f~ito na forn•a do disposto no núme
ro 6.0 deste artigo; 

10.0 - comt:nicar ao Comandante Geral o fnlecimen
t o de qualqu!>r Inspetor ou guarda apo~entado da Organi
zação, que ocorrer na localijade ou adjacéRcias; 

11.0 - providen ciar no enterramento do guarda que 
fale..:er no destacamento. dentro dos recursos facultadcs 
pelas disposições !e •a is <>m \·igor e depois de fazer rE'gistrar 
o óbito no cartório do Registro Civil do lugar, com os dados 
existentes na guia de socorrimento do fa lecido; 

12.o - tomar as providências necessárias ao trata
m e nt i) dos guardas que adoecer~m no destacamento; 

13Q - comur·lcar ao Comandante Geral a apresenta
ção ao destacamento de guardas em serviço, em trân~ito 
para outras Joca!id:.::les ou J'cenciado; 

14º - solicit:::r o r ecolhimento de guardas do desta
camento, desde qu a !ul:a motiVO justo p::ra i~SC>, apr t!Sestan
do ao Comandante Geral . por escrito, razões que tenha 
para o pedido; 

15.0 - não c· n•.-ntir que guarela algum se recolha a 
a sede da cor poraç o, ~em que para isso tenha recebido 
ordens da autoridn,: (' competente, 

l6.o - prO\'!' enciar sobre o cc Atestado de Origem» 
do guarda do destacan.ento acidentado em sen·i~o; 

17.o - ter o r"1f.ximo ruidado na guarda e acondicio
namento da muniç?.o que esiver a seu cargo; 

18.0 
- remetl:!r ao Comandante Gera l, até o dia 10 

d€ cada mês, indep mdenle de ofício, u ma relação do pes
soal existente no d<. stacamento, com declaração dos núme
ros das peças de a1 mamemo de cada guarda e da muni~ão 
em carga; 

19• - dar co, hecimento aos guardas do destacamento 
dos assuntos contic.cs em Boletim, ofícios e c!rcul<ll't:S q ue 
a elas possam intercsar-se; 

20.0 
- obsen o. r e !n~:r observar a mnis rigorosa dis

ciplina entre os se·, :; corranclados, não permitindo que jo
gllem, façam. algaznrrn travem r ixas ou 1watiquem qu<~lquer 
outro a to inconvenic:nte; 

21.0 - niio consentir que os guardas sob seu coman
. do andem à paisand sPm a devida licença ou desuniformi
zados; 

22.0 
- averi,par cuidadosamente as fàltas que forem 

praticadas por guar.:las do destacamento, pnra r elatá- !<J m;
nuciosamente nas partes que contra as mesmns dirigir ao 
Comandante Geral; 

23° - provid••ncl~r para que sejam recolhidos ao 
quartel da unidad ~:. a que pertencerem os desertores da 
Corporação capturados ou apreser:tados no Destacamento, 
assim como os gua. das aí em trânsito, em diligência ou li
ce~cio.dos, que com ·!ter..; m faltas graves pel:Js quc:iJ devam 
ser punidos sem de ·nor;a; 

24.0 
- providenciar no recolhimento à respecti\·a 

Unidade de todo r.Jaterial dáxadó no Destacamento pelo 
guarda que desertai ou falecer. fazcnào-o aCOintJanh;,r de 
uma cória do r espe-:th·o inventário; 

25.o - ter em d ;a, conveuientemente escriturados, os 
livros e documentos pertencentes ao destacamento, deixan
do cópia dos ofic ios. gulas e outros papéis que enviar a 
corporação; 

26.0 - providencia r no recebimento das importâncias 
dos vencimentos do p€ssoal do destacamento, pagando-as a 
quem de direito depois de tudo registrado em livro com
petente; 

279 devolvfr à ~ede da Corporaqão a 2.3 \'ia do 
pré dos vencirnentc:> dos guardas do de~tacamento, com o 
seu recibo, cópi a d< relação de pagamento, com o recibo de 
cadA um dos seus c••mandados. e recibos dos fornecedores 
locais, das importâncias que lhes forem pagas; 

28~ - devolver ao Comandante Geral, pelo correio, 
em valor declarado ou em vale posto, ou ainda por inter
médio de banco, as tmp~rtâncias dos vencimentos elos guar-
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elas que não mais estejam no destacamento, assim como as 
destinadas aos fornecedores e que não forem procur adas 
dentro do prazo dt> 10 dl:ls; 

29.0 - propor ao Comandante Geral a nomeação ou 
substituição de fornecedor, justificando, nesse caso, por 
escrito, os motivos; 

302 - abonar vales para aquisição de gênen~s nos 
fornecedores, de 8 em 8 dias venciàos, dentro dos limites 
estabelecidos nas Instruções do Comandante Geral; 

31º - passar as revistas diária:; previstas neste 
regulamento: 

32° - ministrar instruções aos guardas do destaca
mento, s~gundo os programas estabelecidos pelo Comandan
te Geral; 

33.0 - punir os seus comandados p~las f2ltas come
tidas, dentro Elos limites estabelecidos no Regulamento 
Disciplinar; 

34.0 
- atender prontamente às requisições das auto· 

rldades policiais respectivas; 

35º - fornecer, diariamente a guarda da cadela pú
blica local, fiscaWtando-lhe o ser\ iço ~em lntervir nas atri
buições inerentes ao respectivo carc~reiro; 

36.0 - a ux!ll:lr as autoridades elvfs no pol!ciamento do 
munlctpio ou do distrito ~m que :;ervfr, nfo intervindo po
rém, nas suas atrlouiçõe.-;, limita:1do-se a pres tar-lhes a 
coadjuvação que for reqHisitada; 

37." - designar os guardas que tive1 em de rondar os 
lugares indicados pela aJtoridade policial, atendendo, do 
melhor mod;, possível, às recomenda~ões epeciais mencio
nadas nas respectiv<Js rec;uiE>ições; 

38.0 
- provindenciar de modo que nunca se faça 

esperar o auxílio da força de seu comando, quando requi
sitdda pela autoridade competente; 

39.o - guarda todas a reserva sobre os fatos ocorridos 
no des tacamento, não os revelando sinão a quem de direito; 

40Q - minlstt·2r prontamente às autoridadf2s policiais 
e civis, as informações que r equisitarem, com Niação ao 
serv!ço de que estiver incumbid8 a fl'rça de seu comanào; 

41 º - organizar o :~rqui\·o do destacamento, onde 
d-eixará cópia de toda corresponde ncia respectiva; 

42º - enviar, quando extinto o destacamento, o r es
pectivo arquivo devidamente inventariado, à sede da Ctilr
poração e os utensílios cln carga no de~tacamento mais 
próximo. 

Art. 269 - O Comandante do Deslacameoto, quamlo 
tiver dE! ausentar-se em objeto de !'erviço nu con licança, 
será suhst!tuido pelo Ir.sp2lor ou guarda mais graduado 
da fHça de seu comando. 

Diligências 

Art. 270 -- As dilfr,ências são constituídas por pe
quenos contigentes da Guarda Territorial em serviço transi
t6rio, à disposição das autoddades, para a manutenção da 
ordem, captura ou condução de presos. 

Art. 271 - Quando uma fo:-ça tiver de escoltar 
presos em viagem, seu efetivo se rá constituído do dobro 
do número destes. 

Art. 272 - Ao Comandante de força em diligência 
incumbe: 

1.0 - apres~:ntar-se a autor idade a cuja disposição 
deva ficar a força sob seu comando; 

2.0 - observar, em relação do serviço de escolta de 
presos, o que consta deste regulamento, no títu lo «Das 
Escollas•- ; 

3.0 
- esforljar-se do melhor modo possível para que a 

força em diligência, sob seu comando, não se demore nes
te serviço mais do que o necessário ao seu fiel 
desempenho; 

4.0 - evitar qualque infração da disciplina, ficando 
respons~ vel pelas faltas dos guardns contra as quais não 
houver procedido, como cabivel, em tempo oportuno; 

5.0 - providenciar sobre abonos aos guardas, nunca 
maior do valor diário da respecti\·a etapa, quando esgota
dos os recursos levados cto ponto de par tida, fazendo, sem 
demora, a respectiva comunic.:ação a quem de direito. 

Comissões 

Art. 273 - Os Inspetores da Guarda Terr itorial, 
além das atribuições de caráte r policial, poderão desem
penhar as funções de Delegado de Polícia na Capital ou 
no interior do Território. 

Art. 274 - No cargo de Delegado de Policia, exer
cendo funçiio meramente civil, passarão os inspetores a r e
ceber ordens di retas do Secretário de Segurança Pública, 
em tudo que disser r espeito à manutenção da ordem públi
ca, devendo r eservar-se em suas r elações de carâter po
licial-mllltar, ao entendimento com o Comandante Geral da 
Corpor11ção. 

Art. 275 - Fora da caserna poderão, ainda os ins
petures ser designados para desempenho de diligência, en
tendendo-se por este termo, comissão de caráter estrita
mente temporária, de curta duração. 

Art. 276 - todo policial transfer ido de uma Unidade 
para outra ou nomeado para qualquer comillsão fora da 
sede em que servir, terá, no minimo 4 dias para seguir ao 
seu novo destino. 

Art. 277 - nos casos de necessidade urgente canse
quentes de perturbaqão da ordem pública, os inspetores e 
guardas são obr igados a seguir na primeira condução, após 
o recebimento da ord~m de marcha. 

Ari. 278 - o inspetor ou guard11 que t ransitar por 
uma localidade, deverá prossfiguir viagem na l!lrimeira opor
tunidade, após sua apr~sentação às autoridades policiais do 
lugar. 

Ar t. 271J - o guarda que, em trânsito, ficar, por 
doen~a. em qualquer loc~lidade que não a do seu destino, 
deverá prosseguir viagem logo que for considnado em 
condições pelo médico que o estiver tratando. 

Título VI 

C'apítulQ I 

Dos círculos 

Art. 280 - Circulo, par a os efeitos deste r egulamento, 
é o âmbito da convivência íntima entre policiais da GT de 
uma mesma categoria. 

Art. 281 - Os círculos caracteriza-se pela hierarquia 
e tem por finalidade o desenvolvimento do espírito de ca
maradagem entre os seus pares, num ambiente de estima e 
confi~nça, sem prejuízo do respeito aos princípios discipli
nares. 

Art. 282 - Os círculos na Guarda Territorial são os 
seguintes: 

a) de inspetores 14, 15 e 16; 
b) de guardas 10, 12 e 13; 
c) de guardas 8 efetivos e contratados. 

Art. 283 - Sendo de Interesse para a Organização, 
que todos os seus e lementos se mantenham física. moral e 
intelectualmente capazes, pelo culti\·o dos jogos e!'portivos 
mais aconselhaveis e pela boa apresenta~ão nos meios so
ciais, é, no entanto, inconveniente a promiscuidade, pelos 
sérios prejulzos que trás o disciplina e a compostura que 
devem ser mantidas em todas as situações. 

§ 1.0 - Em princípio os jogos esportivos e as compe
tiiões serão realizadas entre policiais do mesmo circulo. 

§ 2º Não será permitida, em hipótese alguma, simul
taneamente, a Inspetores e Gua rdas, a prática em comum de 
qualquer jogo, a participação em competições e a freqüência 
em r euniões socia is públicas ou em clubes. 

§ 32 - Nos trabalhos equestres, de qualquer nature
za, deverão ser igualmente observadas as disposições do 
presente artigo. 

Capítulo II 

Da Classificaçãc. dos guardas 

Art. 284 - Para fins de preenchimento das vagas nos 
quadros d:J~; Unidades são os guardas c la ssificados nas se· 
guintcs categorias: 

a ) de file iras: os guardas geralmente denominados 
«de segurança»; 

b1 e~pecialistas: os :uardas que exercem função pri
vativa, para a qual são exigidos conhecimentos especiais 
se. mente adquiridos ou com~letados no serviço militar (rádio
telegrafistas, telefonistas, emfermeiros, músicos, corneteiro~, 
clarins, sapadores, etc.); 
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c) artífices: as que executam trabalhos inerentes às 
profissões elementares e cuja aptidão tanto pode ser adqui
rido na vida civil como nu militar (alfaiate, armeiro carpin
teiro, corrieiro, etc.); 

d) empregadas: os guardas que exercem funções para 
as quais n::io são exigidos conhecimento especiais, caracte
rizando prircipalmeate esta classe 2 permutabilidade de 
pessoal co:-n o de segurança (forries, arquivistas, conta
dores, etc.). 

D a~ lkenças, dispensas do serviço e férias 

Art. 285 - Nenhum~ licença será concedida aos 
inspetores e guardas da GT, senão por motivo justificado e 
mediante requerimento à autoriàade competente. 

Art. 286 - Os Comandantes àe Unirlades declarão 
em suas informações nos redidos quais as licenças obtidas 
:;>elo r Pquerente dentro doE últimos 12 meses. 

Art. 287 - As licenças são aquelas constantes da 
legislação em vigor. 

Art. 288 - O inspe1or que adoecer deverá fazer 
imediatamente a respectiva comunica:;&o ao sE< u ruperlor 
imediato. Essa comunicação d~:Yerri ser levada em seguida 
ao conlwcimento do Comardante GE·ral, o qua l manàará um 
m,jdico da Organização ex;: ninar o doente e informr.r sobre 
o seu estado de saúde e à11ração provável do impedimento. 
Esse exame será dispensado se a parte do doente for 
acomprmhado de atestado de médico da Guarda Territorial. 

§ 1 º - Conforme a informação do médico, ou três 
dias depois da parte do d<•ente, se o inspetor niio >a apre
sentor pronto para o St'"Viço, será sujeito à inspeGàO de 
saúde, na sede do Comando Geral, perante dois médicos 
da Corporação. 

§ 2'! - O prazo de três dias poderá ser prorrogado 
até clez, quando o inspetor estiver afas<tado da localidade 
da sede do Comando Geral. 

§ 3<? - Se a moléstia impossibilitar o inspetor de ir 
a sPde do Comando Geral para ser inspecionado, compe
tirá ao médico comparecer a sua residencia logo que tenha 
r ecebido ordem ela autorid;,~de competent~. 

Art. 289 - Comunicando o resu:tado da inspE:ção de 
eaúde e arbitrado prazo para tratamento, será o inspetor 
desde a data do exame, Cünsidet·ado com licença para esse 
fim. 

Ar t. 290 - O Comandante Geral fará baixar imedia
tamente ao hospital o Inspetor que der parte de doente, es
tando escalado para o scr•;iço. Se a lnspec,'ão a que for 
submetido o considerar do..:nte, poderá ele tratar -se em sua 
residência e aproveitar em tudo as disposições deste r egu
lamento. 

Art. 291 - A licença será gozada em qualqu•u loca
lidade do Território, devenuo, para bso, o inspetor comuni
car onde pretende gozfl· la. 

§ Útiico - A permissão para gozar licença fora do 
Território só podera ser concedida pelo Governador. 

Art. 292 - Se o parecer da junts médica declarar 
que a mudança de clima deve ser feita com urgência, o 
Comandante Geral permitirá a partida do inspetor imediata
mente, submetendo o ato à aprovação do Governo do Ter
ritório, pelos canais de con.ando; 

Art. 293 - O requerimento de licença para tntamen
to de ~aúde de pessoa da famí lia, deverá ser instruída com 
atestado de dois médicos da Organização, relativamente ao 
estado do enfermo, sempre que poss íve l. 

Ar t. 294 - As licen(,'as para tratar de interesse parti
culares siio concedidos pelo Governador do Território, sem 
\ encimenlos e sem direito a contagem do r espectivo tempo 
para qu::.lc;.u<>r efeito. 

Art. 295 - Terminada a licença, fica o Inspetor na 
obrigação de se apresenta!· na sede de sua Unidade, no dia 
em que a concluir. 

§ único - No caso em que, por agravação de molés
t ia, 0\1 por motivo de força maior, não sej<l! possível ao 
inspetor apresentar-se no prazo em que c obrigado, levará 
ele o fato ao conhecimento do Comandante, para que se 
providencie nos recursos que forem necQSs:írios, ficando o 
inspetor considerado em lrt. nsito. 

Art. 296 - E licito ao Inspet"r desistir em qualquer 
tempo da licença que lhe for concedida, ou em cujo gozo 
se ach:;r, reassumindo o exercício de seu cargo, llievendo, 

pórem ser submetido à impeção no caso ser a licença para 
tratamento de sua saúde. 

Art. 297 - C's guardas que adoeceram baixarão ao 
hospital ou enfermaria. 

§ ~~ o~ gua! ia~ que solicitarem licença. pmle~ão ~~r 
sub r. e lidas no próp·:10 hospi,al ou na sede do sernço a e 
saúde à necessária iilspensãc: A ala da ln spensão de saúde 
será remetidã ao C ,mandante Geral. af;m de ~er anexada 
a" requerimento qt.u o guarda dirigir à autoridade compe-
1 ente solicitando cor,tinuar seu tu:ltamento em casa de sua 
família. 

§ 2º - Na cc ·1cessüo de licença aos guardas, para 
tralemento à e saúd.:. terão 3plicação as di~posk,\ies dos 
artigos 291, 2!12. 29t e ~96 deste regulamento. 

Art. - 298 - Uma \'ez \'erificada a in~xistênciõl das 
causas que moti\·m i!m ;,s lic .. nças serão estiu. imediatr.mer;
t e cassadas. 

§ 1 º - pode também ser cassada ou suspema pela 
autoridade competE rlLe, por eonveniência da disciplina ou 
do serviço, qualque licença o ca~o tenha sido d:~ concedi
da por moléstia, fa ·. s~-1\ baixar ao hospital o iuspetor ou 
guarda, se ainda cc. t!muar dcente, o que se ver:ficara em 
inspeção de sgúde. 

§ 2° - Serã" a!nda cas~adas ou suspensas as 1:-
cencas concedidas ll todos 11quele que t•~nham de ! er pr.;osos 
p~ra responder a 1-rocr~sos, ou pélra cumprir penHs disci
plinares. 

Art. 299 - !.s dispensas do serviço com ou sem Pl r 
missão para sair da sede da Guarda Territoria l, ou da 
unidade do in t-eres •ado. poderão Sl'r conr-Pdictn· At•' 15 dias, 
Comandante Geral. de mais de 15 dias, até 30 d ia3, pelo 
Governador do TPiTitório. 

§ I ~ - Os Crmand1ntes de Unidades poCio1'l'io conce
dei· aos guardas so J seu com .. ndos at~ C das de d!s;:.ensa 
da serviço, p:n01 su gc: zaJa •• a localid3de de .sua llCCie. 

§ 2° - A pum ·~ siío pJra gozar dispema do serviço 
fora do Tenitórig só pod~rà ser concedida pelo Gover
nadr.r. 

Art. 300 - f,s dispensas do serviço, concedhias a 
inspetor e guarda~. só ser.jo prorrogadas ou reno\·adas por 
motivos imperioso~ 

Art. 301 - Os inspetores e guardas di~pensados do 
serviço nenhum prejuízo lerão em antiguidade ou ven
cimentos, .~sim c:omo os que substituírem aqueles a 
nenhum acréscimo wrão dir~ito. 

Art. 302 - (J gozo de férias obcdecerâ às disposições 
seguintes: 

19 - o interP.~s::.rlos poderA passar o período de fé· 
rias onde lhe convi ·r, compreendido, porém, na sua duração, 
o tempo com um ide em viagem; 

2º - aquelei: qu~ tiver~m de ausentar-se da sede 
da Unidade tm g JZO ele \;rias, dever'o comm:icar pre
viamente tal inste r. ;:io dPixando informaçiio precisa sobre 
o lugar onde irão ·. Pza-ln:'; 

3° - o gozo de férias fora do Território fica subor
dinado à permissãc do Governador; 

4Q - o inspc:•: r em gozo de f~rias não serú nomeado 
põ!ra serviço algum sendo Pntretanto, comtenplado nos Co
mandos que lhe co JO<:rt>m P•)r n ível ou antiguidade. perce
bendo as respecti\ 1~; vantagens; 

5"' - serão 1• ·:cluidiJs do benefício previ~to no núme
ro ~nt1>1·ior, ;;~>m Pl ;•juizo da falta di>ciplin~r correspondPntf.>, 
aqueles que depoi~ ·ie avisnctos de que a !'U:.l Uni·lacte tem 
de tomar parte en qu::lquer diligência cu ~elTi~·o fora d<:. 
r~spect iva sede, a e ta não se apresentarem! medi<:tament e 

GP - do per odo de férias serão descontadas as di~
pensa do serviço. nao eonslderadas recompensas e gozadas 
o ano de instru(,'ão. 

Art. 303 - E. indispensável para fazer JÚS às férias 
não ter sido distra do do se1 viço à a Gtnrda 'ft·rrito-ial. 
durante o ano de i tstruGão, por período maior que o aa 
duração àessa cont·essão. 

Art. 304 - Os pQriodos de fé1·ias terão a duração na 
l!ôgislat;ão em vigor. 

Art. 305 - São autoridades competente para conceder 
férias: 

12 
Geral. 

O Governadot· do Território, ao cem~mdante 

2° O Comandante GeJ·al, acs demais inspetores e 
guardas, caso em que será comunicaào à Di\'lsà<) de Pes
soal da SAl<~. 
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~~~~------~------------~--------------------
Capít ulo IV 

Das recompensas 

Art. 306 A distribuição de recompensas deve 
presidir, invadavelmente. a maior retidã o e o mais sereno 
e imparcial julgamento. porqua nto a sua concessão Importa 
em reconhecimento de caráter excepcivnal no tato q ue der 
lugar. É ind ispensável, por tanto, pua que se não tornem 
banais ou graciosas, que o máximo escrúpulo seja observa
do nas recom pensas, as quais só serão coucedldas por mo
t ivos minuciosament e decla rados. 

Art. 307 - As recompensas siio a~ que constam da 
legislação em vigor. 

Art. 308 - Os prêmios ao mérito, medalhas, condeco
rações e llcença especial, serão concedidos de acorEio com 
a legislação em ,· igor . levando-se, porém, Pm conta a situa
ção do interessado na ocasião em que tiver feito jus a re
compensa. 

Art. 30!1 - Toda reco:n]:'ensa, exceto o louvor ou 
elogio verbal e as dispen ~~s especiais i o serviçr, será 
transcrita nos assentamentos do bentficiado. 

Art. 310 - Nas recompenslls aos que, no decurso dos 
últimos seis meses, hou\·erem sido punidos com pena disci
p linar superior a dez dias de deten ~,:ão, levar- se-á em conta 
essa circunstância. 

Art. 311 - São competentes para a concessão de re
compensas: 

1 º - O Governador do Território - prêmios a o mé
l'ito, medalhas, condecorações, louvores ou elogios e licença 
e~pecia l; 

2º - O Comandante Geral - louvores ou elogios e 
dispensas e~pec!al! de serviço; 

3° - Os ComandanteQ de Unidades e Chefes de 
Serviço - louvore s ou elogios, d ispensa do i erviço até seis 
dias e dispensa de pernoite até 2•l dias; 

4!! -- Os Co:nandantes de Subunidades, - louvor ou 
elogio, !dispensa ào serviço ate dois dias e dispensa das 
revistas e de pernoite até cinco dias. 

§ I º - A competência de que trata o presente ar tigo 
não vai além dos subord in:oJdos que se achem inteiramente 
sob a Jurisdição da autoridade que concede a recompensa. 

§ 2° - As recompensas do competência de uma au
toridade, têm por limite inferior a mais e levada recompen· 
sa da alçada da autoridade imediata mente ;)baixo e por 
isso. quando uma autor idade tiver que a tribuir re compensa 
compreendida na alqada desta, determinai á que ela o faça 
das próprias atribL.ições, a fim de que o ato não tenha curso 
mais amplo que o necessá rio. 

Art. 312 - Qualquer autoridade superior pode mo
dificar as recompensa que forem concedidas pelos se us 
subordinados, ampliando-as, restringindo-as ou mesmo 
anulando·-as, 48 hor <iS dt>pois de te r delas conhecimento, se 
Julgar que não correspondem à Importância dos fatos que 
lhes derem motivo, publicando em Boletim as razões 
correspondentes. 

Art. 313 - Quando ao conhecimento de uma autori
dade chegar ato meritGrio de subordinado seu, cuja re
compensa julgue deva ser superior à s que são da sua 
alçada conceder, data disso ciência à autoridade supe rior. 

Art. 31-1: - A dispensa do serviço como recompensa 
poderá ser gozada for11 da sede da Unidade do beneficiado, 
ficando, porém, a sua concessão subordinada às me:tma re
gras estabelecidas para as fêri:~s. 

§ Único - Esta di~pensa, bem como c seu gozo fora 
da sede da Unidadt>, poderâ61 ser cassados, por exigência 
do serviço ou por outro qualquer motivo de interesse da 
Or ganização, sendo por isso indispensável que o beneficiado 

deixe d eclarado, na própria Unidade, o luga r onde pretende 
gozar a dispensa. 

Art. 31§ - As dispensas de revista e de pernoite 
poderão ser incluídaa em uma mesma concessão. Estas 
dispensas não au torizam a ausência do interessado no ser
viço ordinário e na inst rução a que deva comparecer, 
devendo-se, por isso, na concestão, estabelecer claramente 
a hora em que deve ele apresentar-se. 

Títt.tio VII 

Do Fardamento 

Capítulo I 

Do plano de Uniformes 

Art. 316 - Os uniformes dos Inspetorea e guarda9 
da Guarcia Territoria l serão os do plano que o Governo 
adotar, de conformidade com a l~gl slação em virer. 

Capitulo II 

Disposições sobre o uso de uniformes 

Art. 317 -- Os Inspetor es e guardas terão dire ito a 
receber os uniformes e peças constantes do plano em vigor 
observadas as condições do respectivo tempo de duração. 

Título VIII 

Da Instrução dos Quadros e da Tropa 

Capítulo I 

Do ensino policial-militar 

Art. 31B - Na Guarda Territorial será observada o 
o ensino militar constantes do regulament os de instrução 
em vigor no Exé rcito, em tudo que lhe for apllcóvel. 

Art. :119 - O e nsino policial sera ministrado de acor
do com as normas t programas que forem adotados pelo 
Comar:dante Geral. 

Art, 320 em todns os esc!!lÕes da hierarquia da guar
da Territorial é exiaido o aperfeiçoamento da instrução 
profissiona l, fís ica, moral, cívica e intelectual do cada ele
mento da tropa e dos serviços. 

Capítulo II 

Da orientação da instr ução 

Art. 321 - Toda a Instrução ministrada nos inspetores e 
guardas da Organização será ~ rientada pela 3~ Seção (PM- 3), 
a cuja r egulamentação fica subordinada. 

§ Único - Excetua-se desta dlsposlçio a 
técnica de bombeiros, que obedecerá programas 
ção do Comandante Geral. 

Capítulo 111 

Da formaçõo dos quadros 

instrução 
e orienta-

Ar t. 322 - A formação dos quaàros da t ropa da 
Guarda Territorial obedecerá às disposições dos planos de 
Curso QTS e outros em vigor da Organização. 

Título IX 

Das Dependência càe Inspetore s e Guarda& 

Capitulo I 

Da sala de r ecepção 

Art. 323 - Haverá na Guarda Territorial uma sala 
especialmente m"billada, destinada à recepção das autor i
dades e visitas, onde será instalada u ma galeria de retratos 
de grande s vultos de nossa história militar e polít ica . 

• 
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§ Único - A sala de recepção fica sob a »esponsa
billdade de um inspetor designado pelo Comandante G eral. 

Capítulo 11 

Da Sala de instrução 

Art. 324 - A Guarda Territorit~l diaperá de uma ula 
cenver:~ientemente aparelhada, destinad11 à lmtrução dos 
inspetores à Organização da instrução e a realiza~io de 
conferências. 

§ Único -- A sala de instrução se;á dirigida por um 
Inspetor designado pelo Comandante Geral. 

Capítul o III 

Da sala de refel~ões 

Art 325 - A sala de refeições dos inapetons terá 
Instalação condigna e em condições de comportar, no míni
mo, dois terços dos inspetores da Organlzayl<!>. 

Art. 326 - Quando houv~r rancho, a s refeições doa 
Inspetores, em regra, serão preparadas na cozinha da Cor
poração; conforme as condições do aquartelamento, poderão 
ser preparadas em cozinha própria, continua à zala de r e
feições. 

Art. 327 - Ao Apri sionador do Serviço de Intendên
cia incumbe a direção do serviço e das dependências d es
tinadas à alimentação dos inspetores; disporá, pa ra Isso, 
dos recur.soi regulamentar es e extraordint.rios fornecidos 
pela Organl:~:ação ou pelos Interessados. 

Capítulo IV 

Doa dormitórios e vestiários 

Art. 328 De acordo com as disponibilidad es do 
quartel, poderá ser permitida a r esidência de insp.otores em 
dependências internas apropriadas. 

§ 1.0 - Os inspetores que resid irem em cômodos do 
quarteJ são responsáveis pela ordem e asse io do r P.spect ivo 
dormitório e pela conservac;ão dos móveis e utensí lios da 
carga da Organiza~ão, aí exist entes. 

§ 2.0 - Nos dormi tórios de inspetores não será per· 
mitida a presença de civis. 

Art . 829 - As eondições de ocupa~ão dos cômodos, 
assim como a indenização das despesas extraordinár ios de
corr entes, ser ão r eguladas em Instruções particulares do 
Comandante Gt!r al. 

Art. 330 - As dependências destinada a dormitóriGs 
de inspetores ficam a cargo do Almoxarife do Serviço de 
Intendência. 

Art. 331 - Ha verá, ainda, na O rganização, um ves
tiário para os Inspetores, tendo anexos lava tórios banheiros 
e insta laões sanitaria~ . 

Capi tulo V 

Do departamento cultural 

Art. l32 - O Departamento Cultural , cri;sdo pelo 
Comand·ante Geral e çompreendldo inicialmente a s seções 
de biblloteoa , mapoteca, sala de armas e muiieu histórico, 
será mantido pelo Guarda Territorial: 

:~) - cem as e!otações para esse fim des.tinadas no 
orqamento de despesas do Territór io; 

b) - com n curlio l provenientes de economias licitas, 

c) - pelos valores oriund3s da própria renda. 

Art. 333 - O De partamento Cultural tem por finali · 

dade pr;ncipa l facil itar o d~senvolvimentGJ cultural do pessoal 
da Organização e reger-se-á por regulamento próprio, bai
xado pilo Comandante Ge ral. 

Capítulo VI 

da barbearia 

Art. 334 - O Comandante Geral poderá permitir o 
funcionamento de barbearia no quartel, liestínada excluRi
vamente ao pessoal da corpor ação e mediante as ~cguintes 
disposições: 

1.0 - serem as despesas na barbear ia feita mediante 
autorização prévia dos Comandantes de Unidades <Ju Sub
unidades, para pagamento mensal; 

22 - possuir a b&rbearia uma seção de engraxataria. 

Art. 335 - Aos barbeiros compete: 

1 º - ficar sob a ação dos preceitos regulamentares, 
no que concerne à d isciplina, mor11lldade e higiene da Or
ganização; 

22 - acompnnhar a Corporação ou suas Unidades 
quando, por motivo de ordem superior ou disposi ,i.io regu
lam entar, deslocarem-se pãra campo de instrução ou de 
manobras: 

32 - permanecer a testa do serviço durante as horas 
de funclo nomentu G.la barbearia e subordinar-se ao horário 
fixado; 

4.o - assumir os enca rgos da barbearia, e responder 
p elo asseio e ordem nas dependências ocupad'ls; 

Capítulo VII 

Da cantina 

Art. 336 - O Comandante Geral poderá permitir no 
quart~t l o estabelecimento de uma cantina destinada à venda 
ae pessoal de arti g•JS rara fumantes, de engraxataria e de 
barbearia, mediante pagamento à vista. 

Art. 337 -- Qual'!do houver rancho na Guarda Terri
torial, o Comandanle Geral poderá autorizar a i nsta l a~tão de 
um restaurante, de:Jtinado ao uso faculta tivo do pessoal da 
Orga nização e seus familiares. 

§ único O restaurant e funcionará nos horários 
desrgnado pelo Comandante Geral e, toda despesa será paga 
no ato. 

Título X 

Situações Extraordin2rias da T ropa 

Art. 338 - As s ituações extraordinár ias da tropa são 
as de~orrentes de ordens de sobr eaviso, de prontidão e de 
marcha. 

Sobreav iso 

Art. 339 - A ordem de sobreaviso determinará a si
tuação na qual, a Organização fica prevenida da possibili
dade de ser chamada para desempenho de qualquer missão 
extraordinária. 

§ único Da Ordem de ~obreaviso resultarão as 
se11uintes medidas: 

1 o - todas as providências de ordem preventiva, re
la tivas ao pessoal e ao materia l e impostas pelas circuns
tâ ncias d ecorrentes da situação da tropa , serfio tomadas 
pe los diversos Com1ndos e Chefias de Serviços, logo que a 
Organiz::~ção receba a ordem de sobreaviso; 

2º - os inspetorea deverão permanecer no q uartel, 
ou em suas residências, mas, n ute caso, em intima lie:ação 
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com a corporação e em virtude de poderem recolher-se 
imedia tamente uo quarte l, em virtude de ordem ou de 
qualquer eventualidade; 

3° - cientificado o inspetor de que a corporação a 
q ue per tence recebeu ordem de sobreaviso, a fa:ta de nova 
comunicação não será aceita como justifiotiva de sua au
sência ao serviço ordenado em consequência da situação; 

42 - obri gatoriamente, deverá permanecer no quartel 
um terco dos inspetores das Unidades; em regra, pelo 
menos um inspetor por Subunidade; 

5º - todos os guardas permanecerão no quartel; 

6.0 
- p oderá ser permitido aos guardas a JUIZO do 

Çornandante dll Unidade, saírem a rua, por tempo fixajo, 
em pequenas turmas ou por Subunidade, ~esde que fiquem, 
porém, em condições de regressar ao quartel, dentro de 
um prazo determir.1ado; 

7º - a ins trução da Corporação não ser~ pertubada, 
restringindo o Comandante, rezoavelmente e quando ne
cessário, a zona externa do quartel onde poderá ela rea
lizar-se; 

8º - se a ordem áe sobreaviso não atingir a tota
lidade da Organizoção, as presentes dispc~i ções, inolusive 
a s de ordem pessoal, só abrangerão aos ir spetores e guar
das da fração de tropa que tiver sido designado. 

Prontidão 

Art. 3-10 - A ordem de prontidão impor t3 em fical' 
a Organização preparada para sair do quartel logo que re
ceber ordens e em condições de desempenhar qualquer 
missão dentro da respect iva guarnição ou a distância que 
permitlf sejam ate ndidas, com os r ecu1 sos próprios do 
quartel, às suas necess idades. 

Art. 341 - Da ordem de prontidão resultarão as 
seguintes medidas: 

1.0 
- todos os inspetores permanecerão no quartel, 

uniformizados e armados, devendo ficar permanentemente 
um inspetor de cada Subunidade; 

2º - avisados os inspe tores, ficam os me~mo r es
ponsáveis pe lo comparecimento ao quartel , no mais curto 
prazo possível; 

3.0 
- todos os guardas permanecerão uniformizamos 

em suas Subunidades, sendo-lhes distribuiao armamento e 
equipamento; 

4º - a munição será dis tribuíd a aos Comandante de 
Subunidades; 

5º - a instrucão será dada no âmbito do quartel; 

6.0 - fi cam aut0maticamentP. ~uspensas todas as 
dispensas do servi~,:o e férias concedidas a ir,spetor.es e 
guardas da Organização que se encontrarem na capital, 
seudo-Jhes expedidas ordens a respeito; 

7.0 - se a orde m de prontidão não atingir a totalida
de da Guarda Territorial, as prov!dêncids inclusive as de 
caráter pessoal, só abrangerão os inspetores e guardas da 
fração que for designada; 

8.0 - t odas as ordens e toques ger ais constituirão 
atribuição exclusiva do Comandante respedivo; 

9.0 
- os elementos de tropa ou de ~erviço, em todos 

os escalões ficarão so b as ordens dos respectivos Coman
dante ou chefes, corno em camp~nha; 
( :..~~·.:~.J 

10º - a fração da Orgánização que se achar de pron
tidão e deixar o quartel para apresentar-se a outra autori
dade, sob cujas ordens deva ficar, passar a depender dire
tamente dessa autoridade, que providenciará o estaciona
mento da tropa e seu aprovisionamente, caso não tenha 

' sido feito pelo Comandante Geral; 

11 º - todos es lnspeto!·es e guardas de prontidão 
serão arranchados. 

Art. 342 - Nos casos em que for determinada «pron
tidão rigorosa», todos os oficiais permanecerão em suas 
Subunidades, a instrução será ministrada no âmbito destas, 
e serão Intensificadas todas as medidas impostas pela 
situação. 

Ordem de Marcha 

Art. 343 - A ordem de marcha impõe que a Guarda 
Territorial fique preparada, com todos os recursos nece~sá
rios a sua existência fora da guarnição, em condições de 
deslocar-se e desempenhar qualquer missão, dentro do mais 
curto prazo, ou daquele que lhe for determinando. 

Art. 344 - A ordem de marcha impõe as seguintes 
medidas: 

1.0 - a permanência de i n~petores e guar das e a 
situação da tropa serão r eguladas na wrdem de mar cha, de 
conformidade com as cir&unstâncias; 

2.o - .a inst rução ficará redu~ida a que possa ser 
ministrada no in terior do quartel, ou nas proximidades 
deste, de acordo com a natureza de ordem e a critério do 
Comandante Geral; 

3° - (;Onsideram-se cassadas todas as licenças espe
CJaJs, férias e dispensas do serviço, concedidas a inspetor es 
e guardas, do que serão imediatamente avisados; 

4.0 
- se a ordem não ating ir a totalidade da Orga

nização proceder-se-á como foi previsto, em caso semelhan
te , para ordem de prontidão; 

5.0 - se a fração da Organização que receber ordem 
de mar cha passa r a depender diretamente da autoridade a 
que seja mandada apresentar, proceder-se-á como foi esta
belecida no número 10 do artigo 341, deste regulamento; 

6.0 - estando fixada a ordem de partida da Organ i
zação, todas a s ordens e toques gerais constituirão atribui
ção exclusiva do respectivo Comandante; 

7.0 - os elementos de t ropa ou dos ser viços, em to
dos os escalões, ficarão sob as ordens diretas dos respecti
vos Comandantes ou Chefes; 

8.0 - todas as providências tendentes a adaptação da 
Organização às circunstâncias Impostas pela situação, serão 
tomadas a partir do momento em que for recebida a ordem, 
precisamente, d entro do prazo estabelecido. 

Prescrições comuns as si tuações extraordinilrias 

Art. 345 - Quando a uma t ropa for determinada 
uma das s ituações extraordinárias definidas neste Título, o 
o respectivo Comandante manterá ligação permanente, cons
tantemente verificada, com a autoridade que tiver dado a 
ordem ou com a que estiver diretamente subordinado. Na 
falta de no va ordem, cum pre-lhe provocá-la no fim de cada 
período de 24 horas, contadas da primeira ordem t·eceb;da. 

Art. 346 - As ord en s de sobreaviso, de prontidão ou 
de marcha partirão sempre do Comandante Geral; se, po
r ém, provierem de autoridade superior , deve aquele Co
mandante ser imediatamente cientificado por quem tiver ::-e
cebido a urdem. 

Art. 347 - A inst rução intensiva, a rigorosa obser
vância das regras de ser viço interno e externo e a facilida
d~ de rápido e seguro comparecirnemo dos Inspetores e dos 
guardas aos respectivas quarté is, {residências nas proximi
dadP.s, ligaçõ<ts rápidas e eficientes, etc.) evitarão os incon
venientes e fadigas decorrentes de frequência sobreavisos, 
prontidões e ordens de marcha. 

Art .. 348 - VerHicadas frequentemente, pelas autori
dades superiores, as recomendações contidas no artigo pre
cedente, as situações extraordinárias serão por elas adota
das, em regra , some nte nes seguintes casos: 
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a) sobrea\·lso, na iminência de perturbações da ordem 
nn guarnição, ou de pro\•t;vel deslocamento; 

b) prontidão, na ocorrência de fatos graves que tor
narem Iminentes o emprego da tropa na guarnição ou em 
suas proximidades. Desta sltu3.ção se passará a uma das 
outras ou se \ 'Olta rá à nci'malidade, consoante as circuns
t~ncias e medi:mte ordem ~uperior; 

c) ordem de marcha, auando expedida por autorida
de competente, para determinar o emprego da tropa fora 
de su:~ guarn ição. 

Ari. 340 - Os Comandantes de Unidades poriio 
em práti(•a, mensalmente, mesmo em períodos normnis e 
s~m aviso prévio, uma ou outra d es tas situações extraor· 
rlinfl1·i11~. a titulo de verificação e por tempo que não prP
judique a instrução ou serviços. 

Título XI 

Das Continência s, Honras e Sinais de Respeito 

Capítulo Único 

Das contin ~nclas em geral 

Art. 350 - As continências, honras e sinais de res
peito a serem prestadas pela Guarda Territorill l e por se us 
componentes, obedecer ão às disposições do respectivo r e
gulamento em vigor nas Forças Armadas do país. 

Titulo XII 

Regulamento Disciplinar 

Capitulo I 

Da apilcação do Regulamento Disciplinar 

Art. 351 - Na Guarda Territorial terá aplicação o 
Regulamento Disciplinar em vigor no Exército, com as 
alterações constantes d este regulamento, tendo em vista a 
natureza do serviço policial a que estão sujeitos, bem 
como as missões que são confiadas ao seu pes soal e à 
Or ganização. 

Capitulo II 

Da competência para aplicação de pena disciplinar 

Art . 352 - A ~ompetêt:cia f)a ra aplicar pena dis-
ci plinar é atributo inerente ao cargo e não aO nível, sendo 
competentes para aplicá-la: 

I - O Go\·ernador do Território aos inspetores e 
guardas, da Ot·ganização tanto efetivos como contra tados 
na forma da legislação em viQor; 

2 - O Comandante Geral - aos inspetores e guar
das, tanto efetivos como contratados nas condições cons
tantes deste:: regulamento; 

3 - Os Comandantes de Unidades e Assistentes -
aos guardas sob suas ordens; 

4 - Os Chefes de Serviços, de Seções e Repar
tições e os Comandantes de Subunidades: - aos guardas 
seus subordinados; 

5 - Os Comandantes de Destacamentos: - aos guar
das sob seus comandos, observada a situação hierá rquica. 

Capítulo III 

Do limite de competência das autoridades 

Art. 353 - A pena máxima que cada autoridade r e
fer ida no artigo precedente pode c.plicar é a seguinte; 

a) Governndor do Território: 

I - aos insr,<!tores - até 30 dias de detenção ou 
impedimento; 

2 - aos insçetores - expulsão, mediante inquérito 
policial-mil itar ou sindicância; 

3 - aos guardas - expulsão mediante inquérito po
licial-mili ta r ou si r dicância; 

4 - aos guat·das contratados r escisão de contrate,. 

b) Comandante Geral: 

1 - aos insr etores - até 20 dias de detenção ou 
impedimento; 

2 - aos ins]:ztores - proibição do uso de uniformes 

3 - aos guardas efetivos - att> 30 dias de detenção 
ou impedimento: 

4 - aos guard<Js contratados - expulsão, mediante 
inquérito policial-rr.ilitar ou sindicância; 

5 - aos guardas contratados - expulsão ou resci8ão 
de contra to. 

c) Comandan~E'S de Unidades: 

1 - aos ins}:etores ~ob seus comandos - até 3 dias 
d e detenção ou impedimento; 

2 - aos guardas efetivos - até 8 d ias de detenção 
ou impedimento; 

3 - aos guardas contratados - até 1 O dia~ de de
tenção ou impedim.:nto; 

d) Assistente::, Chefes de Serviço, de Seções e Repar
tições e Comandan· t!S de S ubun!dades: 

aos insp··lores subor di nados- repreensão verbal ; 

2 aos guardas efetivos - repreensão escrit8; 

3 - aos guardas contratados - até 5 dias de deten
ção ou impedimentü; 

e) Comandantes de Destacamentos, quando Inspetores: 

aos Inspetores - repreensão ' 'erbal; 

2 aos guardas efetivos - r epreensão escrita; 

3 - aos gu11rdas contratados - ató 2 dias de deten
ção ou impedimento; 

f) ComandantEõs de Destacamento, quando de n í,·el 13, 
12 ou 10: 

I - aos guardas efe llvos - repreensão verbal; 

2 - aos guardas contratados - até um dia de deten
ção ou Impedimento; 

g) Comandantes de Destacamentos, quc.ndo guardas 
efetivos: 

I - aos guadas contratados - repreensão escrita 
ou verbal. 

Capítulo IV 

Da anulação. re velação ou cancelamento de nota d isciplinar-

Art. 354 - Qualquer das autoridades referidas no 
artigo 352 deste Regulamento, poderá anular n otas discipli · 
n11r oriunda d e cas tigo por si imposto, desde que venha a 
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reconhecê-la injusta ou ilegal, ou revelar do resto da pen:l 
a inspetores e guardas seus subordinados que se tornarem 
merecedores dessa ~oncessio, justificando seu ato em 
Boletim. 

§ Único - No primeiro caso, se a nota já estiver 
averbada nos assentamentos do interessado. recorrerão à ~ 
a utoridades suborJinadas ao Comandante Gera l, para que 
sejam determinado o respectivo cancelamento. 

Art. 355 - Mediante, requerimento do interessado, o 
Comandante GPral poderá determina r o ca ncelamento das 
nota s disciplinare!l lanQadas nos a ssentamentos dos inspeto
res e guardas, desde que nenhuma falta tenha comt!tldo 
dent ro de um período de 10 anos, a contar da data da 
última punição. 

§ ú nico - O Cancelamento será efetuado pelo pro
cesso comum, declarando-se o número e a data do Bole
t im onde foi ordenada a providênc ia. 

Tít ulo X 

Do Conselho Econômico e Administ rativo 

Capit ulo I 

Art. 356 - O Conselho Econômico e administrativo da 
Guarda Terrilorial do A ma pá, compor-se-á do Comandante, 
como Presidente, do Subcomandante, dos chefes da 1 • , 3! e 
4~ Seç5o dos Comandantes da Companhia de policiatoento 
d a capital e do interior, para cada seis meses, do Tesourei
ro e do Chefe do Serviço de Intendência. 

§ 1.0 
- Servirá como relator do Conselho o membro 

mais graduado ou mais antigo entre os ch'-'fes d 1s seções. 

§ 2 .0 
- Será Secretá rio do Conselho o membro mais 

moderno. 

Art. 357 - São atribuições do Conselho Econômico e 
Administrativo: 

1 º - li aplicação e fi ::>cali<:a<;ão de toda a receita e 
deipesas das verbas atr ibuídas à guarda Territorial, para 
atender a aquisit;ão de material; 

2.0 - a administração das importâncias provenientes 
de garantia de fardamento d<>s Guardas Territoriais e outras 
eoonomias licitas que forem feitas pela Guarda Territor ial; 

3.0 - organização, na é poca oportuna, das t abelas de 
distribuição de gêneros e fvrragens, de acord o com os va
lores fixados para os r espectivos quantitativos; 

4.0 - fixação das ta belas de d istribuição d e fa rtia
rnento; 

5." - deliberar sobre as propostas apresentadas rela
tivamente a fornecimento ou exploração de servicos no 
interior do q uarte l ou dependências, depois da respectiva 
concorrência pública vu a dministrativa. 

Art. 358 - O Conselho Econ ômico e Administrativo 
r eunir-se-á m emalmente para a \'erificação das co<Jt::is rela
tivas ao mês anterior e extraordinariamente, quando for 
convocado pelo Comandante Geral. • 

§ Único - As re uniões do Conselho Econômico e Ad
ministrativo ser ão anunciados em Boletim do Comand:mte 
Geral, com 24 horas de antecedência, devendo, também, ser 
publ icado o resumo da s deliberações de sua maior ia e o 
movimento de f undos verificados nos se us balancetes 
mensais. 

Art. 359 - As economias líci tas são propriedade da 
Guarda Territorial e só podem ser aplicadas em benefício 
d J s gua rdas no a rranjo interno doi quartéis e na represen
tação da Corporação. 

Art. 360 - Na escrituração d os fundos admintstrat!
vos pelo ConsPlho Econômico e Adminis trativo, feita na 
Tesouraria da Orgnnização será observada o seguinte: 

1.0 - as despesas maiores de mil cruzeiros, quando 
não custPadas p0r verba própria só serão realizadas com 
a utor ização do Comandante Geral, devendo-~e mencionar 
n o documento de despesu a fonte em que se encontrar a 
permi~são; 

2.0 - os documentos de despesas, extraída separa
damente por verbas, serão em tantas v ias quantos sejam 
os balancetes a organizar , observadas neles as disposições 
legais; 

3. 0 
- em todos os documentos do despesas o crctdor 

passará recibo, dec larando por extenso a quantia recebida, 
depois de haver o Chefe do Serviço de Intendência atesta
do neles o recebimento do material adquirido ou o serviço 
prest ado; 

4.0 - os documentos de despesas feitas com as eco
n omias do Conselho Econômieo e Administrativo, além pas 
exigências previs tas no número ante rior, serãl.) conferidos 
pelo respectivo relator, com óil correspondente 1;ubrica; 

5.0 - todo quantitativo com finalidade 
bido do Governo do Território F ederal do 
lugar à Organização do respectivo balancete 
çao de despesas; 

especial, rece
Amapá, dará 
de compr ava-

6.0 
- não se emj:)enhará ne nhuma despesa quando 

não haja recE:ita para flnancia· la; 

7º - O Tesoureiro recolherá ao banco que lhe for 
designado pelo Comandante Geral em conta corrente, a s 
importâncias dos saldos existentes nos títulos do Conselho 
Econômico e Adn-. inistrat ivo, reservando em cofre apenas a 
quantia fixado pelo mesmo, para despesas urgenbes e auto
rizadas pelo r espectivo presidente; 

82 - a escrit uração ord inária da Tesouraria será 
moldada pelo sistema que for adotado pele Conselho Eco
nômico e Administrativo, contendo os livros Diário. Conta 
corrente e caixa, e ou tras que forem n ecessá rios ae lan
çamento dos títulos r eferl"ntes às \'erba s e consignações, 
garantia de fa rda me nto, fa rmácia e economia lícitas; 

s.o - o balancete mensal serfl a organização adotâda 
de conformidade com o sistema rie escrituração da Tesou
raria; 

109 - as retiradas de importâncias depiJsltadas e m 
estabelecimento bancado, na forma estabelecida no número 
7º dest e ar tigo, serão feita em cheque assinado pelo Tesou
reiro e pe!o Comandante Geral. 

Capítulo II 

Dos fornecimentos e contratos 

Art. 361 - Os for necimentos para a Guarda Ter
ritorial serão fe itos sempre por contratos celebrados em 
sessão do Conselho Econômico e Administrativo mediante 
concorrência pública, chamada pelo Diário Oficial e pelos 
jornais de maior circulação no Território. 

§ único - A aquis ição de materfal destinado à ma
nu fatura de fardamento poderá se r fei ta diretamente em 
fabricas nacionais ou estrangeiras, observadas a s exigências 
des te artigo. 

Art. 362 - A aqu isição de a rtigos de pequena impor
tância, que n1io sejam da natureza daqueles que devam 
figurar em contratos bimestrais, anuais ou ern outros 
quaisq uer, será feita por inte rm édio do Servic:o de In
t endência, mediante ordem do Comandan te Geral, de pois 
da autorização do Conselho Econômico e Administrativo. 

Art. 363 - Se por qualquer circunstância for anulada 
a primeira concorrência pública, proceder-se-á segunda 
concorrência e se ainda esta for anulada, o fo rnecimento 
pocterá ser ft!ito adm inis trativamente, uma vez que disso 
r esulte vantagens pa ra o Território. 

Art. 364 - Só poderá concorrer aos fornecimentoa 
quem se habilitar pre\ ia mente. na for ma estabelecida pelo 
Decreto n 9 200 d'l 25 de fevereiro de 1967, exibindo a res
pectiva certidão e o recibo de haver depositado na Tesou
ra rin da Gunt·da Territorial, a quantia fixada em edital pa
ra caução. 

Art. 365 - As propostas feitas e m tantas vias quan
tas forem nccessá ria5 todas da tadas e ass inadas, especifi
cando, sem acréscimos, emendas, rasuras ou resalva, em 
algarismo e por extenso, os preços de cada um dos artigos. 

Ar t. 36G - As propostas, acompanhndas do requeri-
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mento de lnscriçã~ e das amostras dos artigos respectivos, 
serão entregues no Serviço de Intendência, pelo menos 
até uma hora antes da ses~ão do Conselho Econômieo e 
Administrativo que se destme a exam:ná-las. 

Art. 357 - Quando a natureza do artigo e conve
niência do serviço acunselharem que as amostras ou mode
los sejam apresentRdos pell) Conse lho Ecot,ómico e AGml
nistratlvo, não ~e admitirão outras, devendo, porém, as da 
Corporação serem franquec>das ao exame de quem quizer 
concorrer, com a necessóriu antecedê ncia. 

Arb. 368 - A escolha das amostras apresentadas pel0s 
proponentes é da at ri buição do Conselho Econômico e Ad
ministrativo, por exame pr0prio ou auxiliado por peritos de 
sua confü:nça. 

Art. 369 - Não serão ac.e ilas as propostas cujas 
amostras forem todas regeitadas. 

Art. 370 - As amostras dos artigos aceitos não serão 
restituídas e as dos que não o forem, deverão ser retiradas 
dentro do prazo de 48 horas. 

Art. 371 - A import:lncia da ca ução referida no ar
tigo S64 deste regulamento será imediatRmente r il'stit uída ao 
proponenl~ cuja proposta f Jr regeitada; ao proponente cuja 
proposta for a<.:eita só será restituída depois do fornecimen· 
t o de um1 parte do material pedido. 

Art. 372 - No ato da abertura de cada proposta, o 
Secretário do Conselho fa ra a chamada do proponente para 
ver ificar se este ou pessoa devidamente a utorizada se acha 
presente; no coso de ausêrcia, a pr oposta não será aberta, 
decla ra ndo-ce no seu invólucro o motivo porque deixou de 
ser tomada em consideração, nota que o Presidente rubri
cará. 

Art. 373 - Se, durante o exame de qualquer propos
ta, o Conselho reconhecer que nela há omiss2o que possa 
ocasionar dúvida, o Presidf-nte exigirá que o signa tario ou 
seu representante no ato a rt!SOlva de pronto, por escrito. 

Art. 374 - O exame das propostas será feito suces
sivamente quando acontecer encontr11rem-se duas ou mais 
propostas em idênticas condições. preferirá o Cunselho a do 
proponente que fizer, por escrito, maior abatimento de 
preço. 

Art. 375 - Concluídos os trabalhos de operação de 
todas as propostas concernentes ao mermo artigo, resolve
rá o Conselho, em seguida, qua is as que devam ser aceitas. 
O Secretário lançará em C<·da uma dc:las a nota: «Aceita 
em s~ssão de . . » , dr!cla rar,do todas as circunstâncias que 
não estiverem mencionadas e que possam prevenir qualquer 
dúvida. Nas demais lançarú a nota: «Regeitada em sessão 
de .. . •, mencionado o moth·o da rege ição. 

Art. 376 - Logo que termine a apuração ç!as pro
p ostas e ainda em presenc;u de todos os concorrentes, pro
ceder-se-á a arrecadação d1s amost r8s dos urtigas aceitos, 
nas quais sera aposto um cartão ou selos rubricados por 
t odos membros do Conselho em que se dec larar& o nome 
do proponente, o pre~·o e data àa sessão em que se deli
berou sobre sua aceitação. 

Art. 377 - F inda a sessão, o Secretário do Con
selho lavrará uma ata, que será assinada pelos membros 
deste, mencionando os nomes dos proponentes quantidade, 
marca e preço por u nidade de cada um dos artigos aceitos, 
com as dec larações que forem julgadas convenientes aos 
interesEes da Corporação. 

§ Único - Também se decl:lrará na ata o número 
das propostas que forem tomadas em cvnsideração e o das 
que forem exclu!das menciona ndo-se o motivo dessa cir
cunstãncia. 

Art. 378 - Depois de aprovada pelo Governo a con
corrência, serão lavrados contratos para Oll art igos aceitos 
pelo Conselho, sendo os prop'lnentes prefer idos chamaà.os 
para assiná-los dentro de um prazo fixado, sob pena de 
perda da caução feita para habilltaçíio na concorrência. 

§ Único - Os contratos feitos em uma só sessão, 
serão lavt·ados num só t ermo, no qual se mencionarão as 
condições especiais concerr>e nies ao fornecimento d11 cada 
artigo e quaisquer cláusulas relath·as aos contr atantes . 

Art. 379 - I\0 dia imediato aquela em q•Je expirar o 
prazo para assinatura do contrato se1 a es te encerrado logo 
abaixo das assinaturas dos contratantes, declaréndo-se os 
nomes dos que não tiverem comparecido. 

§ Único A declaração de não comparecimento do 
proponente serfl tubricada pelo Presidente do Conselho, 
determinando se e.n seguida que se escritur e como re
ceita a importância da l:aução ÍP.ila por aqueles que não 
assina rem o respec, ivo contrat•J. 

Art. :l80 - Aplicam-se na Guarda Tenitorial todas 
as normas relativas à s lio:itações cor:t idas no Decreto-Lei n !! 
200 de 25 de janeiro de 1967. 

Título Xl 

Disp~sições G~:!rais e Transitórias 

Art. 381 - Daàas as car:::cteristica das missões afeta s 
a Guarda Territóri< I, respomável pela manutenção da ordem 
e segurança pública, todos os eeus inleRrantes efetivos O'J 
contratados, bem como todo pessoal civil colucado 11 sua 
disposição, f icam Sllje.tos as dispo~ições deste Regulamento, 
ficando entendido, para todos os cfe1tos legais, que a s)m
ples inclusão na or ~anização ge ra a citação de todas as 
regras, direitos e dr.veres nela contidas. 

At t. 3íl2 - Constitue fa lta grave, puni\•e l nos termos 
deste Regulamento. 1·ecorrer ao juJiciário ou a ou tro meio 
ainda que legal, para resolver assuntos atinente~ ao serviço 
bem Cl)lTlO t entar i:·npedir a ação do Comando na punição 
de fal t as cometidas, ou obter o reconhecimento de um di
reito quando couber recursos administrativo. 

Art. 383 - Enquanto aguarda o processo de criação 
da Policia Militar, fica autorizado ao Comandante da Guar
da Territorial prop•w a cont ratação de Oficiais PM, bem 
assim dos Of1ciais R/2 do Exercito concluintes do estágio 
de adptaçiio, bem c:>mo pessoal da GT com Curso de For
mação de Sargento.; das PMMG e PMGO a~ravés da Se
cretaria de Segura r.c:a Pública, para prestarem serviços na 
r~ferida Organização, nos postos e graduções pertinentes, 
conforme instruçõe:; baix'ldas pelo Ministério do Interior e 
Inspetoria Geral dzs Polícias Mi lita res. 

Art. 384 - Os casos orn is!os neste Regulamento se
rão resol\ ido pelo Comandante da Guarda Territorial. 

Art . :l85 - Dos atos praticados pelo Comandante c a 
Organização cabert r e<'ursos ao Secretário de Segurança 
P ública pelos canal.; de Comando. 

Art. 336 - Este rt!gularnento entrará em vigor nn da
i ta da sua publicaçi:o, revogada s as disposições em contrário. 

Macapá-TF A., 22 de fev ereiro de 1974. 

Gentil Almeida Campos 
Secretario de Seguran91 P ública 
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