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Uma nova abordagem revoluciona silenciosamente o ser e o 
fazer da segurança pública no estado do Ceará, que é a refle-
xão sobre a missão das instituições que lhe compõem sob o 
viés da produção científica. A Série “Segurança Pública, 
Direito e Justiça Brasileira” emerge para sinalizar esta revo-
lução cultural que entremeia todas as categorias e níveis 
hierárquicos  no âmbito da Segurança Pública Estadual.  Esta 
obra  possibilita que o conhecimento   produzido  na busca  
de soluções para os problemas cotidianos que afetam a socie-
dade sejam compartilhados. Parte dessa produção é fruto da 
lida acadêmica, mas outra parte advém da busca que 
policiais e bombeiros militares,  policiais civis e peritos 
forenses, policiais penais e operadores do direito, dentre 
outros profissionais de encontrar meios de expressarem os 
dilemas do cotidiano e contribuir para o aperfeiçoamento 
das suas instituições e, encontraram na metodologia e no 
rigor científico a chave para dialogar com a sociedade. Desse 
modo, as coletâneas de artigos publicados visam a reinven-
ção organizacional, a avaliação de estratégias, inovação, 
aplicação de novas tecnologias, a reflexão da ética e deonto-
logia profissional, a formação profissional e a educação 
continuada, a governança corporativa e tudo mais que possa 
afetar a gestão da segurança pública. Diante deste novo 
cenário esta série pretende estimular o livre pensar e convi-
da a todos a debaterem e refletirem, sob o viés da ciência, 
“Segurança Pública, Direito e Justiça Brasileira”.
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APRESENTAÇÃO

José Carlos Ferreira de Andrade1

Com o advento da Lei nº 15.797, de 25 de maio de 2015 
(Lei de Promoções dos Militares Estaduais do Ceará), o cenário 
de ascensão profissional na Instituição mudou radicalmente, 
antes da promulgação da lei de promoções, conhecida como a 
LEI CAMILO, a promoção do PM/BM, no Estado do Ceará era 
bem discreta, porém a partir do ano de 2015, o número de po-
liciais militares, sobretudo as Praças, que são promovidos anu-
almente cresceu consideravelmente.

Esta lei promulgada em 25 de maio de 2015 foi regula-
mentada pelo Decreto Estadual nº 31.804, de 20 de outubro de 
2015, e posta em prática no dia 24 de dezembro de 2015, com 
a maior promoção da história da Polícia Militar do Ceará, onde 
mais de 8.000 (oito mil) policiais militares foram promovidos.

Como Secretário da Comissão de Promoção de Praças – 
CPP, todos os anos tenho sido procurado com várias indagações 
de milhares de policiais militares que diante da nova legislação 
procuram esclarecer seus questionamentos sobre o processo de 
promoção na PMCE. Logo, este livro tem o objetivo de respon-
der as inúmeras perguntas que surgem por conta das promo-
ções anuais ocorridas na Polícia Militar do Ceará – PMCE.
1 Licenciado em Pedagogia pela Universidade Federal do Ceará – UFC, Pós-graduado em 
Segurança Pública pela Faculdade Latino-Americana de Educação – FLATED, Pós-graduado em 
Psicopedagogia pela Faculdade FAVENI, Secretário da Comissão de Promoção de Praças – CPP/PMCE 
de Janeiro de 2013 a Fevereiro de 2021 e Instrutor da Academia Estadual de Segurança Pública do 
Ceará– AESP. Atualmente Major da Policia Militar do Ceará, Comandante da Companhia de Comando e 
Serviços do Quartel do Comando Geral..
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Sabemos que não vamos conseguir abraçar todas as per-
guntas, porém dúvidas sobre relação de antiguidade, inspeção 
de saúde, preenchimento da folha de alteração, datas do proces-
samento, contagem de pontos para a promoção na modalidade 
de merecimento, entre outras, que são diariamente trazidas a 
Secretaria da CPP serão devidamente esclarecidas nesta obra.

Portanto, “Pergunte ao Secretário” não será somente um 
livro, mas um manual de esclarecimento para todos os policiais 
militares que porventura tiverem alguma dúvida quanto ao 
processo de promoção dentro da nossa gloriosa Polícia Militar 
do Ceará. A ideia deste livro/manual ocorreu durante a Pande-
mia do Coronavírus e espero que seja uma ferramenta impor-
tantíssima para uma tropa abnegada e devotada com a missão 
de proteger o cidadão cearense que muitas das vezes relaxa na 
questão de subsidiar suas fichas individuais com informações 
imprescindíveis para sua própria ascensão profissional.
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PREFÁCIO 

Clébio Eliziano Queiroz2

É com grande alegria que temos a honra de prefaciar a 
presente obra voltada ao mundo jurídico das promoções dos 
militares estaduais.

O livro é detentor de um fácil entendimento nas questões 
de tanto interesse aos militares em momentos importantes de 
sua carreira. De forma didática, estão expostas, por meio de 
perguntas e respostas objetivas, uma exposição da Lei de Pro-
moções bem como do Decreto Estadual nº 31.804/2015 que 
a regulamenta, além de trazer inúmeros modelos de requeri-
mentos administrativos essenciais e amplamente utilizados pe-
los interessados no dia a dia de carreira.

Além do excelente posicionamento técnico do tema aqui 
abordado, o autor tem propriedade para dele falar, pois com-
põe a Comissão de Promoção de Praças há mais de uma déca-
da, sendo o conhecimento por ele acumulado nessa experiência 
institucional de enorme valia para direcionar, de forma prática, 
a facilitação do entendimento da legislação castrense, por vezes 
complexa.

Por fim, registramos que o Major Andrade é também 
uma referência de pessoa humana, sempre acolhendo com dig-
nidade e empatia os que buscam ajuda na nobre Comissão de 
Promoção de Praças da Polícia Militar do Ceará.

2  Subtenente PM-CE e Presidente da ASPRA-CE.
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Aos leitores, desejamos uma boa jornada de descobertas 
pela presente obra, a qual, com certeza, agregará importantes 
conhecimentos.
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PERGUNTE AO SECRETÁRIO: 
TIRE SUAS DÚVIDAS REFERENTES AS 

PROMOÇÕES NA PMCE

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

 Com o advento da Lei nº 15.797, de 25 de maio de 2015 
(Lei de Promoções dos Militares Estaduais do Ceará), o cenário 
de ascensão profissional na Instituição mudou radicalmente.
Esta lei regulamentada pelo Decreto Estadual nº 31.804, de 20 
de outubro de 2015, e posta em prática no dia 24 de dezembro 
de 2015.

Esperamos que este livro seja uma ferramenta para res-
ponder as inúmeras perguntas e dúvidas sobre relação de an-
tiguidade, inspeção de saúde, preenchimento da folha de al-
teração, datas do processamento, contagem de pontos para a 
promoção na modalidade de merecimento, entre outras, que 
surgem por conta das promoções anuais ocorridas na Polícia 
Militar do Ceará – PMCE. 

Sabemos que não vamos conseguir abraçar todas as per-
guntas que são diariamente trazidas a Secretaria da CPP serão 
devidamente esclarecidas nesta obra.

Portanto, “Pergunte ao Secretário” não será somente um 
livro, mas um manual de esclarecimento para todos os policiais 
militares que porventura tiverem alguma dúvida quanto ao 
processo de promoção dentro da nossa gloriosa Polícia Militar 
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do Ceará. 

2  QUAL A DATA DAS PROMOÇÕES REGULA-
RES DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DO 
CEARÁ?

Parece uma pergunta simples, mas para os policiais mais 
modernos que ingressaram na Corporação a menos de 10 (dez) 
anos não é. Antigamente, a PMCE promovia policiais militares 
três vezes no ano, ou seja, Dia 24 de maio, que é um dos dias 
mais importantes da Instituição, pois comemoramos o aniver-
sário da PMCE. Dia 25 de agosto, que é o dia do Soldado. E, dia 
24 de dezembro, final de ano, comemoramos o natal, período 
propício para uma ascensão profissional. Mas, a final de contas 
qual a data das promoções atualmente?

Atualmente temos somente um dia para as promoções 
ANUAIS na PMCE que é o dia 24 DE DEZEMBRO, conforme es-
tabelece o art. 12, da Lei nº 15.797/2015, bem como art. 2º, do 
Decreto nº 31.804/2015.

Art.12. As promoções serão anuais, para as quais se levarão 

em consideração as alterações ocorridas na vida funcional 

do oficial ou praça, e acontecerão nas datas e segundo pro-

cessamento estabelecidos em decreto.

Art.2º A promoção anual, a que se refere o art.12, da Lei 

nº15.797/ 2015, será na data de 24 de dezembro, com fe-

chamento das alterações para o dia 30 de setembro, con-

siderando, apenas para fins de interstício, o tempo no posto 

ou na graduação que o militar estadual possuirá na data da 
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promoção anual.  

                                                                                       Grifei

2.1 Estou me referindo as promoções regulares 
nas modalidades antiguidade e merecimento. 

No entanto, o art. 3º, da Lei nº 15.797/2015 (Lei de Pro-
moções dos Militares Estaduais do Ceará), traz mais outras 03 
(três) modalidades que são: Post mortem, Bravura e Requerida. 

Vejamos:  

Art.3º As promoções ocorrerão nas seguintes modalidades:

I – antiguidade;

II - merecimento;

III - post mortem;

IV- bravura;

V- requerida.

                            Grifei

2.2 A promoção Post mortem ocorre na data que 
a Praça falece em pleno desempenho da ativida-
de militar estadual ou quando fazia jus a pro-
moção e faleceu antes da mesma ser efetivada. 

O § 3º, do art. 3º, da Lei nº 15.797/2015 (Lei de Promo-
ções dos Militares Estaduais do Ceará) estabelece as situações 
em que ocorre esta modalidade de promoção. 

Vejamos:

§3º A promoção post mortem ocorrerá nas seguintes situ-

ações:
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I – quando o militar estadual falecer em razão do desem-

penho da atividade militar estadual, ou em acidente em 

serviço ou em consequência de doença, moléstia ou en-

fermidade que nele tenha sua causa imediata, conforme 

aferição de comissão de meritoriedade designada pelo Co-

mandante-Geral;

II – quando o militar fazia jus à promoção em vida, não sen-

do esta efetivada a tempo, em razão do seu óbito.

                            Grifei

2.3 A promoção por Bravura ocorre na data em 
que o Sr. Coronel Comandante Geral da PMCE 
assina o ato de promoção. 

O § 4º, do art. 3º, da Lei nº 15.797/2015 (Lei de Promo-
ções dos Militares Estaduais do Ceará) estabelece as situações 
em que ocorre esta modalidade de promoção. 

Vejamos:

§4º A promoção por bravura, a ser aferida por comissão de 

meritoriedade designada pelo Comandante-Geral, resulta 

de ato, ou atos, não comuns de coragem e audácia, que, ul-

trapassando os limites normais do cumprimento do dever, 

representem feitos de notório mérito, em operação ou ação 

inerente à missão institucional da corporação militar em 

serviço ou de folga.

                                      Grifei

2.4 A promoção Requerida ocorre na data em 
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que a Comissão de Promoção de Praças – CPP, 
defere o requerimento administrativo da Praça. 

Quanto as situações desta modalidade de promoção ve-
remos adiante com mais detalhes.

3 EXISTE UM CALENDÁRIO PARA O PROCESSA-
MENTO DAS PROMOÇÕES? QUANDO SE ENCER-
RA AS ALTERAÇÕES?

Existe sim, o calendário anual de processamento das 
promoções é publicado em Boletim do Comando-Geral - BCG 
pelo Exmº Sr. Coronel Comandante-Geral, com data limite até 
1º de setembro de cada ano. Neste calendário é disponibilizado 
ao público interno da Instituição todo o cronograma de datas 
tais como: publicação de Quadro de Acesso Geral – QAG, quan-
titativo de vagas dos concorrentes, e outras informações im-
portantes no processamento das promoções anuais, conforme 
art. 3º, do Decreto nº 31.804/2015.

Art.3º Após aprovação pelas Comissões de Promoção de 

Oficiais e Praças, em sessão conjunta, o Calendário de pro-

cessamento das promoções anuais será publicado em bo-

letim interno pelo Coronel Comandante-Geral, até 1º de 

setembro de cada ano.

                             Grifei

Todas as alterações referentes a vida funcional do policial 
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militar devem constar na sua ficha individual, tais como: can-
celamento de punições, medalhas e comendas recebidas, cursos 
realizados, entre outras informações concernentes a ascensão 
profissional. Atentando, tanto a OPM onde o PM é lotado como 
o próprio interessado para o encerramento das alterações que 
é o DIA 30 DE SETEMBRO. Art.2º, do Decreto nº 31.804/2015.

Art.2º A promoção anual, a que se refere o art.12, da Lei 

nº15.797/ 2015, será na data de 24 de dezembro, com fe-

chamento das alterações para o dia 30 de setembro, con-

siderando, apenas para fins de interstício, o tempo no posto 

ou na graduação que o militar estadual possuirá na data da 

promoção anual.

                           Grifei

4 EU SÓ COMPLETO O TEMPO DE INTERSTÍCIO 
NO DIA DA PROMOÇÃO. VOU FICAR DE FORA 
DAS PROMOÇÕES?

Não, o fechamento das alterações é dia 30 de setembro, 
no entanto, SOMENTE o interstício será considerado até a data 
de promoção, ou seja, dia 24 de dezembro. Conforme art. 2º, 
do Decreto nº 31.804/2015.

Art.2º A promoção anual, a que se refere o art.12, da Lei 

nº15.797/ 2015, será na data de 24 de dezembro, com fe-

chamento das alterações para o dia 30 de setembro, con-

siderando, apenas para fins de interstício, o tempo no posto 

ou na graduação que o militar estadual possuirá na data da 
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promoção anual.

                  Grifei

Portanto, muitos policiais militares que completam o in-
terstício somente no dia da promoção, ou seja, no dia 24 de 
dezembro, concorrerão normalmente as promoções e obtendo 
êxito na modalidade antiguidade ou merecimento serão pro-
movidos regularmente.

5 ONDE É FEITO O CONTROLE DA ANTIGUIDA-
DE DOS POLICIAIS MILITARES?

Anualmente, ainda no primeiro semestre do ano, o se-
tor de Gestão de Pessoal Militar/Célula de Controle de Pessoal 
da Coordenadoria de Gestão de Pessoas – GPM/CCP/CGP, o 
qual é responsável pela atualização do almanaque dos policiais 
militares, publica em Boletim do Comando-Geral – BCG a RE-
LAÇÃO DE ANTIGUIDADE de todas as Praças que possuem o 
interstício na graduação para concorrer as promoções anuais e  
o curso de ascensão profissional estabelecido em Lei, que será 
avaliado pela CPP, baseado no art. 6, da Lei nº 15.797/2015.

Vale salientar que a Secretaria da Comissão de Promoção 
de Praças – CPP não possui nenhuma ingerência quanto a anti-
guidade de policiais militares. 

Porém, esta relação é muito importante no processa-
mento das promoções anuais das Praças, uma vez que tal rela-
ção serve de referência para confeccionar o Quadro de Acesso 
Geral – QAG das Praças.
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Art.6º Para fins de promoção por antiguidade e mereci-

mento, deve o militar figurar no Quadro de Acesso Geral, 

cujo ingresso requer o preenchimento dos seguintes requi-

sitos, cumulativamente:

I - interstício no posto ou na graduação de referência;

II - curso obrigatório estabelecido em lei;

III - serviço arregimentado;

IV – mérito.

                            Grifei

Muitos são os policiais militares que ingressam com re-
querimento administrativo junto a Secretaria da Comissão de 
Promoção de Praças – CPP, solicitando retificação de antiguida-
de sem saber que o controle e gerenciamento da antiguidade 
dos militares é feita pela Coordenadoria de Gestão de Pessoas 
– CGP.

6 POR OCASIÃO DA INSPEÇÃO DE SAÚDE PARA 
AS PROMOÇÕES. QUEM DEVE SER INSPECIO-
NADO PELA COORDENADORIA DE PERÍCIA MÉ-
DICA – COPEM?

Todos os policiais militares que concorrerão as promo-
ções de 24 de dezembro, ou seja, quem possuir o interstício 
e curso obrigatório, visando resguardar algum erro adminis-
trativo, pois a Secretaria da CPP, munida das informações das 
OPMs, bem como da CGP irá posteriormente verificar, além de 
outras inúmeras exigências, o serviço arregimentado e a pon-
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tuação mínima dessas Praças para ingresso em QAG. A Coor-
denadoria de Perícia Médica – COPEM inspeciona estas Praças 
que tem ligação direta com aquela relação de antiguidade pu-
blicada no primeiro semestre do ano. Do total de Praças inspe-
cionados; e realizada a triagem constante no art. 7º, da Lei de 
promoções, somente 60%, destes policiais serão promovidos, 
conforme preceitua o art. 9º, da Lei de promoções. Vejamos:

Art.9º Elaborado o Quadro de Acesso Geral, serão promov-

idos 60% (sessenta por cento) dos militares incluídos na 

relação de habilitados para graduação ou posto, dos quais 

metade ascenderá por antiguidade e a outra metade por 

merecimento.

                           Grifei

Vale ressaltar que a falta do policial militar na Perícia 
Médica, no dia e horário, pré-agendados ocasionará sua inapti-
dão para as promoções. 

Tal inaptidão está estabelecida no inc. XII, do art. 7º, da 
Lei de Promoções, bem como no art. 8º, do Decreto Estadual 
nº 31.804/2015. 

Vejamos:

Art.7º O oficial ou a praça não poderá constar no Quadro de 

Acesso Geral, ou deste será excluído, quando:

XII - encontrar-se inabilitado em exames de saúde, segun-

do a Coordenadoria de Perícias Médicas da Secretaria do 

Planejamento e Gestão;

Decreto nº 31.804/2015
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Art. 8º... Parágrafo único. Para fins do disposto no art.7º, 

XII, da Lei nº15.797/ 2015, a Coordenadoria da Perícia Méd-

ica/SEPLAG definirá os exames necessários à aferição da 

aptidão física do militar, o qual deverá se encarregar de 

comparecer àquele setor, anualmente, para fins de inspeção, 

observada a data de fechamento das alterações como limite.

                         Grifei

7 QUAIS EXAMES DEVO APRESENTAR NA INS-
PEÇÃO REALIZADA PELA COORDENADORIA DE 
PERÍCIA MÉDICA – COPEM?

O policial deve apresentar-se a Coordenadoria de Perícia 
Médica - COPEM, no dia e horário, pré-agendados com os lau-
dos dos seguintes exames: 

• HEMOGRAMA COMPLETO,
• GLICEMIA, 
• SUMÁRIO DE URINA, 
• RX DO TÓRAX (somente o laudo).

Geralmente, a COPEM abre uma exceção para os poli-
ciais militares do Interior do Estado, onde eles reúnem os lau-
dos médicos e o comandante da OPM encaminha os laudos de 
todos os PMs. 

Por conta da pandemia do coronavírus no ano de 2020 
essa exceção se estendeu a todas as Praças da PMCE, Capital, 

Região metropolitana e Interior do Estado.
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8 QUEM ELABORA O QUADRO DE ACESSO GE-
RAL – QAG? E COMO SE DÁ AS PROMOÇÕES RE-
GULARES PELAS MODALIDADES ANTIGUIDADE 
E MERECIMENTO?

O Quadro de Acesso Geral – QAG é elaborado pela Se-
cretaria da Comissão de Promoção de Praças – CPP e aprovado 
pelo Colegiado em reunião especifica constante no Calendário 
anual das promoções regulares, conforme estabelece o art. 3º, 
do Decreto Estadual nº 31.804/2015. 

Vejamos:

Art.3º Após aprovação pelas Comissões de Promoção de 

Oficiais e Praças, em sessão conjunta, o Calendário de pro-

cessamento das promoções anuais será publicado em bo-

letim interno pelo Coronel Comandante-Geral, até 1º de 

setembro de cada ano.

Parágrafo único. Deverão constar, obrigatoriamente, no 

Calendário mencionado no caput, as datas e prazos para 

organização e divulgação do Quadro de Acesso Geral, In-

speção de Saúde, Exame Toxicológico, e Apuração do Quan-

titativo de Promoções.

                            Grifei

A partir do dia primeiro de outubro a Secretaria da CPP 
recebe as Folhas de Alteraçoes de todas as Praças que concorre-
rão as promoções regulares.

Para tanto, verifica-se os casos de impedimentos e exclu-
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são do Quadro de Acesso Geral – QAG, de cada Praça, constante 
no art. 7º, da Lei nº 15.797/2015r. 

Vejamos:

Art.7º O oficial ou a praça não poderá constar no Quadro de 

Acesso Geral, ou deste será excluído, quando:

I - for preso provisoriamente, enquanto a prisão não for 

revogada ou relaxada;

II - for recebida a denúncia em processo-crime, enquanto 

a sentença final não transitar em julgado, salvo quando o 

fato ocorrer no exercício de missão de natureza ou interesse 

militar estadual, ainda que durante a folga do militar, e não 

envolver suposta prática de improbidade administrativa ou 

crime hediondo;

III - estiver submetido a Conselho de Justificação, a Consel-

ho de Disciplina ou a Processo Administrativo Disciplinar, 

mesmo que este esteja sobrestado, até decisão final do Tri-

bunal ou autoridade competente;

IV - for condenado em processo-crime, enquanto durar 

o cumprimento da pena, inclusive no caso de suspensão 

condicional da pena e de livramento condicional, não se 

computando o tempo acrescido à pena original para fins de 

sua suspensão condicional;

V - encontrar-se submetido à suspensão condicional do 

processo, até decisão judicial definitiva de extinção do 

benefício;

VI - for Licenciado para Tratar de Interesse Particular -LTIP;

VII - for condenado à pena de suspensão do exercício do 
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posto, graduação, cargo ou função, prevista no Código Pe-

nal Militar, durante o prazo de sua suspensão ou de outras 

disposições legais;

VIII - for considerado desaparecido, extraviado ou desertor;

IX - houver sido punido disciplinarmente, nos últimos 12 

(doze) meses que antecedem a data de fechamento das al-

terações para a promoção, com, pelo menos, uma custódia, 

ou 2 (duas) permanências disciplinares, ou 4 (quatro) 

repreensões; ou ainda 2 (duas) repreensões e 1 (uma) per-

manência disciplinar;

X - para as praças, ter, no mínimo, comportamento “BOM”;

XI - houver ultrapassado, por motivo de gozo de licença para 

tratamento de saúde de dependente, legalmente reconheci-

do, prazo superior a 6 (seis) meses ininterruptos;

XII - encontrar-se inabilitado em exames de saúde, segun-

do a Coordenadoria de Perícias Médicas da Secretaria do 

Planejamento e Gestão;

XIII - for nele incluído indevidamente;

XIV - por algum motivo já houver sido promovido;

XV - vier a falecer;

XVI - for afastado do serviço ativo da respectiva Corpo-

ração, por estar aguardando reserva remunerada, a pedido, 

por mais de 90 (noventa) dias;

XVII - encontrar-se, nos 12 (doze) meses anteriores ao fe-

chamento das alterações para a promoção, afastado ou com 

restrições ao desempenho da atividade-fim da Corporação 

Militar por período superior a 3 (três) meses contínuos ou 

não, excetuando-se:
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a) enfermidades contraídas em objeto de serviço devida-

mente comprovadas por Atestado de Origem ou por In-

quérito Sanitário de Origem;

b) licença Maternidade ou licença para Tratamento de 

Saúde relacionada a efeitos da gestação;

c) licenças para Tratamento de Saúde decorrentes de inter-

venções cirúrgicas diversas ou doenças crônicas em proces-

sos de agudização;

XVIII - obtiver resultado positivo para o consumo de drogas 

ilícitas em laudo de exame toxicológico.

                 Grifei

O art. 9º, da Lei nº 15.797/2015 vai estipular o percentu-
al das Praças que serão promovidas, ou seja, após a elaboração 
do Quadro de Acesso Geral – QAG, ou seja, 60% das Praças 
que figurarem no QAG serão promovidas, sendo a metade na 
modalidade ANTIGUIDADE e a outra metade na modalidade 
MERECIMENTO.

Art.9º Elaborado o Quadro de Acesso Geral, serão promov-

idos 60% (sessenta por cento) dos militares incluídos na 

relação de habilitados para graduação ou posto, dos quais 

metade ascenderá por antiguidade e a outra metade por 

merecimento.

                                                Grifei

Ex. Após a triagem (exclusões e impedimentos). Supo-
nhamos que 1.000 (mil) Cabos estão aptos a serem promovi-
dos. 600 Cabos serão promovidos da seguinte forma:
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1. Os 300 (trezentos) mais antigos do 1º ao 300 serão 
promovidos na modalidade ANTIGUIDADE;

2. Os 700 (setecentos) Cabos que restaram aptos do 301 
ao 1000 será verificado pela Secretaria da CPP a pontuação ge-
ral de cada um deles, e serão promovidos os 300 (trezentos) 
Cabos PM mais bem pontuados.

Finalmente, restarão 400 (quatrocentos) Cabos PM que 
não figuraram entre os 300 (trezentos) mais antigos, tampou-
co figuraram entre os 300 (trezentos) mais bem pontuados. 
Estes portanto, concorrerão as promoções do ano subsequen-
te, tendo computado sua primeira participação em Quadro de 
Acesso Geral – QAG.

9 É IMPORTANTE FIGURAR EM QUADRO DE 
ACESSO GERAL – QAG? MESMO QUE NÃO CON-
SIGA OBTER MINHA PROMOÇÃO PARA ESTE 
ANO? (ART. 10, DA LEI DE PROMOÇÕES).

Claro. Esta nova lei corrigiu o problema grave que a le-
gislação anterior possuía que era o policial militar estacionar 
durante vários anos numa mesma graduação. Agora, o mili-
tar ao ingressar no Quadro de Acesso Geral – QAG, inicia uma 
contagem de 03 (três) ingressos, sendo que na terceira vez que 
figurar no QAG é contemplado com a promoção por força do 
art. 10, da Lei nº 15.797/2015. 

Vejamos:

Art.10. O militar estadual ingresso em Quadro de Aces-

so Geral por 2 (duas) vezes, que não conseguir ascender, 
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será automaticamente, na promoção seguinte, promovido 

ao posto ou à graduação subsequente, bastando que, nesta 

próxima promoção, figure em Quadro de Acesso Geral, ob-

servado o percentual do §1º do art.11.

                            Grifei

9.1 A secretaria da CPP durante o processamen-
to das promoções.

Ao elaborar o Quadro de Acesso Geral – QAG, aloca as 
Praças beneficiadas pelo art. 10, da Lei de Promoções na moda-
lidade antiguidade, conforme estabelece o art. 25, do Decreto 
Estadual nº 31.804/2015. 

Vejamos:

Art.25. Após elaborado o Quadro de Acesso Geral, identifi-

cando-se os militares beneficiados pelo disposto no art.10, 

da Lei nº15.797/2015, será calculado o percentual previs-

to no art.9º, da mesma Lei, com os demais integrantes do 

referido quadro. Parágrafo único. Os militares que ascen-

derem na forma do art.10, da Lei nº15.797/2015, serão pro-

movidos pelo critério de antiguidade.

                                                                                        Grifei

10 É VERDADE QUE A GRADUAÇÃO DE SOLDADO 
REQUER UMA QUANTIDADE MÍNIMA NA COR-
PORAÇÃO?

Sim, é justamente o que preceitua o § 1º, do art. 11, da 
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Lei nº 15.797/2015. 
Vejamos:

§1º Nas promoções da praça Soldado, deverá ser observado 

o número mínimo de permanência na citada graduação de 

40% (quarenta por cento) do efetivo de Soldado existente 

na Corporação respectiva.

                          Grifei

Por isso, torna-se importante o concurso público para 
o cargo de Soldado PM ser realizado anualmente. Ademais, a 
Corporação precisa assegurar o fluxo regular e equilibrado na 
carreira das Praças, conforme estabelece o art. 2º, da Lei de 
Promoções.

Art.2º Serão planejadas as promoções observando as pe-

culiaridades de cada posto e cada graduação e objetivando 

assegurar um fluxo regular e equilibrado nas carreiras de 

oficial e de praça.

                            Grifei

11 A FALTA DE SERVIÇO ARREGIMENTADO PODE 
ME EXCLUIR DO QUADRO DE ACESSO GERAL – 
QAG?

Pode sim, cada militar deve desempenhar um tempo mí-
nimo no exercício efetivo de função de natureza ou de interesse 
militar estadual, na sua graduação para galgar a ascensão pro-
fissional, conforme § 9º, do art. 6º, da Lei nº 15.797/2015.
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§9º O serviço arregimentado de que trata o inciso III, do 

caput, corresponde ao tempo mínimo necessário a ser de-

sempenhado pelo militar no exercício efetivo de função de 

natureza ou de interesse militar estadual, especificamente 

na atividade-fim da Corporação, caracterizada como de 

execução programática ou equivalente, nas unidades de 

Grandes Comandos, Batalhões, Companhias, Pelotões e 

Destacamentos, definidas em legislação própria, da seguin-

te forma:

II – para praças:

a) para a promoção à graduação de Cabo: 6 (seis) anos na 

graduação anterior;

b) para a promoção à graduação de 3º Sargento: 4 (quatro) 

anos na graduação anterior;

c) para a promoção à graduação de 2º Sargento: 2 (dois) 

anos na graduação anterior;

d) para a promoção à graduação de 1º Sargento: 2 (dois) 

anos na graduação anterior;

e) para a promoção à graduação de Subtenente: 3 (três) 

anos na graduação anterior.

                                                                                Grifei

12 O QUE NÃO CONTA COMO SERVIÇO ARREGI-
MENTADO?

• O período que o PM estiver de LTSP;
• O período em que o militar estiver trabalhando na si-

tuação de apto para serviços leves;
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• Os afastamentos por atestado;
• LTIP.

OBS: Com exceção do LTIP contará o serviço arregimenta-

do quando a enfermidade for motivada pelo serviço, no ple-

no desempenho da atividade militar estadual, devidamente 

justificada em procedimento administrativo, a cargo da 

Corporação. §10, do art. 6º, da Lei de Promoções. Vejamos:

§10. No tempo arregimentado do §9º, não se computará:

I - o período de licença para tratamento de saúde própria 

do militar, salvo quando se tratar de enfermidade motivada 

pelo serviço, no pleno desempenho da atividade militar es-

tadual, devidamente justificada em procedimento adminis-

trativo, a cargo da Corporação;

II - o período em que o militar estiver trabalhando na situ-

ação de apto para serviços leves, salvo quando se tratar de 

enfermidade motivada pelo serviço, no pleno desempenho 

da atividade militar estadual, devidamente justificada em 

procedimento administrativo, a cargo da Corporação;

III - os afastamentos por atestado, salvo quando se tratar de 

enfermidade motivada pelo serviço, no pleno desempenho 

da atividade militar estadual, devidamente justificada em 

procedimento administrativo, a cargo da Corporação;

IV - o período de Licença para Tratamento de Interesse Par-

ticular.

                                      Grifei

12.1 Os Serviços Leves não é o mesmo que Rea-
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daptação Funcional. 

O art. 26, do Decreto Estadual nº 31.804/2015 nos traz 
esse esclarecimento. Vejamos:

Art.26. Considera-se no exercício da atividade-fim, para fins 

do disposto no Inciso XVII, art.7º, da Lei nº15.797/2015, o 

militar estadual readaptado, na forma dos artigos 38 e 39, 

do Decreto nº30.550/2011.

                                                                                        Grifei

13 ESTOU RESPONDENDO UM PROCESSO-CRI-
ME. EU SEREI PROMOVIDO?

Tanto a OPM onde o policial militar é lotado, como o se-
tor de justiça e disciplina da Coordenadoria de Gestão de Pes-
soas – CGP, informam se o PM responde ou não a processo-
-crime. No entanto, quando o policial militar for denunciado e 
o fato ocorrer no exercício de missão de natureza ou interesse 
militar estadual, ainda que durante a folga do militar, e não en-
volver suposta prática de improbidade administrativa ou crime 
hediondo ele será promovido.

13.1 Para o policial militar ser promovido mes-
mo estando na condição de sub judice terá que 
impetrar um requerimento administrativo e ser 
analisado pela comissão de promoção de praças 
– CPP. 
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Caso realmente o fato ocorra no exercício de missão de 
natureza ou interesse militar estadual. Inciso II, art. 7º, da Lei 
nº 15.797/2015.

Art.7º O oficial ou a praça não poderá constar no Quadro de 

Acesso Geral, ou deste será excluído, quando:

II - for recebida a denúncia em processo-crime, enquanto 

a sentença final não transitar em julgado, salvo quando o 

fato ocorrer no exercício de missão de natureza ou interesse 

militar estadual, ainda que durante a folga do militar, e não 

envolver suposta prática de improbidade administrativa ou 

crime hediondo.

                                                                                       Grifei

13.2 As Praças que forem absolvidas ou tiverem 
declarada em seu processo-crime a extinção da 
punibilidade pela prescrição punitiva.

As Praças poderão ingressar com um requerimento ad-
ministrativo, solicitando sua promoção em ressarcimento de 
preterição, conforme incisos III ou IV, do art. 22, da Lei nº 
15.797/2015 (Lei de Promoções dos Militares Estaduais do Ce-
ará). 

Vejamos:

Art.22. A promoção em ressarcimento de preterição so-

mente será admitida nas seguintes hipóteses excepcionais:

I - obtenção de decisão favorável em recurso interposto 

ou comprovação, ex officio, de erro administrativo, após 
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análise da respectiva comissão processante ou, se for o caso, 

da Procuradoria-Geral do Estado;

II - cessação da situação de desaparecido ou extraviado;

III - absolvição, impronúncia ou absolvição sumária, na for-

ma da legislação processual penal vigente;

IV - ocorrência de prescrição da pretensão punitiva relativa 

a delito que lhe é imputado, devidamente reconhecida pela 

autoridade judiciária competente;

V - reconhecimento da procedência da justificação em Con-

selhos de Justificação e Disciplina e Processo Administrativo 

Disciplinar.

                                                                                         Grifei

13.3 O BCG nº 163, de 30 de agosto de 2019, 
orienta sobre a  promoção em ressarcimento de 
preterição.

Sobre a documentação padronizada para a Praça reque-
rer sua promoção em RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO.

Documentação para Requerer Promoção em Ressarcimen-

to de Preterição - Nota nº 171/2019 – CPP O CEL QOPM, 

SUBCOMANDANTE GERAL DA PMCE/PRESIDENTE DA 

COMISSÃO DE PROMOÇÃO DE PRAÇAS - CPP, no uso das 

atribuições legais que lhe confere o art. 17, da Lei nº 15.797, 

de 25 de maio de 2015 (Lei de Promoções dos Militares Es-

taduais do Ceará), RESOLVE informar a relação dos doc-

umentos exigidos pela Comissão de Promoção de Praças 

– CPP, visando instruir requerimentos que solicitem a “pro-
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moção em ressarcimento de preterição”.

1. Requerimento Padrão;

2. Cópia da Ficha Individual completa e autenticada por um 

Oficial;

3. Cópia do BCG que excluiu o requerente do Quadro de 

Acesso Geral – QAG;

4. Cópia do certificado ou ata final do curso obrigatório;

5. Certidão negativa da Controladoria Geral de Disciplina 

dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário 

– CGD;

6. Certidão de Distribuição Criminal da Comarca de For-

taleza, válida para instrução processual;

7. Certidão de Distribuição Criminal da comarca de onde 

o policial é lotado, quando o policial for lotado na Região 

Metropolitana ou Interior do Estado do Ceará, válida para 

instrução processual;

8. Caso a Certidão de Distribuição Criminal conste o regis-

tro de algum processo, o requerente deverá anexar a cer-

tidão narrativa de cada processo, caso estejam em aberto, 

ou sentença e respectiva certidão de trânsito em julgado 

para os processos já arquivados;

9. Certidão negativa de existência de ação penal da Justiça 

Federal (acesso através do site https://www.jfce.jus.br/ser-

vicos-publicos/certidaonegativa).

QCG em Fortaleza-CE, 30 de agosto de 2019.

14 MEU REQUERIMENTO REFERENTE A PRO-
MOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO 
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FOI DEFERIDO PELA CPP. JÁ POSSO USAR AS DI-
VISAS DE SARGENTO?

Quando a Praça impetra requerimento administrati-
vo por haver constatado equívoco administrativo, situação de 
sub judice, submetido a conselho de disciplina e qualquer ou-
tro motivo, que venha ter o direito de retroagir sua data de 
promoção ou ser promovido retroativamente, a promoção não 
se dar instantaneamente após a reunião da CPP. A deliberação 
da Comissão de Promoção de Praças – CPP, ou seja, a solução 
do requerimento é publicada no Boletim do Comando-Geral 
– BCG. No entanto, o ato administrativo de sua promoção só 
será efetivado depois da publicação em Diário Oficial do Estado 
– DOE. Esta publicação diz respeito ao processamento de todas 
as modalidades de promoções, previsto no inc. VII, do art. 8º, 
do Decreto Estadual nº 31.804/2015. 

Vejamos:

Art.8º O processamento das promoções obedecerá à seguin-

te sequência:

VII - publicação dos atos de promoção no Diário Oficial do 

Estado.

                            Grifei

14.1 Requerimento de solicitação de promoção 

em ressarcimento de preterição.

Vale lembrar que o requerimento de solicitação de pro-
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moção em ressarcimento de preterição após solucionado pela 
CPP vira um processo com VI PROC e tramita por outros órgãos 
externos tais como: SEPLAG, PGE e pode retornar a CPP para 
alguma diligência, visando algum esclarecimento. De modo 
que para evitar algum constrangimento por parte do requeren-
te o legislador pensou na utilização das divisas somente após o 
último ato administrativo da publicidade em Diário Oficial do 
Estado – DOE que é transcrito ao Boletim do Comando Geral – 
BCG.

15 ESTOU RESPONDENDO UM CONSELHO DE 
DISCIPLINA. EU SEREI PROMOVIDO? JÁ FUI PU-
NIDO, PERMANEÇO NA CORPORAÇÃO E AGORA 
QUERO MINHA PROMOÇÃO EM RESSARCIMEN-
TO DE PRETERIÇÃO TENHO DIREITO?

A Praça que estiver sendo submetida a CD ou PAD, mes-
mo que o processo esteja sobrestado deverá aguardar a decisão 
final favorável do tribunal ou autoridade competente para in-
gressar em Quadro de Acesso Geral – QAG. Inciso II, art. 7º, da 
Lei nº 15.797/2015.

Art.7º O oficial ou a praça não poderá constar no Quadro de 

Acesso Geral, ou deste será excluído, quando:

II - estiver submetido a Conselho de Justificação, a Consel-

ho de Disciplina ou a Processo Administrativo Disciplinar, 

mesmo que este esteja sobrestado, até decisão final do Tri-

bunal ou autoridade competente.

                            Grifei
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No que se refere a Praça que foi PUNIDA em CD ou PAD 
e que pleiteia sua promoção retroativa, ou seja, em ressarci-
mento de preterição, o entendimento das Comissões passadas, 
bem como da Comissão de Promoção de Praças atual é que 
quando a Praça resta punida ela não se enquadra na hipótese 
de incidência para promoção em ressarcimento de preterição 
constante no inc. V, do art. 22, da Lei nº 15.797/2015. O inciso 
estabelece o reconhecimento da procedência da justificação em 
CD e PAD, ou seja, quando a Praça é punida, o entendimento é 
que ela restou culpada e não teve reconhecido a justificação em 
CD ou PAD.

Portanto, no caso de Praça que foi impedido de ser pro-
movido por causa de CD ou PAD, o mesmo terá direito a sua 
promoção retroativa, em casos de ABSOLVIÇÃO ou ARQUIVA-
MENTO do Conselho de disciplina ou Processo Administrativo 
Disciplinar.

Art.22. A promoção em ressarcimento de preterição so-

mente será admitida nas seguintes hipóteses excepcionais:

V - reconhecimento da procedência da justificação em Con-

selhos de Justificação e Disciplina e Processo Administrativo 

Disciplinar.

                 Grifei

16 FUI PUNIDO DISCIPLINARMENTE E AGORA 
SEREI PROMOVIDO?

Isso vai depender do tempo, da natureza da punição e da 
quantidade de punições nos últimos 12 (doze) meses, a punição 



José Carlos Ferreira de Andrade | 51 

Série Segurança pública, direito e justiça brasileira: volume 16

disciplinar que excluirá de pronto a Praça do Quadro de Acesso 
Geral – QAG será a CUSTÓDIA nos últimos 12 (doze) meses 
que antecedem a data de fechamento das alterações para pro-
moção, porém para ser excluído do QAG com as demais puni-
ções a Praça terá que ser punida da seguinte forma:

• 02 (duas) permanências;
• 04 (quatro) repreensões; ou ainda
• 02 (duas) repreensões e 01 (uma) permanência disci-

plinar.

Tudo isso nos últimos 12 (doze) meses que antecedem a 
data de fechamento das alterações para promoção. Vale lembrar 
que a data de fechamento das alterações para a promoção é dia 
30 de setembro. Inciso IX, do art. 7º, da Lei nº 15.797/2015.

Art.7º O oficial ou a praça não poderá constar no Quadro de 

Acesso Geral, ou deste será excluído, quando:

IX - houver sido punido disciplinarmente, nos últimos 12 

(doze) meses que antecedem a data de fechamento das al-

terações para a promoção, com, pelo menos, uma custódia, 

ou 2 (duas) permanências disciplinares, ou 4 (quatro) 

repreensões; ou ainda 2 (duas) repreensões e 1 (uma) per-

manência disciplinar.

                           Grifei

 A Praça que possuir punição disciplinar na sua ficha in-
dividual deve atentar para o lapso temporal destas transgres-
sões disciplinares uma vez que lhe ocasionará pontos negativos 
para a promoção. Embora desde o ano de 2011 seja de ofício, 
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a sargenteação da Praça deve informar ao Comando-Geral da 
Corporação a observação do cancelamento de sanções discipli-
nares, pois trata-se de uma recompensa aos militares estabele-
cida nos artigos 67 e 68 da Lei nº 13.407, de 21 de novembro de 
2003 (Código Disciplinar da Polícia Militar do Ceará e do Corpo 
de Bombeiros Militar do Estado do Ceará ). 

Vejamos:

Art. 67 - As recompensas militares constituem reconheci-

mento dos bons serviços prestados pelo militar do Estado 

e consubstanciam-se em prêmios concedidos por atos mer-

itórios e serviços relevantes.

Art. 68 - São recompensas militares:

I – elogio;

II - dispensa de serviço;

III - cancelamento de sanções, passíveis dessa medida.

                                                                                        Grifei

Informado ao Comando-Geral da Corporação o lapso 
temporal das punições disciplinares da Praça, confecciona-se 
uma Nota Cancelando as punições disciplinares e após homo-
logação do Sr. Coronel Comandante-Geral da PMCE a praça 
tem suas sanções disciplinadas canceladas com publicação em 
Boletim do Comando Geral, conforme preceitua o art. 70, da 
Lei nº 13.407, de 21 de novembro de 2003 (Código Disciplinar 
da Polícia Militar do Ceará e do Corpo de Bombeiros Militar do 
Estado do Ceará). É bom lembrar que o cancelamento de san-
ções de disciplinares não tem efeito retroativo. 

Vejamos:
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Art. 70 - O cancelamento de sanções disciplinares consiste 

na retirada dos registros realizados nos assentamentos in-

dividuais do militar da ativa, relativos às penas disciplin-

ares que lhe foram aplicadas, sendo inaplicável às sanções 

de reforma administrativa disciplinar, de demissão e de ex-

pulsão.

§ 1º - O cancelamento de sanções é ato do Comandante-Ger-

al, praticado a pedido do interessado, e o seu deferimento 

dependerá do reconhecimento de que o interessado vem 

prestando bons serviços à Corporação, comprovados em 

seus assentamentos, e depois de decorridos os lapsos tem-

porais a seguir indicados, de efetivo serviço sem qualquer 

outra sanção, a contar da data da última pena imposta:

a) para o cancelamento de advertência: 2 anos;

b) para o cancelamento de repreensão: 3 anos;

c) para o cancelamento de permanência disciplinar ou, an-

teriormente a esta Lei, de detenção: 7 anos;

d) para o cancelamento de custódia disciplinar ou, anterior-

mente a esta Lei, de prisão administrativa: 10 anos.

§ 2º - Independentemente das condições previstas neste 

artigo, o Comandante-Geral poderá cancelar uma ou mais 

punições do militar que tenha praticado qualquer ação mil-

itar considerada especialmente meritória, que não chegue a 

constituir ato de bravura. Configurado ato de bravura, assim 

reconhecido, o Comandante-Geral poderá cancelar todas as 

punições do militar, independentemente das condições pre-

vistas neste artigo.

§ 3º - O cancelamento de sanções não terá efeito retroativo 



54 | Pergunte ao secretário: tire suas dúvidas referentes as promoções na PMCE

Editora Via  Dourada

e não motivará o direito de revisão de outros atos adminis-

trativos decorrentes das sanções canceladas.

                                                                                        Grifei

17 TEM UM PERÍODO ANTERIOR AO FECHA-
MENTO DAS ALTERAÇÕES QUE É BASTANTE 
COMENTADO NA TROPA, SÓ SABEMOS QUE SÃO 
12 (DOZE) MESES. QUE PERÍODO É ESSE?

O período de 12 (doze) meses tão comentado na tropa é 
comparado ao ano letivo no qual é desenvolvido as atividades 
escolares. No caso das promoções estes 12 (doze) meses é perí-
odo no qual se desenvolve as atividades e alterações ocorridas 
na vida do policial militar. Tem início no dia 1º de outubro do 
ano anterior as promoções e se encerra no dia 30 de setembro 
do ano das promoções. 

Ex.: 1º de outubro de 2019 a 30 de setembro de 2020 - 
(1º/10/2019 a 30/09/2020).

Este é o período de 12 (doze) meses que tanto se comenta 
na tropa que norteia tanto os afastamentos da atividade-fim 
como as alterações ocorridas na vida profissional do policial 
militar.

18 SOFRI UM ACIDENTE E ME AFASTEI DAS ATI-
VIDADES-FIM DA CORPORAÇÃO. SEREI PROMO-
VIDO?
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Sua promoção vai depender de como se deu seu afasta-
mento.

Primeiro vai ser observado o período do afastamento se 
foi nos últimos 12 (doze) meses anteriores ao fechamento das 
alterações para a promoção. Segundo se o afastamento foi su-
perior a 03 (três) meses contínuos ou não. Caso a Praça tenha 
se afastado neste período continuamente ou não será excluída 
do QAG. Entretanto, existem as exceções que respaldará a in-
clusão da Praça em QAG:

• Enfermidades contraídas em objeto de serviço devida-
mente comprovadas por Atestado de Origem ou por 
Inquérito Sanitário de Origem;

• Licença Maternidade ou licença para Tratamento de 
Saúde relacionada a efeitos da gestação;

• Licenças para Tratamento de Saúde Própria – LTSP, 
decorrentes de intervenções ou doenças crônicas em 
processos de agudização.

O dispositivo que estabelece a exclusão do militar afasta-
do da atividade-fim encontra-se no inc. XVII, do art. 7º, da Lei 
nº 15.797/2015. 

Vejamos:

Art.7º O oficial ou a praça não poderá constar no Quadro de 

Acesso Geral, ou deste será excluído, quando:

XVII - encontrar-se, nos 12 (doze) meses anteriores ao fe-

chamento das alterações para a promoção, afastado ou com 

restrições ao desempenho da atividade-fim da Corporação 

Militar por período superior a 3 (três) meses contínuos ou 
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não, excetuando-se:

a) enfermidades contraídas em objeto de serviço devida-

mente comprovadas por Atestado de Origem ou por In-

quérito Sanitário de Origem;

b) licença Maternidade ou licença para Tratamento de 

Saúde relacionada a efeitos da gestação;

c) licenças para Tratamento de Saúde decorrentes de inter-

venções cirúrgicas diversas ou doenças crônicas em proces-

sos de agudização.

                 Grifei

19 EXISTE UMA PONTUAÇÃO MINÍMA PARA IN-
GRESSO NO QUADRO DE ACESSO GERAL – QAG?

Existe sim, de acordo com o art. 8º, da Lei nº 15.797/2015 
a Praça terá que por ocasião da organização do Quadro de Aces-
so Geral – QAG possuir no mínimo 2.500 (dois mil e quinhen-
tos) pontos. Portanto, mesmo com a mudança radical na car-
reira das Praças, onde agora, podemos fazer um planejamento 
sobre as futuras promoções, os policiais militares devem ficar 
bastante atentos para não sofrerem nenhuma punição discipli-
nar que são fatores de pontuação negativa, bem como realiza-
rem cursos de interesse da Corporação, e sobretudo buscarem 
outras formas de acúmulo de pontos.

Art.8º Para figurar o militar no Quadro de Acesso Geral, 

além das condições previstas nesta Lei, deverá demonstrar 

mérito mínimo no desempenho da função, alcançando, as-

sim, em avaliação a ser realizada pela Corporação, no mo-
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mento da organização do respectivo Quadro, pontuação 

igual ou superior a 2.500 (dois mil e quinhentos).

                  Grifei

20 A PONTUAÇÃO PARA AS PROMOÇÕES VALE A 
PARTIR DE QUANDO, VISTO QUE A LEI FOI PRO-
MULGADA NO ANO DE 2015?

A pontuação obtida pela Praça, na sua maioria será com-
putada a partir de 1º de janeiro de 2015, conforme o art. 28, do 
Decreto Estadual nº 31.804/2015. 

Vejamos:

Art.28. As pontuações previstas no art.5º, incisos VII, IX, 

X, XI, XII, XIV, XV e XVI, deste Decreto, serão observadas a 

partir de 1º de janeiro de 2015.

                           Grifei

Vale lembrar que no ano de 2015 todas as Praças que 
foram promovidas, tiveram suas promoções na modalidade an-
tiguidade e não precisou usufruir de seus pontos. Entretanto, 
o interstício para promoção já se passou para todas as Praças 
contempladas em 2015, e uma vez utilizados os pontos para 
uma promoção, não poderão ser utilizados novamente com ra-
ríssimas exceções.

20.1 Existem as pontuações que valerão mesmo 
obtidas antes do ano de 2015?
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Sim, existem as pontuações que valerão mesmo obtidas 
antes do ano de 2015, tais como: o tempo de efetivo de servi-
ço em função militar de natureza ou interesse militar, ou seja, 
todo o tempo que a Praça tem desde seu ingresso na Corpora-
ção; seu bacharelado, licenciatura plena ou tecnólogo; sua me-
dalha de tempo de serviço e medalha Tiradentes, caso tenha; e 
o desempenho disciplinar.

21 JÁ CONCORRI AS PROMOÇÕES DOIS ANOS 
CONSECUTIVOS E AGORA?

Na terceira vez que a Praça ingressar no Quadro de Aces-
so Geral – QAG, será assegurada sua promoção, obedecendo ao 
art. 10, da Lei de promoções. 

Vejamos:

Art.10. O militar estadual ingresso em Quadro de Aces-

so Geral por 2 (duas) vezes, que não conseguir ascender, 

será automaticamente, na promoção seguinte, promovido 

ao posto ou à graduação subsequente, bastando que, nesta 

próxima promoção, figure em Quadro de Acesso Geral, ob-

servado o percentual do §1º do art.11.

                           Grifei

Com uma observação somente aos Soldados, atendendo 
ao disposto no §1º, do art. 11, da Lei de promoções. 

Vejamos:

§1º do art.11.
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§1º Nas promoções da praça Soldado, deverá ser observado 

o número mínimo de permanência na citada    graduação de 

40% (quarenta por cento) do efetivo de Soldado existente 

na Corporação respectiva.

                 Grifei

Será observado também o art. 25, do Decreto nº 
31.804/2015 que fala do percentual de 60% dos que ingressa-
ram em QAG, bem como da modalidade da promoção, ou seja, 
quem for beneficiado pelo art. 10 será promovido por antigui-
dade.

Art.25. Após elaborado o Quadro de Acesso Geral, identifi-

cando-se os militares beneficiados pelo disposto no art.10, 

da Lei nº15.797/2015, será calculado o percentual previs-

to no art.9º, da mesma Lei, com os demais integrantes do 

referido quadro.

Parágrafo único. Os militares que ascenderem na forma do 

art.10, da Lei nº15.797/2015, serão promovidos pelo critério 

de antiguidade.

                 Grifei

22 COMO SE CONSTITUI E QUEM SÃO OS MEM-
BROS DA COMISSÃO DE PROMOÇÃO DE PRAÇAS 
– CPP?

De acordo com o § 1º, inc. II, do art. 17, da Lei nº 
15.797/2015, a Comissão de Promoção de Praças – CPP é consti-
tuída pelo Sr. Coronel Comandante-Geral da PMCE, e os mem-
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bros são escolhidos da seguinte forma:
• O Presidente é o Coronel que estiver no cargo de Sub-

comandante da PMCE;
• 02 (dois) membros natos: Diretor de Planejamento e 

Gestão Interna – DPGI e o Coordenador de Gestão de 
Pessoas – CGP;

• 04 (quatro) membros efetivos: 04 (quatro) Oficiais 
Superiores do serviço militar estadual ativo;

• 01 (um) Secretário: 01 (um) Oficial designado pelo Sr. 
Cel SubCmt Geral/presidente da CPP.

Portanto, a CPP é composta pelo Subcomandante da 
PMCE, 06 (seis) Oficiais Superiores e 01 (um) Oficial Secretá-
rio. 

Vejamos:

Art.17. As Comissões para Promoções de Oficiais e Praças 

serão constituídas anualmente por ato do respectivo Co-

mandante-Geral e terão a duração no ano de referência, ob-

servando o seguinte:

II - Comissão de Promoção de Praças da Polícia Militar:

a) Presidente: Comandante-Geral Adjunto;

b) Membros Natos: Secretário Executivo e Coordenador de 

Gestão de Pessoas;

c) Membros Efetivos: 4 (quatro) Oficiais Superiores do 

serviço militar estadual ativo.

§1º Cada Comissão de Promoção contará com um secretário, 

que deverá ser designado dentre oficiais do serviço ati-

vo da Corporação por ato do respectivo presidente, in-
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cumbindo-lhe a gestão administrativa da documentação 

atinente ao processamento das promoções.

                           Grifei

23  COMO FUNCIONA AS DELIBERAÇÕES DA CO-
MISSÃO DE PROMOÇÃO DE PRAÇAS – CPP, (RE-
QUERIMENTOS SOLICITANDO PROMOÇÃO EM 
RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO, PROMOÇÃO 
REQUERIDA E PROCESSAMENTO REGULAR) 
JULGAMENTOS DO COLEGIADO?

Todo julgamento de requerimento, marca-se uma reu-
nião convocando todos os membros com publicação em Bole-
tim do Comando Geral - BCG. De acordo com os §§ 3º e 4º, do 
art. 17, da Lei nº 15.797/2015, todas as deliberações da CPP são 
publicadas em BCG.

Os requerimentos passam por votação (DEFERIDO, IN-
DEFERIDO, não reconhecimento do pedido, entre outras deli-
berações).

Todos os membros presentes na reunião votam preva-
lecendo a maioria dos votos, ficando o presidente dispensado 
de votar, exceto nos casos de empate, quando proferirá voto de 
qualidade.

A reunião pode ocorrer com a presença do Presidente, 
do Secretário e mais 03 (três) membros, ou seja, a presença do 
Presidente e do Secretário é imprescindível.

§3º As deliberações das Comissões de Promoção serão pub-

licadas em boletim interno e suas decisões serão tomadas, 
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por maioria simples de votos, ficando o presidente dispen-

sado de votar, exceto nos casos de empate, quando proferirá 

voto de qualidade.

§4º Caso não exista número suficiente de oficiais para com-

por as comissões, por qualquer causa legal, elas poderão 

funcionar com até 3 (três) membros, observado o disposto 

no §3º.

                           Grifei

24 NÃO FUI PROMOVIDO POR CAUSA (DE UM 
ERRO ADMINISTRATIVO, ESTAVA RESPONDEN-
DO A UM PROCESSO-CRIME, SUBMETIDO A UM 
CONSELHO DE DISCIPLINA) E AGORA?

A nossa legislação por ser especial possui um remédio 
para estas situações conhecidas como a Promoção em Ressar-
cimento de Preterição prevista no art. 22, da Lei de Promoções. 
Neste artigo estão contidas todas as hipóteses excepcionais ad-
mitidas tais como: um erro administrativo, os policiais sub ju-
dice e submetidos a Conselho de Disciplina.

Art.22. A promoção em ressarcimento de preterição so-

mente será admitida nas seguintes hipóteses excepcionais:

I - obtenção de decisão favorável em recurso interposto 

ou comprovação, ex officio, de erro administrativo, após 

análise da respectiva comissão processante ou, se for o caso, 

da Procuradoria-Geral do Estado;

II - cessação da situação de desaparecido ou extraviado;

III - absolvição, impronúncia ou absolvição sumária, na for-
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ma da legislação processual penal vigente;

IV - ocorrência de prescrição da pretensão punitiva relativa 

a delito que lhe é imputado, devidamente reconhecida pela 

autoridade judiciária competente;

V - reconhecimento da procedência da justificação em Con-

selhos de Justificação e Disciplina e Processo Administrativo 

Disciplinar.

                                      Grifei

25 COMPLETEI O MEU TEMPO DE SERVIÇO. EU 
POSSO PEDIR MINHA PROMOÇÃO REQUERIDA?

Pode sim, porém o deferimento vai depender da análise 
da Comissão de Promoção de Praças – CPP, quando analisar 
toda a documentação. É bom ressaltar que com a nova conjun-
tura dificilmente a Praça irá para reserva remunerada numa 
graduação inferior a graduação de Subtenente PM, com rarís-
simas exceções.

Primeiramente o requerente precisa checar se não incor-
re em nenhum dos incisos do art. 7º, da Lei de promoções.

Em segundo lugar deve o requerente haver completado 
30 (trinta) anos de contribuição, sendo no mínimo 25 (vinte e 
cinco) anos ao Sistema Único de Previdência Social dos Servido-
res Públicos Civis e Militares, dos Agentes Públicos e Membros 
de Poder do Estado do Ceará – SUPSEC. 24.3. Esta promoção 
tem previsão no § 5º, inc. V, do art. 3º, art. 7º e art. 23, todos 
da Lei nº 15.797/2015, bem como art. 16, do Decreto Estadual 
nº 31.804/2015.
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Art.3º As promoções ocorrerão nas seguintes modalidades:

V- requerida.

§5º A promoção requerida alcançará o militar estadual que 

completar 30 (trinta) anos de contribuição, sendo, no mín-

imo, 25 (vinte e cinco) anos como de contribuição como 

militar ao SUPSEC, e consistirá na sua elevação, a pedido, 

ao grau imediatamente superior, observadas as condições 

estabelecidas nesta Lei.

Decreto Estadual nº 31.804/2015.

Art.16. A promoção requerida se dará via requerimento di-

rigido ao respectivo Coronel Comandante-Geral, devendo 

o militar interessado contar com, pelo menos, 30 (trinta) 

anos de contribuição, dos quais 25 (vinte e cinco) anos ao 

SUPSEC, observado também disposto nos arts.7º e 23, da 

Lei nº15.797/2015.

                            Grifei

Atualmente há um protocolo padrão para solicitar a pro-
moção requerida, confeccionada pela Secretaria da Comissão 
de Promoção de Praças – CPP, e publicada no BCG nº 163/2019. 

Vejamos:

Requerimento de Promoção Requerida - Informação Nota 

nº 172/2019 – CPP O CEL QOPM, SUBCOMANDANTE 

GERAL DA PMCE/PRESIDENTE DA COMISSÃO DE PRO-

MOÇÃO DE PRAÇAS, no uso das suas atribuições legais 

e com o objetivo de tornar mais célere os processos de 

Promoção Requerida, para as praças, RESOLVEM: infor-
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mar que devem ser anexados ao requerimento padrão, os 

seguintes documentos:

Relação de Documentos para Promoção Requerida de Praça

1 Requerimento Padrão;

2 Informação da Companhia com a assinatura do CMT. Im-

ediato (Modelo Anexo I);

3 Quadro de Tempo de Contribuição – QTC;

4 Cópia do BCG da inclusão na Corporação;

5 Certidão de Tempo averbado fora;

6 Cópia do BCG que averbou tempo fora;

7 Cópia do BCG de averbação de Férias e Licença Especial;

8 Cópia do BCG ou DOE da última promoção;

9 Certidão de Antecedentes e de Execuções Criminais do 

Fórum de Fortaleza e do Interior onde trabalha, para fins 

processuais;

10 Certidão de Antecedentes Criminais da Justiça Federal;

11 Certidão de Antecedentes Criminais da Polícia Federal;

12 Certidão Negativa da Coordenadoria de Gestão de Pes-

soas;

13 Certidão Negativa da Controladoria Geral de Disciplina 

dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário – 

CGD;

14 Declaração de que o policial não se encontra em processo 

de Reserva – GPR/CGP;

15 Declaração que não responde Processo Criminal (modelo 

anexo II);

16 Declaração de Ciência de tempo averbado (modelo anexo 

III);
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17 Declaração de que não se afastou do serviço influencian-

do na contagem de seu tempo de contribuição na Corpo-

ração (modelo anexo IV);

18 Cópia da Ficha Individual completa e autenticada por 

Oficial da sua Unidade Policial. Observação: A documen-

tação deverá ser anexada, na sequência acima mencionada, 

seguem, em separata, os modelos anexos I, II, III e IV. Quar-

tel em Fortaleza-CE, 30 de agosto de 2019.

ANEXO I

(A que se refere o item 02, da Nota nº 172/2019-CPP)

INFORMAÇÃO PARA PROMOÇÃO REQUERIDA DE PRAÇA 

INFORMAÇÃO Nº ___/_____ OPM

No requerimento em que o GRADUAÇÃO nº e NOME, MA-

TRICULA FUNCIONAL, UNIDADE POLICIAL, solicita ao Co-

mandante Geral Adjunto da PMCE, Presidente da Comissão 

de Promoção de Praças - CPP, a sua promoção à graduação 

de Subtenente PM, na modalidade Requerida, conforme es-

tabelece o Art. 3º, Inciso V, parágrafo 5º; Art. 7º e art. 23 

da Lei 15.797, de 25 de maio de 2015 (Lei das Promoções 

dos Militares Estaduais do Ceará), esta UNIDADE POLICIAL 

informa o seguinte:

a) Que o requerente ingressou na Polícia Militar do Ceará no 

dia ___ de ______ de _____, conforme BCG de nº ______;

b) Que o policial foi promovido à graduação de 1º SGT PM 

a contar de ___/___/____, conforme BCG de nº ______;

c) Que o referido policial não se encontra preso;

d) Que o policial não se afastou por motivo de Licença de 
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Tratamento de Saúde por um período superior a 03 (três) 

meses, contínuos ou não, nos últimos 12 (doze) meses, que 

antecederam o pedido de Promoção Requerida;

e) Que o policial não foi punido disciplinarmente, nos úl-

timos 12 (doze) meses que antecederam o pedido de Pro-

moção Requerida, com pelo menos, 01 (uma) custódia, 

ou 02 (duas) permanências disciplinares, ou 04 (quatro) 

repreensões, ou ainda, 02 (duas) repreensões e 01 (uma) 

permanência disciplinar;

f) Que o policial não se afastou por motivo de Licença de 

Tratamento de Saúde de dependentes, num período supe-

rior a 06 (seis) meses ininterruptos, nos últimos 12 (doze) 

meses, que antecederam o pedido de Promoção Requerida;

g) Que o policial encontra-se atualmente no comportamen-

to ________.

______________, _____ de _________ de __________.

NOME DO COMANDANTE IMEDIATO - POSTO

UNIDADE POLICIAL

MATRÍCULA  

ANEXO II

(A que se refere o item 15, da Nota nº 172/2019-

CPP) DECLARAÇÃO PARA PROMOÇÃO RE-

QUERIDA QUE NÃO RESPONDE PROCES-

SO CRIMINAL Eu_______________________, 

CPF___________________, RG nº___________, Estado 

Civil_____________, DECLARO, sob as penas da Lei, para 

fins de Promoção Requerida a Graduação de _________, 
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que não me encontro respondendo a processo, nas diver-

sas instâncias penais: União, Distrito Federal, Estado e Mu-

nicípio, ficando ciente, de que, qualquer declaração falsa ou 

omissão da verdade, implica na possibilidade de aplicação 

das sanções cominadas no Artigo 299 do Código Penal Bra-

sileiro. ___________, ____ de ___________ de __________.

Assinatura do Declarante

(Nome do declarante)

ANEXO III

(A que se refere o item 16, da Nota nº 172/2019-CPP) 

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DE TEMPO AVERBADO 

Eu____________________, CPF nº________________, RG 

nº___________, Estado Civil_____________, reconheço as 

averbações de tempo de contribuição, constantes no BCG 

de nº___ de (data); e que anexei esta certidão, como feito o 

meu pedido e delas quero fazer uso para fins de ingresso na 

inatividade. QCG em Fortaleza-CE, (dia) de (mês) de (ano).

Assinatura do Declarante

(Nome do declarante)

M.F.: XXX.XXX-1-X

ANEXO IV

(A que se refere o item 17, da Nota nº 172/2019-

CPP) DECLARAÇÃO PARA PROMOÇÃO REQUERI-

DA AFASTAMENTO QUE ALTERE SEU TEMPO DE 

CONTRIBUIÇÃO Eu___________________________, 
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CPF_____________________, RG nº___________, Estado 

Civil_____________, DECLARO, sob as penas da Lei, para 

fins de Promoção Requerida a Graduação de _________, que 

não me afastei por nenhum dos motivos a seguir, Licença 

para Interesse Particular – LTIP; Licença para Tratamento 

de Saúde para Dependente – LTSD, por mais de 06 (seis) 

meses; Expulsão; Deserção; Licenciamento e Custódia, des-

ta forma não influenciando na contagem de meu tempo de 

serviço na Corporação.

___________, ____ de ____________ de __________.

Assinatura do Declarante

(Nome do declarante)

26  QUAL SERÁ O DIA DA MINHA PROMOÇÃO RE-
QUERIDA? E O QUE OCORRE QUANDO PUBLICA 
O ATO DE PROMOÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO 
ESTADO – DOE?

O dia em que o policial militar requerente será promovi-
do na modalidade Requerida será contado no dia em que a Co-
missão DEFERIR o requerimento administrativo em reunião, 
ou seja, no dia da decisão do colegiado. A Secretaria da CPP, 
portanto, dará seguimento a tramitação do processo de promo-
ção.

Publicado o ato de Promoção Requerida no Diário Oficial 
do Estado – DOE, a Coordenadoria de Gestão de Pessoas – CGP, 
automaticamente inicia o processo de Reserva Remunerada ex-
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-officio do promovido o afastando de imediato de suas ativida-
des funcionais, conforme §§1º, 2º e 3º, do art. 16, do Decreto 
nº 31.804/2015.

§1º A promoção requerida independerá de prazo para sua 

solicitação e será decidida pela respectiva Comissão de Pro-

moção, no máximo, 60 (sessenta) dias após protocolizada 

no setor competente, devendo o ato de promoção retroagir 

à data da decisão.

§2º A Comissão de Promoção, no prazo do §1º, se mani-

festará sobre a promoção requerida e, sendo favorável ao 

pedido, tramitará o ato de ascensão.

§3º Publicada a promoção requerida, o setor de pessoal da 

Corporação, automaticamente, iniciará o processo de reser-

va remunerada ex officio do militar, ficando este afastado, 

de imediato, do exercício funcional.

                                                                                       Grifei

Quanto ao trâmite do requerimento deferido na promo-
ção requerida é o seguinte:

I. Análise do requerimento pela Comissão de Promoção 
de Praças – CPP, que estando todo subsidiado e aprovado terá 
seu deferimento publicado no Boletim do Comando Geral, com 
orientação para que o requerente seja inspecionado pela Coor-
denadoria de Perícia Médica – COPEM;

II. Abre-se o VI PROC e o processo é remetido para a fo-
lha de pagamento para que seja feita a repercussão financeira;

III. Após a repercussão financeira o processo é remeti-
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do à Coordenadoria Administrativa Financeira – COAFI/PMCE 
para que seja confeccionada uma declaração do ordenador de 
despesas;

IV. O Coordenador da COAFI devolve o processo para a 
Secretaria da CPP, a qual confecciona a portaria de promoção 
e remete para a Assessoria Jurídica da PMCE para análise da 
formalidade legal e assinatura do Coronel Comandante Geral 
da PMCE;

V. Assinada a portaria de promoção requerida, o gabine-
te do Comando-Geral da PMCE encaminha o processo para a 
Casa Civil do governo para a publicação no Diário Oficial do Es-
tado – DOE, conforme inc. VII, do art. 8º, do Decreto Estadual 
nº 31.804/2015. 

Vejamos:

Art.8º O processamento das promoções obedecerá à seguin-

te sequência:

VII - publicação dos atos de promoção no Diário Oficial do 

Estado.

                 Grifei

27 QUANTO TEMPO DEMORA PARA A CPP JUL-
GAR MEU REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO?

A Comissão de Promoção de Praças – CPP dar uma certa 
celeridade nos julgamentos dos requerimentos de Promoção na 
modalidade Requerida, visto que o policial já está praticamente 
se despedindo do serviço ativo da Corporação. No entanto, a 
legislação dar um prazo de 60 (sessenta) dias, após protocolado 
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o requerimento na Secretaria da CPP, para que o requerimento 
seja julgado.

Portanto, a Praça quando impetrar requerimento admi-
nistrativo, caso observe rigorosamente todo protocolo constan-
te no item “24.4” deste livro terá uma resposta muito rápida no 
seu pedido de promoção requerida.

Os casos mais demorados são aqueles em que a Praça 
não subsidia seu requerimento administrativo da maneira ade-
quada, tendo que retornar a origem para anexar algum docu-
mento.

28 EU SOU DO BATALHÃO DE SEGURANÇA PA-
TRIMONIAL – BSP E VOU SOLICITAR MINHA 
PROMOÇÃO. VOU SER PROMOVIDO?

O policial militar que é transferido para a inatividade Re-
serva Remunerada, Reforma, não tem amparo legal para que 
ele seja promovido, as promoções, sobretudo as regulares são 
voltadas para os militares do serviço ativo da Corporação. A 
legislação estabeleceu um artigo só para os inativos, o art. 24, 
da Lei nº 15.797/2015. 

Vejamos:

Art.24. Não haverá promoção do militar por ocasião da pas-

sagem à inatividade.

                            Grifei

Vale salientar que nos casos de impedimentos e exclusões 
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do Quadro de Acesso Geral – QAG para as promoções regulares, 
há um inciso no artigo 7º que estabelece um tempo até para 
quem ainda está na ativa, mas já solicitou a transferência para 
a Reserva Remunerada, inc. XVI, art. 7º, da Lei nº 15.797/2015. 

Vejamos:

Art.7º O oficial ou a praça não poderá constar no Quadro de 

Acesso Geral, ou deste será excluído, quando:

XVI - for afastado do serviço ativo da respectiva Corpo-

ração, por estar aguardando reserva remunerada, a pedido, 

por mais de 90 (noventa) dias.

                                                                               Grifei

29  EU RETORNEI PARA O SERVIÇO ATIVO E 
AGORA SOLICITAREI MINHA PROMOÇÃO QUE 
PERDI NO ANO DE 2015?

As promoções do ano de 2015 foram excepcionais, ou 
seja, ocorreram pontualmente naquele ano com algumas ex-
cepcionalidades tais como: observando com rigor o tempo de 
serviço na Corporação, o curso obrigatório excepcionalmente 
válido somente para aquele ano, não foi exigido o tempo arre-
gimentado, entre outras excepcionalidade s.

Foram exigidos das Praças um lapso temporal para as-
cender a graduações superiores, inclusive saltando graduações, 
conforme art. 31, da Lei de Promoções. 

Vejamos:

Art.31. Excepcionalmente, para a promoção que ocorrerá 
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em 2015, será garantida à praça a promoção segundo os 

critérios abaixo:

I - à graduação de Subtenente, o 1º Sargento que tenha 

cumprido, no mínimo, 22 (vinte e dois) anos na carreira;

II - à graduação de 1º Sargento, a praça que tenha cumpri-

do, pelo menos, 18 (dezoito) anos na carreira;

III - à graduação de 2º Sargento, a praça que tenha cumpri-

do de 15 (quinze) anos até 18 (dezoito) anos incompletos na 

carreira;

IV - à graduação de 3º Sargento, a praça que tenha cumpri-

do de 12 (doze) anos até 15 (quinze) anos incompletos na 

carreira;

V - à graduação de Cabo, os militares que tenham cumprido 

de 7 (sete) anos até 12 (doze) anos incompletos na carreira.

                                                                                        Grifei

 
Todas as Praças foram promovidas exclusivamente pela 

modalidade ANTIGUIDADE, §1º, art. 31, da Lei de Promoções.  
  Vejamos:

§1º A promoção mencionada no caput ocorrerá exclusiva-

mente pelo critério de antiguidade.

                             Grifei

O curso obrigatório para àquela promoção teria que ser 
concluído até o encerramento das alterações de 2015 que foi o 
dia 1º de dezembro, conforme § 5º, do art. 31, da Lei de Pro-
moções, ou seja, a partir de 2016, tanto o curso como a forma 
de processamento das promoções passaram a ocorrer regular-
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mente. EXCEPCIONALMENTE, somente no ano de 2015. 
Vejamos:

§5º A promoção de que trata o caput requer a conclusão 

pelo militar dos cursos de que trata o art.6º, §2º, inciso 

II desta Lei, cabendo ao Estado promovê-lo até a data das 

promoções a serem realizadas no ano de 2015.

                             Grifei

Por fim, o serviço arregimentado também foi excepcio-
nalmente dispensado no ano de 2015, conforme § 4º, do art. 
31, da Lei de Promoções. 

Vejamos:

§4º Para a promoção deste artigo, não será exigido tempo 

de serviço arregimentado e será observado o disposto no 

art.7º desta Lei.

                                            Grifei

30 ALGUNS SOLDADOS FORAM DISPENSADOS 
DO PERCENTUAL DE 60%, ESTABELECIDO NO 
ART. 9, DA LEI DE PROMOÇÕES. EU TENHO ESSE 
DIREITO?

Realmente, o art. 32, dispensou alguns Soldados de obe-
decer ao percentual de 60% por ocasião da elaboração do Qua-
dro de Acesso Geral – QAG. Entretanto, é bom observar o art. 
32 com muito cuidado. O artigo deixa bem claro alguns porme-
nores.
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Primeiro tinha que ser Soldado na época em que a Lei de 
promoções foi promulgada, ou seja, 25 de maio de 2015;

Segundo que o soldado que ingressou na PMCE após a 
promulgação da Lei não seria contemplado pelo referido artigo;

Finalmente, todos os soldados que ingressaram na PMCE 
no ano de 2011 para trás, foram contemplados pelo artigo 32, 
da Lei de Promoções. Este entendimento da Comissão de Pro-
moção de Praças – CPP se deu em reunião tendo em vista o ar-
tigo estabelecer na época em que a lei foi promulgada o tempo 
mínimo de 04 (quatro) anos para os Soldados.

Há uma corrente que reclama que neste artigo deveria 
ter a seguinte expressão “na data da publicação desta lei”.

É bom lembrarmos a íntegra dos artigos 9º e 32, da Lei 
nº 15.797/2015 (Lei de Promoções dos Militares Estaduais do 
Ceará). 

Vejamos:

Art.9º Elaborado o Quadro de Acesso Geral, serão promov-

idos 60% (sessenta por cento) dos militares incluídos na 

relação de habilitados para graduação ou posto, dos quais 

metade ascenderá por antiguidade e a outra metade por 

merecimento.

Art.32. Os atuais Soldados que, após seu ingresso na Cor-

poração, tenham passado por um período de, no mínimo, 

4 (quatro) anos sem ingresso em turma para efeito de pro-

moção, ao serem incluídos em Quadro de Acesso Geral, não 

terão aplicada a obrigatoriedade prevista no art. 9º desta 

Lei, para efeito exclusivo de sua promoção a Cabo.

                                       Grifei
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31 COMO EU CONTO MEUS PONTOS REFEREN-
TES AO TEMPO DE SERVIÇO E TEMPO NA GRA-
DUAÇÃO?

A secretaria da CPP, visando facilitar a contagem de pon-
tos, referente ao tempo de efetivo serviço, durante o processa-
mento, sempre contabiliza os semestres e não anos, meses e 
dias.

O tempo de efetivo serviço é divido em 02 (duas) conta-
gens:

O item 1 da Folha de Alteração corresponde ao tempo de 
efetivo serviço em função militar ou de natureza ou interesse 
militar, onde a Praça é pontuada com 100 (cem) pontos por 
semestre.

Ex.: O Cabo PM nº 22.500 José que vai concorrer a pro-
moção à graduação de 3º Sargento PM em 24 de dezembro de 
2020 foi nomeado em 10/09/2007.

Logo: O Cabo PM nº 22.500 José terá até o encerramen-
to das alterações 13 (treze) anos e 20 (vinte) dias de efetivo 
serviço, contando com 26 (vinte e seis) semestres, totalizando 
para efeito de pontuação 2.600 (dois mil e seiscentos) pontos 
positivos.

O item 2 corresponde a data da graduação atual até a 
data do encerramento das alterações, ou seja, 30 de setembro.

Ex.: Desde a data em que o então SD PM nº 22.500 José 
foi promovido à graduação de Cabo PM, até o encerramento 
das alterações, ou seja, 30 de setembro de 2020, será atribuído 
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ao militar 200 (duzentos) pontos por semestre.
Logo: O Cabo PM nº 22.500 José que foi promovido em 

24/12/2015, computará 09 (nove) semestres até o encerramen-
to das alterações de 2020, perfazendo um total de 1.800 (mil e 
oitocentos) pontos positivos.

Portanto, somando-se o item 1 - tempo de efetivo serviço 
em função militar ou de natureza ou interesse militar 2.600 
(dois mil e seiscentos) pontos positivos, com o item 2 - tem-
po na graduação atual 1.800 (mil e oitocentos) pontos positi-
vos, o Cabo PM nº 22.500 José terá um total de 4.400 (quatro 
mil e quatrocentos) pontos positivos. Estes dois itens constam 
nas letras “a” e “b”, inc. I, do art. 5º, do Decreto Estadual nº 
31.804/2015. in verbis:

Art.5º Os valores numéricos positivos devem ser atribuí-

dos, nas respectivas carreiras, na forma a seguir:

I – o tempo de efetivo serviço:

a) em função militar ou considerada de natureza ou inter-

esse militar, desde a data da nomeação ao primeiro posto 

ou graduação da Corporação, até o encerramento das alter-

ações: 100 (cem) pontos por semestre;

b) no posto ou graduação atual, desde a data da promoção 

respectiva, até a data de encerramento das alterações: 200 

(duzentos) pontos por semestre.

                                                                                       Grifei

32 QUAIS OS CURSOS QUE EU POSSO SER PON-
TUADO PARA MINHA PROMOÇÃO?
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Primeiramente, com exceção do Curso de Habilitação a 
Cabo – CHC PM que foi extinto, os demais cursos CFP, CHS e 
CHST, o militar terá direito a 100 (cem) pontos positivos no 
curso de ascensão profissional, caso sua média final tenha sido 
igual ou maior do 8,0 (oito).

As titulações acadêmicas de nível superior são pontuadas 
da seguinte forma: 

• Graduação 100 (cem) pontos;
• Especialização 200 (duzentos) pontos;
• Mestrado 400 (quatrocentos) pontos;
• Doutorado 600 (seiscentos) pontos, e 
• Pós-doutorado 800 (oitocentos) pontos.

Os cursos de interesse militar designados e/ou autori-
zados pelo Sr. Coronel CMT-G da PMCE tem suas pontuações 
proporcionais a carga horária, conforme a seguir:

• Carga horária de 40 a 79 h/a – 50 (cinquenta) pontos 
positivos;

• Carga horária de 80 a 159 h/a – 100 (cem) pontos po-
sitivos;

• Carga horária de 160 a 249 h/a – 200 (duzentos) pon-
tos positivos;

• Carga horária acima de 250 h/a – 300 (trezentos) 
pontos positivos.

Tudo estabelecido nos incisos II, III e IV, do art. 5º, do 
Decreto Estadual nº 31.804/2015. 

Vejamos:
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II – titulação de nível superior conferida por instituição de 

ensino superior, reconhecida por órgão competente: 100 

(cem) pontos;

III - titulação de pós-graduação conferida por instituição de 

ensino, com produção acadêmica voltada para o interesse 

das corporações militares, assim reconhecida pela respecti-

va Comissão de Promoção, com decisão devidamente mo-

tivada:

a) especialização latu sensu: 200 (duzentos) pontos;

b) mestrado: 400 (quatrocentos) pontos;

c) doutorado: 600 (seiscentos) pontos;

d) pós-doutorado: 800 (oitocentos) pontos.

IV - aprovação em cursos relacionados e/ou aplicados às 

áreas de interesse da Corporação respectiva, designados e/

ou autorizados pelo Comando-Geral, devidamente compro-

vados por diploma ou certificado de conclusão:

a) curso com carga horária de 40 a 79 horas/aula: 50 

(cinquenta) pontos;

b) curso com carga horária de 80 a 159 horas/aula: 100 

(cem) pontos;

c) curso com carga horária a partir de 160 a 249 horas/

aula: 200 (duzentos) pontos;

d) curso com carga horária a partir de 250 horas/aula: 300 

(trezentos) pontos.

                                                                                       Grifei

Vale lembrar que nos incisos III e IV (titulações e cursos 
de interesse militar) há previsão da responsabilidade do inte-
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ressado na comprovação dessa pontuação, conforme o §12, do 
art. 5º, do Decreto Estadual nº 31.804/2015. 

Vejamos:

§12. Será de responsabilidade do interessado a devida com-

provação das pontuações previstas nos incisos III, IV, IX, 

X, XI, XV e XVI, junto à autoridade a que estiver imediata-

mente subordinado, para elaboração da folha de alteração, 

no caso de praças, e junto à respectiva Comissão de Pro-

moção, no caso de oficiais, até a data do encerramento das 

alterações, sob pena de não serem computadas no período 

correspondente.

                                                                                        Grifei

33 EU TENHO A BARRETA DE ENSINO E INS-
TRUÇÃO, A MEDALHA JOSÉ MARTINIANO DE 
ALENCAR, A MACHADINHA E O CAPACETE DO 
CBMCE, QUAIS AS CONDECORAÇÕES QUE PON-
TUAM E QUANTOS PONTOS FAREI COM ESSAS 
BARRETAS E MEDALHAS?

Embora estas condecorações tenham uma importância 
considerável nas Instituições militares PM/BM, infelizmente, 
elas não contam mais pontuação para promoção. As condeco-
rações que pontuam para promoções das Praças são as seguin-
tes medalhas:

• Medalha por Bravura – Tiradentes – 300 (trezentos) 
pontos positivos;
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• Medalha do Mérito Intelectual – MMI – 200 (duzen-
tos) pontos positivos;

• Medalha de Tempo de Serviço – MTS – 30 (trinta) 
anos – 200 (duzentos) pontos positivos; 20 (vinte) 
anos – 150 (cento e cinquenta) pontos; e a de 10 (dez) 
anos – 100 (cem) pontos positivos. 

Vale lembrar que as medalhas de tempo de serviço não 
são cumulativas.

As outras medalhas que contam pontos para as promo-
ções são comendas dadas pelo Chefe do Executivo nosso gover-
nador do Estado do Ceará que são elas:

• Medalha Abolição – 300 (trezentos) pontos positivos;
• Medalha do Mérito Funcional – 200 (duzentos) pon-

tos positivos.

De conformidade com o inc. V, do art. 5º, do Decreto Es-
tadual nº 31.804/2015. 

Vejamos:

V – medalhas:

a) Medalha Abolição - 300 (trezentos) pontos;

b) Medalha por Bravura (Tiradentes) - 300 (trezentos) pon-

tos;

c) Medalha Herói João Nogueira Jucá: 300 (trezentos) pon-

tos;

d) Medalhas do Mérito Intelectual (MMI): 200 (duzentos) 

pontos por curso;

e) Medalha de Tempo de Serviço (MTS) 30 (trinta), 20 (vinte) 

e 10 (dez) anos: 200 (duzentos), 150 (cento e cinquenta) e 
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100 (cem) pontos, respectivamente, não cumulativas;

f) Medalha do Mérito Funcional – 200 (duzentos) pontos;

g) Barreta de Comando – 100 (cem) pontos.

                           Grifei

Ressalte-se que a Barreta de Comando é destinada so-
mente a Oficiais superiores da PM/BM.

34 FUI TRANSFERIDO PARA UM MUNICÍPIO 
MUITO DISTANTE DA CAPITAL POR EXTREMA 
NECESSIDADE DA CORPORAÇÃO. EU POSSO GA-
NHAR ALGUM PONTO PARA PROMOÇÃO POR 
ISSO?

Pode sim. Existe os locais de difícil provimento, onde o 
policial terá direito a 25 (vinte e cinco) pontos positivos por se-
mestre trabalhado no referido lugar.

Anualmente, o Coronel Comandante-Geral classifica e 
publica no Boletim do Comando -Geral todos os lugares consi-
derados de difícil provimento, conforme inc. VII, do Decreto nº 
31.804/2015. 

Vejamos:

VII – desempenho da função militar em Local de Difícil 

Provimento (LDP), conforme relação anual de classifi-

cações/lotações fornecidas pelo respectivo Coronel Coman-

dante-Geral – 25 (vinte e cinco) pontos, por cada semestre;

                                                                                       Grifei

Vale lembrar que todos os anos, especificamente, no mês 
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de outubro o Coronel Comandante Geral da PMCE publica em 
BCG a relação dos locais de difícil provimento. Para relacionar 
estes locais o Cel CMT-G leva em consideração os seguintes fa-
tores: Dificuldade para nomear, designar ou lotar policiais mi-
litares nestas localidades, conforme § 4º, do art. 5º, do Decreto 
Estadual nº 31.804/2015.

Vejamos:

§4º A relação de Locais de Difícil Provimento será publicada 

em boletim interno, no mês de outubro, a ser considerada 

para a promoção referente ao ano subsequente, e levará em 

consideração a dificuldade do Coronel Comandante-Geral 

em realizar nomeações, designações ou lotações dentro da 

respectiva Corporação.

                            Grifei

Existe uma declaração padrão, a qual será assinada e re-
metida junto com a folha de alteração da Praça para a Secre-
taria da CPP, por ocasião das promoções regulares, visando a 
comprovação do desempenho de atividade em local de difícil 
provimento. Tal declaração encontra-se publicada no BCG nº 
163/2019. Vejamos:

ANEXO II

(A que se refere o item 9.2. da Nota nº 173/2019-CPP) 

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE EM 

LOCAL DE DIFÍCIL PROVIMENTO DECLARO PARA OS 

DEVIDOS FINS JUNTO À COMISSÃO DE PROMOÇÃO 

DE PRAÇAS DA PMCE – CPP/PMCE, QUE O (gradu-
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ação, número, nome completo e matrícula funcional) 

____________________________, EXERCE/EXERCEU 

SUAS FUNÇÕES POLICIAIS MILITARES NO MUNICÍPIO 

DE _____________(verificar os locais de difícil provi-

mento publicado no BCG nº 198, de 23/10/2017 e BCG 

nº 192, de 11/10/2018), NO PERÍODO DE (período que 

iniciou o exercício das funções no local de difícil provi-

mento)____/____/____, ATÉ (data atual ou quando foi 

transferido do local) ____/____/____, CONFORME PRE-

CEITUA O ART. 6º, INC. VII, DO DECRETO Nº 31.804, DE 

20/10/2015.

__________________________________________

OFICIAL RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO MATRICU-

LA FUNCIONAL UNIDADE POLICIAL

35 SEMPRE SOU NOMEADO PARA ESCRIVÃO DE 
IPM, ESCALADO PARA PROCEDIMENTOS ADMI-
NISTRATIVOS, COMO FUNCIONA A PONTUAÇÃO 
NESTES CASOS?

Tanto o exercício de atividade judiciária militar como o 
exercício em procedimentos e processos administrativos são 
pontuados com 20 (vinte) pontos em cada procedimento ou 
participação. Ocorre que há um limite anual para estes proce-
dimentos que são 05 (cinco) procedimentos por ano e os pro-
cedimentos devem estar devidamente concluídos.

Portanto, o militar pode pontuar anualmente 100 (cem) 
pontos por ano para atividade judiciária militar e 100 (cem) 
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pontos por ano para os procedimentos e processos adminis-
trativos, conforme estabelece os incisos IX e X, do art. 5º, do 
Decreto Estadual nº 31.804/2015. 

Vejamos:

IX – exercício de atividade judiciária militar, como Encar-

regado de Inquérito Policial Militar devidamente concluído, 

inclusive como Escrivão, limitado a 05 (cinco) procedimen-

tos por ano, bem como participação em conselho perma-

nente ou especial de justiça militar, limitada a uma partic-

ipação anual: 20 (vinte) pontos em cada procedimento ou 

participação, respectivamente;

X – exercício em procedimentos e processos administra-

tivos devidamente concluídos, no âmbito das Corporações 

Militares Estaduais ou da Controladoria Geral de Disciplina, 

limitado a 05 (cinco) procedimentos/processos por ano: 20 

(vinte) pontos em cada procedimento;

                                                                                        Grifei

Vale lembrar que nos incisos IX e X (exercício de ativi-
dade judiciária militar e exercício em procedimentos e proces-
sos administrativos devidamente concluídos) há previsão da 
responsabilidade do interessado na comprovação dessa pon-
tuação, conforme o §12, do art. 5º, do Decreto Estadual nº 
31.804/2015. 

Vejamos:

§12. Será de responsabilidade do interessado a devida com-

provação das pontuações previstas nos incisos III, IV, IX, 
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X, XI, XV e XVI, junto à autoridade a que estiver imediata-

mente subordinado, para elaboração da folha de alteração, 

no caso de praças, e junto à respectiva Comissão de Pro-

moção, no caso de oficiais, até a data do encerramento das 

alterações, sob pena de não serem computadas no período 

correspondente.

Grifei

36 FUI NOMEADO COMO GESTOR DE CONTRA-
TO E PREGOEIRO, COMO FUNCIONA A PONTUA-
ÇÃO NESTES CASOS?

Algumas Praças também exercem essas funções na PMCE. 
Tanto o gestor de contrato como o pregoeiro terão direito a 40 
(quarenta) pontos semestrais quando tiverem exercendo essas 
funções, porém o semestre em que desempenharem as respec-
tivas atividades deve ser completo para obterem a pontuação, 
de acordo com o inc. XI, do art. 5º, do Decreto nº 31.804/2015. 

Vejamos:

XI – exercício funcional como Gestor ou Fiscal de contratos 

administrativos, de interesse das respectivas corporações, e 

ainda como pregoeiro ou membro da Central de Licitações/

PGE: 40 (quarenta) pontos por semestre completo de de-

sempenho das respectivas atividades;

Grifei

As Praças para serem pontuadas nesse quesito devem 
comprovar por meio de documento oficial sua nomeação para 
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a função, a fim de que seja feito o cálculo semestral.
Ex.: Nomeação como gestor de contrato publicado no 

Boletim do Comando Geral e documento comprovando que 
ainda exerce a função.

Vale lembrar que no inc. XI (exercício funcional como 
Gestor ou Fiscal de contratos administrativos e pregoeiro ou 
membro da Central de Licitações/PGE) há previsão da respon-
sabilidade do interessado na comprovação dessa pontuação, 
conforme o §12, do art. 5º, do Decreto Estadual nº 31.804/2015. 
Vejamos:

§12. Será de responsabilidade do interessado a devida com-

provação das pontuações previstas nos incisos III, IV, IX, 

X, XI, XV e XVI, junto à autoridade a que estiver imediata-

mente subordinado, para elaboração da folha de alteração, 

no caso de praças, e junto à respectiva Comissão de Pro-

moção, no caso de oficiais, até a data do encerramento das 

alterações, sob pena de não serem computadas no período 

correspondente.

Grifei

37 SEMPRE FUI MOTORISTA NA PMCE, COMO 
FUNCIONA A PONTUAÇÃO PARA CONDUTOR DE 
VIATURA OU EMBARCAÇÃO?

Antes da Lei de Promoções o condutor de viaturas e/ou 
embarcações não pontuava para promoções. Com a nova Lei, 
o exercício funcional como Condutor de viaturas PMs, tanto 
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administrativas como operacionais são pontuados semestral-
mente. Os motoristas de viaturas administrativas têm direito 
a 20 (pontos) por semestre. Já os motoristas operacionais tem 
direito a 40 (quarenta) pontos por semestre. Vale ressaltar que 
os condutores de motocicletas operacionais também têm direi-
to aos 40 (quarenta) pontos semestrais.

Outro fator relevante é que tanto os motoristas de viatu-
ras administrativas como de viaturas operacionais pontuam 40 
(quarenta) pontos semestrais, caso suas viaturas exijam a habi-
litação nas categorias “D” ou “E”, inc. XI, do art. 5º, do Decreto 
nº 31.804/2015. 

Vejamos:

XII – exercício funcional como Condutor de Viaturas e Em-

barcações, nas atividades-fim e meio das Corporações, ou 

em atividade de interesse militar estadual por semestre:

a) viaturas administrativas que exijam habilitação categoria 

“A”: 20 (vinte) pontos;

b) viaturas operacionais que exijam habilitação categoria 

“A” ou embarcações: 40 (quarenta) pontos;

c) viaturas administrativas que exijam habilitação categoria 

“B”: 20 (vinte) pontos;

d) viaturas operacionais que exijam habilitação categoria 

“B”: 40 (quarenta) pontos;

e) viaturas administrativas que exijam habilitação categori-

as “D” ou “E”: 40 (quarenta) pontos;

f) viaturas operacionais que exijam habilitação categorias 

“D” ou “E”: 40 (quarenta) pontos.

Grifei
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Ressalte-se ainda que por ocasião do processamento das 
promoções regulares, a OPM de origem do militar deve anexar 
à folha de alteração do promovendo os documentos compro-
batórios para a aquisição dos referidos pontos. Segue modelo 
da Declaração de condutor publicada no Boletim do Comando 
Geral nº 163, de 30/08/2019.

DECLARAÇÃO DE CONDUTOR DE VIATURAS E EMBAR-

CAÇÕES

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS JUNTO À COMISSÃO 

DE PROMOÇÃO DE PRAÇAS DA PMCE – CPP/PMCE, 

QUE O (graduação, número, nome completo e matrícula 

funcional)___________________, EXERCE/EXERCEU A 

FUNÇÃO DE CONDUTOR DE (viatura, moto-patrulha ou 

embarcação)____________, NA ATIVIDADE (operacional 

ou administrativa)________________________________, 

EM VEÍCULO QUE EXIGE CATEGORIA DA CARTEIRA NA-

CIONAL DE HABILITAÇÃO (A, B, D ou E, - a categoria a ser 

informada é aquela exigida para conduzir o veículo no qual 

exerce a função)________, NA (unidade em que o militar 

exerce/exerceu a referida função)____________________, 

DESDE (período que iniciou o exercício da função de con-

dutor)____/____/____, ATÉ (data atual ou quando deixou 

de exercer a função de condutor)____/_____/____, CON-

FORME PRECEITUA O ART. 6º, INC. XII, DO DECRETO Nº 

31.804, DE 20/10/2015.

_______________________________________

OFICIAL RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO

MATRICULA FUNCIONAL UNIDADE POLICIAL
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38 A PRAÇA QUE ESTIVER BEM FISICAMENTE 
PODERÁ SER PONTUADA POR ISSO (TAF)?

Isso mesmo. Anualmente os policiais poderão passar por 
um Teste de Aptidão Física – TAF, podendo atingir até 150 (cen-
to e cinquenta) pontos positivos. A menor pontuação que é a 
regular são 60 (sessenta) pontos positivos.

37.1. O Teste de Aptidão Física – TAF é realizado por meio 
de uma Comissão de Oficiais com formação em Educação Fí-
sica designada pelo Sr. Coronel Comandante-Geral da PMCE. 
Um fator interessante nessa modalidade de pontuação é que 
enquanto a Praça não utilizar a referida pontuação poderá acu-
mular os pontos, vindo a zerar por ocasião da promoção pela 
modalidade merecimento.

O Teste de Aptidão Física está previsto no inc. XIV, do art. 
5º, do Decreto Estadual nº 31.804/2015. 

Vejamos:

XIV – avaliação positiva em Teste de Aptidão Física, anual-

mente:

a) E (Excelente) – 150 pontos;

b) MB (Muito Bom) – 120 pontos;

c) B (Bom) – 90 pontos;

d) R (Regular) – 60 pontos.

Grifei

Vale lembrar que todas as Praças só poderão se submeter 
ao Teste de Aptidão Física – TAF, após realizarem uma avalia-
ção de saúde, conforme § 9, do art. 5º, do Decreto Estadual nº 
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31.804/2015. in verbis:   

§9º O Coronel Comandante-Geral designará anualmente 

Comissões formadas por Oficiais e Praças, presididas por 

militar estadual com precedência hierárquica em relação 

aos avaliados, desde que habilitados na área de Educação 

Física e que não estejam concorrendo às promoções, para 

fins de aferição da pontuação prevista no inciso XIV, do 

caput deste artigo, que sempre ocorrerá após a avaliação de 

saúde prevista no art.7º, XII, da Lei nº15.797/2015, sem a 

qual não poderá o militar se submeter ao Teste de Aptidão 

Física.

Grifei

Ressalte-se que o Teste de Aptidão Física – TAF só teve re-
gulamentação iniciada a partir do ano de 2016, conforme Porta-
ria nº 044/2016-GC, publicada no BCG nº 073, de 20/04/2016. 

Vejamos:

Portaria nº 044/2016-GC Constitui Comissão para elabo-

ração dos parâmetros necessários para o Teste de Aptidão 

Física (TAF) aos Policiais Militares, na forma que indica o 

Art. 5º, inciso XIV, do Decreto nº. 31.804, de 20/10/2015. 

O CORONEL COMANDANTE GERAL DA PMCE, no uso das 

atribuições insertas no inciso X do art. 12, da Lei nº. 15.217, 

de 05 de setembro de 2012, e CONSIDERANDO a neces-

sidade de regulamentar o disposto no Art. 5º, inciso XIV, 

do Decreto nº. 31.804, de 20/10/2015, RESOLVE: Art. 1º. 

DESIGNAR os militares estaduais abaixo relacionados para, 
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sob a presidência do primeiro, elaborarem os parâmetros 

necessários para o Teste de Aptidão Física (TAF) a serem 

adotados na Corporação para avaliação física dos Policiais 

Militares, na forma do Art. 5º, inciso XIV, do Decreto nº. 

31.804, de 20/10/2015. - CEL QOPM JOSÉ ROGÉRIO CÂMA-

RA DO NASCIMENTO - TEN CEL QOPM EVANDRO QUE-

IROZ DE ASSUNÇÃO - MAJ QOPM JOHNNY DIAS MOTA 

- MAJ QOPM CARLOS AUGUSTO TEIXEIRA MAGALHAES 

Art. 2º. Fica estabelecido o prazo de 20 (vinte) dias para a 

conclusão dos trabalhos. Art. 3º. Esta portaria entrará em 

vigor na data de sua publicação. QUARTEL DO COMANDO 

GERAL, em Fortaleza/CE, aos 19 de abril de 2016.

Tendo alteração na Comissão Oficial, conforme Portaria 
nº 046/2016-GC, publicada no BCG nº 077, de 27/04/2016. 

Vejamos:

Substituição de Oficial em Comissão Portaria nº 046/2016-

GC Substituição de oficial na Comissão para elaboração 

dos parâmetros necessários para o Teste de Aptidão Físi-

ca (TAF) aos Policiais Militares, na forma que indica o Art. 

5º, inciso XIV, do Decreto nº. 31.804, de 20/10/2015. O 

CORONEL COMANDANTE GERAL DA PMCE, no uso das 

atribuições insertas no inciso X do art. 12, da Lei nº. 15.217, 

de 05 de setembro de 2012, e CONSIDERANDO a necessi-

dade de regulamentar o disposto no Art. 5º, inciso XIV, do 

Decreto nº. 31.804, de 20/10/2015, RESOLVE: Art. 1º Sub-

stituir o oficial superior: Major QOPM Carlos Augusto Teix-

eira Magalhães, nomeado através da Portaria nº 44/2016-
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GC, publicada no BCG nº 073, de 20/04/2016. Art. 2º Em 

consequência da modificação efetivada pelo artigo anteri-

or, a Comissão passa a ter a seguinte composição: - CEL 

QOPM JOSÉ ROGÉRIO CÂMARA DO NASCIMENTO - TEN 

CEL QOPM EVANDRO QUEIROZ DE ASSUNÇÃO - MAJOR 

QOPM JOHNNY DIAS MOTA - MAJOR QOPM CLEBER FER-

REIRA DE MESQUITA. Art. 3º Fica estabelecido o prazo de 

20 (vinte) dias para a conclusão dos trabalhos. Art. 4º Esta 

portaria entrará em vigor na data de sua publicação. Art. 

5º Revogam-se as disposições em contrário. QUARTEL DO 

COMANDO GERAL, em Fortaleza/CE, 25 de abril de 2016.

Os parâmetros necessários para aplicação do Teste de Ap-
tidão Física (TAF) foram finalmente estabelecidos pela Portaria 
nº 051/2016-CG, publicada no BCG nº 107, de 09/06/2016. 

Vejamos:

TAF aos PM’s - Informação Portaria nº 051 – GC Estabelece 

os parâmetros necessários para aplicação do Teste de Aptidão 

Física (TAF), aos Policiais Militares de acordo com o Art. 5º, 

inciso XIV, do Decreto nº 31.804, de 20.10.15. O CORONEL 

COMANDANTE GERAL DA PMCE, no uso das atribuições que 

lhe conferem o Art. 12, inciso X, da Lei nº 15.217, de 05 de se-

tembro de 2012, visando regulamentar o disposto no Art. 5º, 

inciso XIV, do Decreto nº 31.084, de 20 de outubro de 2015 e: 

Considerando que o Decreto nº 31.804, de 20 de outubro de 

2015, que regulamenta as promoções dos militares estaduais, 

em seu art. 5º, inciso XIV, estabelece a avaliação positiva em 

Teste de Aptidão Física (TAF) anual, como uma das formas de 
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se atribuir valores numéricos positivos, nas respectivas carrei-

ras, aos militares submetidos ao TAF, por ocasião da aferição 

total dos pontos positivos para o período correspondente, 

conforme ainda disposto no art. 28 do mesmo diploma legal. 

Considerando que o referido Art. 5º, §9º e §10º dispõem, da 

mesma forma, sobre a designação anual de Comissões for-

madas por Oficiais e Praças, habilitados na área de Educação 

Física para fins de aferição da pontuação prevista no inciso 

XIV e sobre definição de critérios para aferição mediante por-

taria a ser editada pelo Coronel Comandante Geral, para que 

se estabeleça parâmetros de avaliação. Considerando que a 

necessidade do estabelecimento de parâmetros para aplicação 

do Teste de Avaliação Física na forma que indica, além de 

condição sine qua non ao funcionamento das comissões de 

avaliação física, referidas no parágrafo anterior, permitirá o 

exercício regular e pleno de suas atividades de maneira impar-

cial e objetiva. Finalmente, considerando que deva ser garanti-

da a todo militar estadual, que venha a se submeter aos Testes 

de Avaliação Física, para efeito de aferição de valores positivos 

para promoção, critérios objetivos, que garantam a aferição 

numa escala crescente e ordenada de valores que levem em 

consideração as condicionantes de idade e sexo, depois de at-

endido o disposto no art. 7º, XII, da Lei nº 15.797/2015, sem 

o qual não poderá o militar se submeter ao Teste de Aptidão 

Física. RESOLVE: Artigo 1º. Aprovar, na forma do Anexo I (em 

separata a este BCG), os testes físicos, conforme condições 

de execução, que serão exigidos por ocasião da realização do 

TAF para promoção que será realizado anualmente, de acordo 
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com o previsto no art. 28 do Dec. Nº 31.804/15, atendendo o 

calendário de processamento das promoções a ser definido 

pelas comissões de promoções de oficiais e praças publica-

dos em Boletim Interno do Comando-Geral, conforme tabela, 

na forma do Anexo II (em separata a este BCG). Artigo 2º. 

Os militares estaduais que desejarem submeter-se ao TAF, na 

forma e condições dispostas no artigo anterior, deverão apre-

sentar-se às comissões previamente estabelecidas em Boletim 

do Comando-Geral, com o uniforme previsto no regulamento 

de uniforme da PMCE, nos dias e horários estipulados, depois 

de submetidos ao Exame de Saúde previsto no art. 7º, da Lei 

15.797/2015, observados o disposto ainda nos §9º do art. 5º, 

e art. 8º, inciso VII, parágrafo único, do Dec. Nº 31.804/15. 

Artigo 3º. A pontuação total a ser obtida no TAF pelo Militar 

Estadual será a média aritmética das pontuações conseguidas 

nos testes físicos aplicados. Parágrafo Único: A média aritméti-

ca obtida como descrita caput, será automaticamente conver-

tida aos limites dos conceitos definidos no inciso XIV do art. 

5º do Decreto Nº 31.804/15 de modo que a pontuação obtida 

no limite de 60 a 89 pontos para efeito de aferição de valores 

para promoção equivalerá ao conceito Regular (60pts). Se at-

ingir pontuação de 90 a 119 pontos, conceito Bom (90pts). Se 

atingir pontuação de 120 a 149, conceito Muito Bom (120pts). 

Finalmente 150 pontos, conceito Excelente (150pts). Artigo 

4º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

Artigo. 5º. Ficam revogadas as disposições em contrário. For-

taleza-CE, 03 de junho de 2016.

Grifei
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39 QUAIS AS ESCALAS OPERACIONAIS QUE 
ACONTECEM ANUALMENTE QUE PODEM SER 
PONTUADAS PARA EFEITO DE PROMOÇÃO?

A Praça que participar das atividades operacionais que 
já fazem parte do calendário operacional da PMCE, tais como: 
Carnaval, Semana Santa, Natal, Reveillon e Eventos de grande 
emprego de efetivo policial militar terão direito a 10 (dez) pon-
tos por cada escala, ou seja, por operação que a Praça participar.

Ex.: O 3º Sargento PM Carlos no ano de 2019 partici-
pou das Operações: Carnaval/2019, Semana Santa/2019 e Re-
veillon/2019. Conquistou o direito a 30 (trinta) pontos, ou seja, 
10 (dez) pontos por escala de serviço cumprida.

Esta pontuação está prevista no inc. XV, do Decreto Esta-
dual nº 31.804/2015. 

Vejamos:

XV – participação efetiva em atividades funcionais nos 

períodos referentes às Operações Carnaval, Semana Santa, 

Natal, Réveillon, e Eventos que demandem grande emprego 

de efetivo, assim designados pelo Comando Geral: 10 (dez) 

pontos por escala de serviço cumprida.

Grifei

As escalas referentes aos eventos que demandem grande 
emprego de efetivo designado pelo Comando-Geral serão ana-
lisadas pela Comissão de Promoção de Praças – CPP, do possí-
vel computo dos pontos.
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Ex.: Operação ENEM, Operação Expocrato, Operação 
Fortal, Operação Halleluya...

É bom lembrar que esta pontuação deverá ser apresenta-
da ao Sargenteante por ocasião da confecção da Folha de Alte-
ração do promovendo, ou seja, a responsabilidade é totalmente 
do interessado em controlar esse tipo de pontuação, tendo o 
cuidado de organizar e solicitar a publicação em Boletim In-
terno ou BCG, bem como lançamento na sua ficha individual 
constante em sua OPM.

Vale lembrar que há previsão da responsabilidade do in-
teressado na comprovação dessa pontuação, conforme o §12, 
do art. 5º, do Decreto Estadual nº 31.804/2015. 

Vejamos:

§12. Será de responsabilidade do interessado a devida com-

provação das pontuações previstas nos incisos III, IV, IX, 

X, XI, XV e XVI, junto à autoridade a que estiver imediata-

mente subordinado, para elaboração da folha de alteração, 

no caso de praças, e junto à respectiva Comissão de Pro-

moção, no caso de oficiais, até a data do encerramento das 

alterações, sob pena de não serem computadas no período 

correspondente.
Grifei

40 AS PRISÕES EM FLAGRANTE E AS APREEN-
SÕES DE ARMAS PONTUAM PARA A PROMOÇÃO?

Positivo, agora a Praça é pontuada por sua produtividade 
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funcional, obtendo 05 (cinco) pontos positivos por arma apre-
endida. Entretanto, essa pontuação é limitada anualmente, ou 
seja, a cada ano só poderão ser computadas 10 (dez) apreen-
sões de armas totalizando 50 (cinquenta) pontos por ano.

Quanto a prisão em flagrante delito, essa pontuação diz 
respeito a prisão por crimes violentos letais e intencionais, os 
chamados CVLI, na forma da Lei nº 15.558/2014. Essa pontua-
ção segue o modelo das apreensões de armas 05 (cinco) pontos 
positivos por Auto de Prisão em Flagrante Delito por Crimes 
Violentos Letais e Intencionais-CVLI, limitada anualmente, ou 
seja, a cada ano só poderão ser computados 10 (dez) Flagrantes 
totalizando 50 (cinquenta) pontos por ano.

A apreensão de arma e o Auto de Prisão em Flagran-
te Delito por Crimes Violentos Letais e Intencionais-CVLI es-
tão previstos no inc. XVI, do art. 5º, do Decreto Estadual nº 
31.804/2015. 

Senão vejamos:

XVI – produtividade funcional, aferida anualmente:

a) apreensão de arma de fogo: 05 (cinco) pontos por arma, 

limitado a 50 (cinquenta) pontos anuais, caso não configu-

rada a hipótese da alínea subsequente;

b) guarnição encarregada do Auto de Prisão em Flagrante 

Delito por Crimes Violentos Letais e Intencionais-CVLI, na 

forma da Lei nº15.558/2014: 05 (cinco) pontos por proced-

imento, limitado a 50 (cinquenta) pontos anuais;

c) vistoria técnica realizada por meio da Coordenadoria de 

Atividades Técnicas-CAT: 05 (cinco) pontos para cada 20 

(vinte) vistorias, limitado a 50 (cinquenta) pontos anuais;



100 | Pergunte ao secretário: tire suas dúvidas referentes as promoções na PMCE

Editora Via  Dourada

d) análise de Projeto de Prevenção, Contra Incêndio e Pâni-

co, realizada por meio da Coordenadoria de Atividades Téc-

nicas CAT: 01 (um) ponto para cada projeto, limitado a 50 

(cinquenta) pontos anuais.
Grifei

Vale lembrar que há previsão da responsabilidade do in-
teressado na comprovação dessa pontuação, conforme o §12, 
do art. 5º, do Decreto Estadual nº 31.804/2015. 

Vejamos:

§12. Será de responsabilidade do interessado a devida com-

provação das pontuações previstas nos incisos III, IV, IX, 

X, XI, XV e XVI, junto à autoridade a que estiver imediata-

mente subordinado, para elaboração da folha de alteração, 

no caso de praças, e junto à respectiva Comissão de Pro-

moção, no caso de oficiais, até a data do encerramento das 

alterações, sob pena de não serem computadas no período 

correspondente.
Grifei

41 É VERDADE QUE SE A PRAÇA FOR LESIONA-
DA EM SERVIÇO PODERÁ SER PONTUADA COM 
200 (DUZENTOS) PONTOS PARA A PROMOÇÃO 
POR MERECIMENTO?

Sim, a lesão deve ocorrer durante o exercício funcional, 
no entanto, é indispensável que seja realizado um Atestado de 
Origem ou um Inquérito Sanitário de Origem. Outro fator im-
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prescindível para essa pontuação é o afastamento da Praça que 
deverá ter sido por mais de 30 (trinta) dias, conforme inc. XVII, 
do art. 5º, do Decreto Estadual nº 31.804/2015. 

Vejamos:

XVII – lesão decorrente do exercício funcional, devidamente 

atestada em laudo médico oficial e em procedimento inter-

no próprio, de que resulte afastamento das atividades por 

mais de 30 (trinta) dias: 200 (duzentos) pontos.
Grifei

A Comissão de Promoção de Praças – CPP, notadamente 
em reuniões e deliberações chegou ao entendimento que para 
a Praça obter esta pontuação o policial deve ser ferido em ocor-
rência policial.

Ex.: Lesionado à bala, à faca, capotamento da viatura, 
etc.

Vários policiais militares que pelo simples fato de esta-
rem de serviço ou em missão de natureza militar sofreram al-
gumas lesões tais como:

Ex.: Acidente de moto no trajeto trabalho para casa, casa 
para o trabalho; torção do tornozelo, joelho numa atividade fí-
sica no quartel, entre outras situações que não foram enfrenta-
mento no exercício operacional militar, a Comissão de Promo-
ção de Praças – CPP decidiu que não se enquadra no inc. XVII, 
do art. 5º, do Decreto nº 31.804/2015.

Portanto, o entendimento do colegiado é que o legislador 
criou essa pontuação, visando compensar o PM que foi lesiona-
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do em combate e não um PM que se acidentou e/ou foi acome-
tido de um incidente no trabalho.

42  COMO FUNCIONA A PONTUAÇÃO REFEREN-
TE AO DESEMPENHO DISCIPLINAR DAS PRA-
ÇAS?

A cada 05 (cinco) anos sem sanção administrativa ou pe-
nal a Praça acrescenta ao seu desempenho disciplinar 50 (cin-
quenta) pontos. Logo, a Praça que durante sua carreira militar 
se mantiver sem punição disciplinar obterá pontuação positiva 
a cada 05 (cinco) anos.

Ex.: Soldado PM nº 22.500 José que concorrerá a promo-
ção para a graduação de Cabo PM. Tem 07 (sete) anos de efeti-
vo serviço sem nenhuma punição disciplinar administrativa ou 
penal. Logo terá direito a 50 (cinquenta) pontos positivos no 
quesito desempenho disciplinar.

 Já o 1º Sargento PM 17.777 Carlos que concorrerá a pro-
moção para a graduação de Subtenente PM. Tem 22 (vinte e 
dois) anos de efetivo serviço sem nenhuma punição discipli-
nar administrativa ou penal. Logo terá direito a 200 (duzentos) 
pontos positivos no quesito desempenho disciplinar.

Esta pontuação está disposta no inc. XVIII, do art. 5º, do 
Decreto Estadual nº 31.804/2015. 

Vejamos:

XVIII - desempenho disciplinar sem qualquer sanção ad-

ministrativa ou penal, a contar da data da eventual apli-

cação, nos seguintes períodos:
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a) 05 (cinco) anos: 50 (cinquenta) pontos;

b) 10 (dez) anos: 100 (cem) pontos;

c) 15 (quinze) anos: 150 (cento e cinquenta) pontos;

d) 20 (vinte) anos: 200 (duzentos) pontos;

e) 25 (vinte e cinco) anos: 250 (duzentos e cinquenta) pon-

tos;

f) 30 (trinta) anos: 300 (trezentos) pontos.

Grifei

43  EU TENHO MAIS DE UMA GRADUAÇÃO E 
MAIS DE UMA PÓS-GRADUAÇÃO. POSSO UTILI-
ZÁ-LAS TODAS E QUANTAS VEZES EU QUISER?

No que se refere a graduação a legislação não restringe a 
quantidade nem as vezes que será utilizada para efeito de pro-
moção por merecimento. Em contrapartida, as pós-graduações 
só serão utilizadas uma única vez.

Ex.: 3º Sargento PM nº 21.222 Ferreira informou na sua 
folha de alteração duas graduações e duas especializações e 
logrou êxito na promoção a 2º Sargento PM pela modalidade 
merecimento. Logo, quando for concorrer a promoção à gradu-
ação de 1º Sargento PM, estas duas especializações não poderão 
mais receber pontuação, conforme §1º, do art. 5º, do Decreto 
Estadual nº 31.804/2015. Vejamos:

§1º Para cada promoção por merecimento, o militar so-

mente poderá utilizar uma dentre as titulações previstas no 

inciso III, deste artigo, vedada a utilização do mesmo curso 

por mais de uma vez.
Grifei
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44 QUANTO AOS CURSOS DE INTERESSE DA 
CORPORAÇÃO. QUAIS OS CURSOS E QUANTOS 
EU PODEREI APRESENTAR PARA PROMOÇÃO?

Os cursos de interesse da Corporação foram divididos 
e pontuados por carga horária. Vale ressaltar que os mesmos 
precisam estar relacionados ou aplicados às áreas de interesse 
da PMCE. Outro fator determinante para que estes cursos se-
jam aceitos é que eles devem ser devidamente DESIGNADOS 
e/ou AUTORIZADOS pelo Comando-Geral da Corporação, com 
comprovação por meio de diploma ou certificado de conclusão, 
conforme estabelece o inc. IV, do art. 5º, do Decreto Estadual 
nº 31.804/2015. 

Vejamos:

IV - aprovação em cursos relacionados e/ou aplicados às 

áreas de interesse da Corporação respectiva, designados e/

ou autorizados pelo Comando Geral, devidamente compro-

vados por diploma ou certificado de conclusão:

a) curso com carga horária de 40 a 79 horas/aula: 50 

(cinquenta) pontos;

b) curso com carga horária de 80 a 159 horas/aula: 100 

(cem) pontos;

c) curso com carga horária a partir de 160 a 249 horas/

aula: 200 (duzentos) pontos;

d) curso com carga horária a partir de 250 horas/aula: 300 

(trezentos) pontos.

                          Grifei
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Visando equilibrar essa modalidade de pontuação, o le-
gislador além de limitar o número de cursos por promoção, ve-
dou a utilização desses cursos por mais de uma vez, conforme 
o § 2º, do do art. 5º, do Decreto Estadual nº 31.804/2015. 

Vejamos:

§2º Para cada promoção por merecimento, o militar so-

mente poderá utilizar 03 (três) dos cursos mencionados no 

inciso IV, deste artigo, vedada a utilização do mesmo curso 

por mais de uma vez.
Grifei

O militar que possuir diversos cursos com diferentes car-
gas horárias poderá analisar antecipadamente, quais os cursos 
que apresentará por ocasião de ingresso em Quadro de Aces-
so Geral - QAG, ou seja, dependendo da sua posição, o militar 
poderá se resguardar e apresentar 03 (três) cursos de 50 (cin-
quenta) ou 100 (cem) pontos. Ou utilizar força máxima e apre-
sentar 03 (três) cursos de 300 (trezentos) pontos, caso possua. 
Sempre, atentando para o §12, do art. 5º, do decreto que esta-
belece a responsabilidade do interessado e observando os pra-
zos de apresentação de recurso.

(Decreto nº 31.804/2015) Art. 5º, §12. Será de responsa-

bilidade do interessado a devida comprovação das pontu-

ações previstas nos incisos III, IV, IX, X, XI, XV e XVI, junto à 

autoridade a que estiver imediatamente subordinado, para 

elaboração da folha de alteração, no caso de praças, e junto 

à respectiva Comissão de Promoção, no caso de oficiais, até 

a data do encerramento das alterações, sob pena de não ser-
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em computadas no período correspondente.
Grifei

É comum anualmente, as Praças apresentarem cursos 
que realizaram por conta própria e para aperfeiçoamento pes-
soal. No entanto, caso sejam apresentados por ocasião do pro-
cessamento das promoções regulares algum curso que não foi 
autorizado e/ou designados pelo Comando-Geral da Corpora-
ção, bem como curso que não seja de interesse da Corporação, 
tais cursos não serão considerados para computo de pontos. 
Claro, que passando pela análise da Comissão de Promoção de 
Praças – CPP.

45 QUAL É A PONTUAÇÃO QUE A PRAÇA TEM A 
RESPONSABILIDADE DE APRESENTAR, FICAN-
DO SUJEITO A NÃO PONTUAR, CASO NÃO APRE-
SENTE NO PRAZO ESTABELECIDO?

O legislador relacionou as pontuações que o interessado 
terá que comprovar, ou seja, responsabilidade do militar, com 
previsão no § 12, do Decreto Estadual nº 31.804/2015. 

Vejamos:

§12. Será de responsabilidade do interessado a devida com-

provação das pontuações previstas nos incisos III, IV, IX, 

X, XI, XV e XVI, junto à autoridade a que estiver imediata-

mente subordinado, para elaboração da folha de alteração, 

no caso de praças, e junto à respectiva Comissão de Pro-

moção, no caso de oficiais, até a data do encerramento das 
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alterações, sob pena de não serem computadas no período 

correspondente.
Grifei

Tais informações deverão ser apresentadas até o encerramento das alte-

rações, ou seja, 30 de setembro. Ademais, deverão ser inseridas na folha de alte-

ração, para o devido processamento das promoções pela Secretaria da CPP. São 

elas constantes nos INCISOS:

III – Especialização, Mestrado, Doutorado e Pós-doutorado;

IV – Cursos relacionados e/ou aplicados ao interesse da Corporação, de-

signados e/ou autorizados pelo Comando-Geral da Corporação com apresenta-

ção do diploma ou certificado de conclusão;

IX – Comprovação de exercício de atividade judiciária militar, limitados a 

05 (cinco) procedimentos por ano;

X - Comprovação de exercício em procedimentos e processos administra-

tivos, limitados a 05 (cinco) procedimentos por ano;

XI – Comprovação de exercício como Gestor ou fiscal de contratos admi-

nistrativos ou ainda como pregoeiro;

XV – Participações em Operações Carnaval, Semana Santa, Natal, Ré-

veillon, e Eventos que demandem grande emprego de efetivo, assim designados 

pelo Comando Geral;

XVI - Apreensão de arma de fogo, limitando 10 (dez) apreensões anuais 

e Auto de Prisão em Flagrante Delito por Crimes Auto de Prisão em Flagrante 

Delito por Crimes Violentos Letais e Intencionais-CVLI, também com limite de 10 

(dez) flagrantes por ano.

Após elaboração do Quadro de Acesso Geral – QAG, as 
Praças que concorrem as promoções regulares têm um prazo 
de 15 (dias) para entrar com recurso (requerimento adminis-
trativo) junto a Secretaria da Comissão de Promoção de Praças 
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– CPP para retificar algum equívoco que porventura tenha ocor-
rido, conforme art. 26, do Decreto Estadual nº 31.804/2015. 

Vejamos:

Art.31. O militar estadual que se julgar prejudicado em ato 

referente ao Quadro de Acesso Geral ou Lista por Mereci-

mento, poderá ingressar com recurso, no prazo de 15 (quin-

ze) dias, a contar da data da divulgação do respectivo ato.

Parágrafo único. O recurso a que se refere este artigo será 

dirigido ao Presidente da respectiva Comissão de Promoção, 

o qual deverá solucioná-lo no prazo de 60 (sessenta) dias, 

encerrando-se a instância administrativa.

Grifei

46 MINHA SITUAÇÃO É COMPLICADA: FUI PU-
NIDO DISCIPLINARMENTE, DESLIGADO DO 
CURSO DE HABILITAÇÃO E TENHO UMA CON-
DENAÇÃO CRIMINAL? COMO SE DÁ ESTA PON-
TUAÇÃO NEGATIVA?

As pontuações negativas foram divididas em punições 
disciplinares, falta de aproveitamento nos cursos de habilita-
ção, seja desligamento, desistência ou reprovação, e condena-
ção por crime ou contravenção após o cumprimento da pena.

Nas punições disciplinares a Praça tem pontuação nega-
tiva de acordo com a transgressão cometida:

• 100 (cem) pontos negativos para cada repreensão;
• 200 (duzentos) pontos negativos para cada perma-
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nência disciplinar, a antiga detenção;
• 400 (duzentos) pontos negativos para cada custódia, 

a antiga prisão.

Quando a Praça desistir imotivadamente ou ocorrer seu 
desligamento nos cursos necessários à habilitação graduação 
subsequente terá 100 (cem) pontos negativos;

Por fim, quando a Praça sofrer:
• Uma pena alternativa, caso não decorra de transação 

penal ou suspensão condicional do processo, contra-
venção penal ou crimes de menor potencial ofensivo: 
500 (quinhentos) pontos negativos;

• Uma pena privativa de liberdade superior a 02 (dois) 
anos: 1.000 (mil) pontos negativos; e

• For condenado por crime considerado hediondo, ou 
equiparado: 5.000 (cinco) mil pontos negativos.

Tudo conforme preceitua o art. 6º, do Decreto Estadual 
nº 31.804/2015. 

Vejamos:

Art.6º Os valores numéricos negativos na promoção devem 

ser atribuídos da seguinte maneira:

I - punições disciplinares, irrecorríveis administrativa-

mente, por sanção:

a) repreensão: 100 (cem) pontos negativos;

b) permanência disciplinar: 200 (duzentos) pontos nega-

tivos;

c) custódia disciplinar: 400 (quatrocentos) pontos nega-



110 | Pergunte ao secretário: tire suas dúvidas referentes as promoções na PMCE

Editora Via  Dourada

tivos.

II - desistência imotivada ou desligamento nos cursos 

necessários à habilitação aos postos e graduações subse-

quentes: 100 (cem) pontos negativos;

III – penas decorrentes de condenação por crime ou contra-

venção, por força de sentença transitada em julgado, após o 

cumprimento total da pena:

a) pena alternativa, caso não decorra de transação penal 

ou suspensão condicional do processo, contravenção penal 

ou crimes de menor potencial ofensivo: 500 (quinhentos) 

pontos negativos;

b) pena privativa de liberdade superior a 02 (dois) anos: 

1.000 (mil) pontos negativos;

c) condenação por crime considerado hediondo, ou eq-

uiparado: 5.000 (cinco)mil pontos negativos.
Grifei

47 ADOECI E FUI READAPTADO FUNCIONAL-
MENTE PELA COORDENADORIA DE PERÍCIA 
MÉDICA - COPEM VOU CONCORRER AS PROMO-
ÇÕES?

Na readaptação funcional a Praça é inspecionada pela 
COORDENADORIA DE PERÍCIA MÉDICA – COPEM, sendo res-
tringida de algumas atividades, dependendo da enfermidade.

Exemplo 01: O armeiro que não tira serviço operacional, 
realizando somente a função na reserva de armamento.
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Exemplo 02: O sargento que não é escalado no serviço 
operacional, porém cumpre expediente com uma função admi-
nistrativa diária semanal.

As Praças com restrição ao serviço operacional externo, 
mas que trabalham em outros setores da Corporação interna-
mente, com o devido parecer da Coordenadoria de Perícia Mé-
dica - COPEM que foram readaptados funcionalmente serão 
considerados no exercício da atividade-fim, ou seja, não serão 
excluídos do Quadro de Acesso Geral - QAG por força do inc. 
XVII, do art. 7º, da Lei nº15.797/2015. O art. 26, do Decreto 
Estadual nº 31.804/2015, ampara quem está nessas condições. 

Senão vejamos:

Art.26. Considera-se no exercício da atividade-fim, para fins 

do disposto no Inciso XVII, art.7º, da Lei nº15.797/2015, o 

militar estadual readaptado, na forma dos artigos 38 e 39, 

do Decreto nº30.550/2011.
Grifei

O Decreto nº 30.550/2011 regulamentou a Perícia Médi-
ca Oficial do servidor público civil e militar do Estado do Ceará, 
os artigos 38 e 39 vão definir como se dá a readaptação funcio-
nal do militar estadual. 

Vejamos:

Art. 38. A readaptação consiste na prescrição do servidor 

civil ou militar em atividades compatíveis com a sua ca-

pacidade laborativa reduzida, provisória ou definitiva por 
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motivo de doenças que impossibilitem ou desaconselhem o 

exercício das atividades físicas e operacionais.

Art. 39. A Perícia Médica poderá conceder readaptação de 

função, temporária ou definitiva, levando em consideração 

a patologia do servidor civil ou militar e a sua capacidade 

laboral, podendo ocorrer mudança de função de acordo 

com a sua incapacidade.
Grifei

48 SOU SARGENTEANTE DO MINHA COMPA-
NHIA E TENHO VÁRIAS DÚVIDAS SOBRE O PRE-
ENCHIMENTO DA FOLHA DE ALTERAÇÕES DAS 
PRAÇAS. A CPP PODE ME AJUDAR?

Pode sim. A secretaria da Comissão de Promoção de Pra-
ças – CPP confeccionou a Nota nº 161/2020-CPP, que foi pu-
blicada no BCG nº 179, de 22 de setembro de 2020, a qual es-
clarece todas as dúvidas, concernentes ao preenchimento da 
Folha de Alterações das Praças, nos proximos topicos apresen-
taremos as novas orientações para o preencimento da folha de 
alteraçõeas para as promoções anuais.

49 NOVAS ORIENTAÇÕES PARA O PREENCHI-
MENTO DA FOLHA DE ALTERAÇÕES PARA AS 
PROMOÇÕES ANUAIS.

O Cel QOPM, Subcomandante Geral da PMCE/Presiden-
te da Comissão de Promoção de Praças, no uso das atribuições 
legais que lhe confere o art. 17, da Lei nº 15.797, de 25 de maio 
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de 2015, RESOLVE: Esclarecer o preenchimento da Folha de 
Alterações, contida no Anexo III, do Decreto nº 31.804, de 20 
de outubro de 2015 (Regulamenta as Promoções dos Militares 
Estaduais e dá outras providências).

I – Os policias militares que concorrerão às promoções 
em dezembro de 2020 deverão comparecer ao setor responsá-
vel pela elaboração da Folha de Alterações em suas respectivas 
OPMs, apresentando as comprovações das informações a se-
rem inseridas no referido documento;

II – Caso o militar não compareça à OPM para conferir 
e assinar, ou comparecendo e não assinando a Folha de Alte-
rações, tal informação deverá constar no item de referência 39 
(Observações) da respectiva Folha de Alterações;

III – O Comandante Imediato de cada militar que con-
correrá às promoções deverá atentar para o SERVIÇO ARRE-
GIMENTADO estabelecido nos §§ 9º e 10, do art. 6º, da Lei nº 
15.797/2015, e caso o militar não apresente o tempo mínimo 
exigido, tal informação deverá constar no item de referência 39 
(Observações) da respectiva Folha de Alterações;

IV – Também deverá ser observado pelo responsável pelo 
preenchimento da Folha de Alterações, o disposto nos incs. I, II, 
V, VI, VII, VIII, XII, XIII, XIV, XVII e XVIII, do art. 5º e art. 6º, to-
dos do Decreto nº 31.804/2015, para fins de inserção das infor-
mações necessárias para atribuição das respectivas pontuações 
pela Comissão de Promoção de Praças - CPP;

V – DEVERÁ SER ANEXADA À FOLHA DE ALTERAÇÕES 
a documentação comprobatória para os itens de referência nº 
3 a 7, 20, 21, 28 e 29 da Folha de Alterações, conforme estabe-
lecido nas orientações desta Nota;
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VI – A Secretaria da Comissão de Promoção de Praças - 
CPP, por meio do telefone nº 3101-3558, poderá fornecer outros 
esclarecimentos sobre o preenchimento da Folha de Alterações;

VII – Ademais, seguem algumas orientações sobre o seu 
preenchimento:

49.1 Data das promoções anuais, data do fecha-
mento das alterações e interstício.

O Art. 2º do Decreto nº 31.804/2015, define que a pro-

moção anual será na data de 24 de dezembro, bem como o 

encerramento das alterações será na data de 30 de setem-

bro. Vale lembrar que o interstício de promoção será conta-

do da data da última promoção até 24 de dezembro, quando 

completará o interstício.

Ex.: O Soldado Raimundo ingressou na Corporação em 

01/11/2013 e deverá possuir interstício mínimo de 07 (sete) 

anos na referida graduação para concorrer à promoção de 

Cabo PM. Desta forma, o mesmo completará o interstício 

mínimo no dia 24/12/2020, concorrendo normalmente à 

promoção anual.

49.2 O tempo de efetivo serviço.

Em função militar ou de natureza ou interesse militar 
(até a data de encerramento das alterações): 100 (cem) pontos 
por semestre.

Exemplo 01: O militar ingressou na Corporação em 
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10/07/1995 e concorrerá às promoções em 24/12/2020, então 
vejamos:

DATA RESULTADO

Nomeação: 
10/04/1995

O militar terá 25 anos, 05 meses e 20 dias, convertendo em se-
mestres:
25 anos = 50 semestres
05 meses = 00 semestre
Total = 50 semestres

Encerramento das al-
terações: 30/09/2020

No cargo militar atual - desde a data da promoção res-
pectiva, até a data de encerramento das alterações: 200 (du-
zentos) pontos por semestre.

Ex.: O militar teve sua última promoção em 24/12/2015 
e que concorrerá às promoções em 24/12/2020, então vejamos:

DATA RESULTADO

Última promoção: 
24/12/2015

O militar terá 04 anos e 09 meses, convertendo em semestres:
04 anos = 08 semestres
09 meses = 01 semestre
Total = 09 semestres

Encerramento das al-
terações: 30/09/2020

Obs: No caso de o militar ser Soldado, o tempo no cargo 
militar atual será igual ao tempo em função militar ou de natu-
reza ou interesse militar.

Portanto, na Folha de Alterações deverá estar registrado 
da seguinte forma:

REF. TEMPO DE EFETIVO SERVIÇO QUANTITATIVO

1 Em função militar ou de natureza ou interesse militar 50 semestres
2 No cargo militar atual 09 semestres
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49.3 Titulações.

De nível superior conferida por instituição de ensino su-
perior, reconhecida por órgão competente: 100 (cem) pontos.

Ex.: Nível superior (Bacharelado, Licenciatura Plena ou 
Tecnólogo)

Em nível de pós-graduação latu sensu e/ou strict sensu, 
conferida por instituição de ensino superior, reconhecida por 
órgão competente.

Para cada promoção por merecimento, o militar somente 
poderá utilizar uma dentre as seguintes titulações de pós-gra-
duação, vedada a utilização do mesmo curso por mais de uma 
vez:

a) especialização latu sensu: 200 (duzentos) pontos;
b) mestrado: 400 (quatrocentos) pontos;
c) doutorado: 600 (seiscentos) pontos;
d) pós-doutorado: 800 (oitocentos) pontos.

Deverá vir anexada à Folha de Alterações a cópia (frente 
e verso) do Certificado/Diploma referente à conclusão do curso 
de pós-graduação.

No preenchimento da Folha de Alterações, deverá estar 
indicada a titulação conferida seguida do nome do curso reali-
zado, local de realização, data de conclusão e local de publica-
ção, conforme exemplo abaixo:
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REF. TITULAÇÃO LOCA DE REALIZAÇÃO DATA DE 
CONCLUSÃO

BCG DA PUBLI-
CAÇÃO

3 Bacharel em Ad-
ministração

Universidade Federal do 
Ceará XX/XX/XX BCG ou B.I

4 Especialização em 
Segurança Pública

Universidade Estadual do 
Ceará XX/XX/XX BCG ou B.I

5 Mestrado - - -
6 Doutorado - - -
7 Pós-Doutorado - - -

49.4 Cursos de interesse da corporação.

a). Curso de Habilitação: média final acima de 8,00 em 
cursos de ascensão funcional na carreira – 100 (cem) pontos.

b). O curso de habilitação a ser utilizado é aquele ne-
cessário para a ascensão funcional à graduação imediatamente 
superior.

Ex.: Curso de Habilitação a Subtenente Policial Militar – 
CHST PM

- 1º Sgt 15.011 Siclano da Silva de Sousa - Nota igual ou 
abaixo de 8,00 = 00 pontos.

- 1º Sgt 15.010 Fulano dos Anzois Pereira – Nota igual ou 
acima de 8,001 = 100 pontos.

O militar deverá apresentar ao setor responsável pela 
elaboração da Folha de Alterações de sua OPM a comprovação 
de sua nota em curso de habilitação, caso não esteja registrada 
em sua Ficha Individual.
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REF.
CURSOS DE INTER-

ESSE DA CORPO-
RAÇÃO

LOCA DE RE-
ALIZAÇÃO

DATA DE 
CONCLUSÃO

BCG DA PUB-
LICAÇÃO

MÉDIA 
FINAL

8 Curso de Habilitação a 
Subtenente PM AESP XX/XX/XX BCG/B. I/DOE 8,100

3. Cursos relacionados e/ou aplicados às áreas de inte-
resse da Corporação respectiva, designados e/ou autorizados 
pelo Comando Geral, devidamente comprovados por diploma 
ou certificado de conclusão.

a). Curso com carga horária de 40 a 79 horas/aula: 50 
(cinquenta) pontos;

b). Curso com carga horária de 80 a 159 horas/aula: 100 
(cem) pontos;

c). Curso com carga horária a partir de 160 a 249 horas/
aula: 200 (duzentos) pontos;

d). Curso com carga horária a partir de 250 horas/aula: 
300 (trezentos) pontos.

Para cada promoção por merecimento, o militar somente 
poderá utilizar 03 (três) dos cursos mencionados no inciso IV, 
art. 5º do Decreto nº 31.804/2015, ficando vedada a utilização 
do mesmo curso por mais de uma promoção.

O militar deverá informar ao setor responsável pela ela-
boração da Folha de Alterações de sua OPM quais cursos deseja 
inserir no referido documento, apresentando a devida compro-
vação, caso não esteja registrada em sua Ficha Individual.

No preenchimento da Folha de Alterações, deverá estar 
indicado o nome do curso realizado seguido de sua carga horá-
ria, local de realização, data de conclusão e local de publicação, 
conforme exemplo abaixo:
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REF. CURSOS DE INTERESSE DA 
CORPORAÇÃO

LOCAL DE 
REALIZAÇÃO

DATA 
DE CON-
CLUSÃO

BCG DA PUB-
LICAÇÃO

MÉDIA 
FINAL

9

Carga horária de 40 a 79 
horas/aula:

Curso de Condutores de 
Veículos de Emergência – 60 

h/a
Curso de Crimes Ambientais 

– 60 h/a

EAD/SEN-
ASP XX/XX/XX

BCG/B.I/
D.O.E -

EAD/SEN-
ASP XX/XX/XX BCG/B.I/

D.O.E -

10 Carga horária de 80 a 159 
horas/aula - - - -

11 Carga horária de 160 a 249 
horas/aula - - - -

12

Carga horária acima de 250 
horas/aula:

Curso Especial de Policiamen-
to com Motocicletas – 278 h/a

AESP XX/XX/XX BCG/B.I/
D.O.E -

Os cursos divulgados em Boletim da Corporação (EAD/
SENASP, Curso de Ações Táticas Especiais – CATE, Curso de 
CHOQUE MONTADO, Curso Especial de Policiamento com Mo-
tocicletas – CEPM/RAIO, dentre outros), fazem jus às pontua-
ções previstas no inciso IV, do art. 5º, do Decreto nº 31.804/2015, 
conforme a carga horária.

Não serão aceitos, para fins do que dispõe o inciso IV, art. 
5º, do Decreto nº 31.804/2015, as instruções de nivelamento, 
nivelamentos, estágios, dentre outros.

Para os demais Cursos, serão submetidos à análise da 
CPP para avaliar se são relacionados e/ou aplicados às áreas de 
interesse da Corporação, bem como designados e/ou autoriza-
dos pelo Comando-Geral, devendo anexar à Folha de Alteração 
a comprovação de conclusão (certificado ou ata de conclusão) e 
respectivo ato de designação/autorização do Comandante-Ge-
ral.
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49.5 Medalhas e condecorações.

a). Medalha Abolição - 300 (trezentos) pontos;
b). Medalha por Bravura (Tiradentes) - 300 (trezentos) 

pontos;
c). Medalha Herói João Nogueira Jucá: 300 (trezentos) 

pontos;
d). Medalhas do Mérito Intelectual (MMI): 200 (duzen-

tos) pontos por curso;
e). Medalha de Tempo de Serviço (MTS) 30 (trinta), 20 

(vinte) e 10 (dez) anos: 200 (duzentos), 150 (cento e cinquenta) 
e 100 (cem) pontos, respectivamente, não cumulativas;

f). Medalha do Mérito Funcional – 200 (duzentos) pon-
tos;

g). Barreta de Comando – 100 (cem) pontos. (Para Ofi-
ciais)

Obs ¹.: Com exceção da Medalha Abolição, as demais me-
dalhas poderão ser aproveitadas em mais de uma promoção 
durante a carreira do militar estadual.

Obs ².:  Caso o militar possua mais de uma Medalha por 
Tempo de Serviço, deverá constar na Folha de Alterações ape-
nas a última medalha concedida, conforme exemplo abaixo:

Ref. MEDALHAS E CONDECORAÇÕES BCG da concessão

17 Medalha Tempo de Serviço (MTS) – 30/20/10 anos                                                           
SIM (x) NÃO (  )

MTS II – BCG nº 
XXX/2019
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49.6 Trabalho relevante de interesse da corpo-
ração: 100 (cem) pontos.

O trabalho relevante a que faz alusão o inc. VI, do art. 5º, 
do Decreto nº 31.804/2015, é aquele com conteúdo voltado ao 
interesse Institucional, assim reconhecido previamente por ato 
do Coronel Comandante-Geral.

Ex.: TRABALHO RELEVANTE = Elaboração de trabalho 
social interno ou externo da Corporação, criação de sistema de 
TI (Informática) para PMCE, publicação de livros ou artigos 
com caráter relevante (Devidamente publicado em Boletim da 
Corporação).

Deverá vir anexada à Folha de Alterações a publicação 
em BCG que reconheceu o trabalho realizado como sendo de 
interesse da Corporação, devendo ser registrado da seguinte 
forma na respectiva Folha de Alterações:

Ref. TRABALHO RELEVANTE BCG da Publicação

20 Trabalho Relevante de Interesse Militar Estadual                                                              
SIM (x) NÃO (  ) BCG nº XXX/2019

49.7 Desempenho funcional.

Obs: Os itens de referência 21 a 26 da Folha de Altera-
ções abordam o desempenho funcional, ou seja, compreende 
os quesitos a serem observados durante a atual graduação do 
militar estadual que visa sua ascensão funcional à graduação 
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imediatamente superior.

49.7.1 Função de condutor (administrativo ou operacio-
nal).

Para aferição da pontuação prevista no inc. XII, art. 5º, 
do Decreto nº 31.804/2015, o Comandante Imediato deverá 
assinar a Declaração constante no Anexo I desta Nota, de co-
nhecimento do militar, a qual deverá ser anexada à Folha de 
Alterações.

Caso o militar tenha desempenhado a função de Con-
dutor de Viaturas em outra(s) OPM(s) anterior(es) a qual está 
lotado, o mesmo deverá providenciar junto à(s) respectiva(s) 
OPM(s) uma Certidão, nos moldes do Anexo I desta Nota, caso 
o Comandante Imediato atual não tenha conhecimento do exer-
cício de tal função pelo militar em outras OPMs.

Na Folha de Alterações, o campo correspondente deverá 
ser preenchido da seguinte forma:

Ref. DESEMPENHO FUNCIONAL
BCG e/ou outros 

documentos com-
probatórios

21 Função de Condutor (adm/oper.)                                                                             
SIM (x) NÃO (  ) DECLARAÇÃO 

ANEXA

49.8 Exercício de Atividade Judiciária Militar - 
limitado a 05 (cinco) procedimentos por ano: 
20 (vinte) pontos em cada procedimento ou 
participação.
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A documentação comprobatória deverá ser apresentada 
pelo militar no setor responsável de sua OPM pela elaboração 
da Folha de Alteração.

Deverá constar na Folha de Alterações do militar o BCG 
ou B.I que o indicou para ser escrivão de IPM, bem como o BCG 
ou B.I da conclusão do respectivo procedimento para que seja 
atribuída a pontuação prevista no art. 5º, inc. IX, do Decreto nº 
31.804/2015, conforme exemplo abaixo:

Ref. DESEMPENHO FUNCIONAL
BCG e/ou outros docu-

mentos comprobatórios

22 Exercício de Atividade Judiciária Militar                                                                 
SIM (x) NÃO (  )

Escrivão de IPM – Por-
taria nº XX/17-CGP, 

publicada no BCG/B.I nº 
XXX/2017 e

Conclusão no BCG/B.I nº 
XXX/2018

49.9 Exercício em procedimentos e processos 
administrativos devidamente concluídos – limi-
tado a 05 (cinco) procedimentos/processo por 
ano: 20 (vinte) pontos em cada procedimento.

Os Conselhos de Justificação, Conselhos de Disciplina ou 
Procedimentos Administrativos Disciplinares terão que estar 
devidamente publicados em Diário Oficial do Estado ou BCG.

A documentação comprobatória deverá ser apresentada 
pelo militar no setor responsável de sua OPM pela elaboração 
da Folha de Alterações.

49.10   Exercício funcional como gestor ou fiscal 
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de contratos administrativos – 40 (quarenta) 
pontos por semestre completo de desempenho 
das respectivas atividades.

Terão de estar devidamente publicados em Diário Oficial 
do Estado ou BCG. Os militares substituídos e/ou substitutos 
poderão pontuar, caso tenham permanecido, no mínimo, pelo 
período de seis meses na função (Gestor ou fiscal).

A documentação comprobatória deverá ser apresentada 
pelo militar no setor responsável de sua OPM pela elaboração 
da Folha de Alterações

Na Folha de Alterações deverá vir indicando a quantida-
de de semestres exercidos nas funções de gestor ou fiscal por 
contrato administrativo, conforme exemplo abaixo:

Ref. DESEMPENHO FUNCIONAL
BCG e/ou outros docu-

mentos comprobatórios

24 Fiscal/Gestor de Contratos e Central de Licitação
SIM (x) NÃO (  )

03 semestres (Gestor/
Fiscal)  BCG/DOE/BI

49.11 Escala Eventual: Operações Carnaval, Se-
mana Santa, Eleições, Natal, Réveillon, e Even-
tos que demandem grande emprego de efetivo, 
assim designados pelo Comando Geral: 10 (dez) 
pontos por escala de serviço.

Os militares deverão apresentar a comprovação de tais 
escalas junto à respectiva OPM, sendo válidas as escalas devi-
damente publicadas em BCG, ressaltando que tais eventos se-
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rão escalas extraordinárias.
Na Folha de Alterações, o campo correspondente deverá 

ser preenchido da seguinte forma:

Ref. DESEMPENHO FUNCIONAL
BCG e/ou outros docu-

mentos comprobatórios

25 Escala Eventual (art. 5º, XLV, do Decreto nº 
31.804/2015        SIM (x)   NÃO (  )

Operação Carnaval 2016 - 
BCG nº XXX/2016;

Operação Semana Santa 
2016 - BCG nº XXX/2016;
Operação Réveillon 2017 - 

BCG nº XXX/2017

49.12   Produtividade funcional.

a). Apreensão de arma de fogo: 05 (cinco) pontos por 
arma, limitado a 50 (cinquenta) pontos anuais.

1. O militar deverá comprovar junto à respectiva OPM, 
por meio de cópia do referido procedimento, termo de entrega 
na Delegacia ou outro documento hábil, as apreensões de ar-
mas de fogo que tenha realizado, devendo ser realizada a devi-
da publicação.

2. Na Folha de Alterações deverá vir indicada a quantida-
de de armas de fogo apreendidas por ano e o local da publica-
ção, conforme exemplo no item 7.6.4 desta Nota.

3. Auto de prisão em flagrante delito por Crimes Violen-
tos Letais e Intencionais - CVLI: 05 (cinco) pontos por procedi-
mento, limitado a 50 (cinquenta) pontos anuais.

4. O militar deverá comprovar junto à respectiva OPM, 
por meio de cópia do referido procedimento, termo de entrega 
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na Delegacia ou outro documento hábil, as prisões em flagrante 
por CVLI a que se refere o art. 5º, inc. XVI, alínea “b”, do Decre-
to nº 31.804/2015, devendo ser realizada a devida publicação.

5. Na Folha de Alterações deverá vir indicada a quantida-
de de procedimentos por CVLI realizados por ano e o local da 
publicação, conforme exemplo abaixo:

Ref. DESEMPENHO FUNCIONAL
BCG e/ou outros docu-

mentos comprobatórios

26 Produtividade Funcional Arma, CVLI, CAT e APPCIP                                 
SIM (x)   NÃO (  )

10 armas (2016) – B.I nº 
XXX/2017;

5 procedimentos por 
CVLI (2017)  B.I nº 

XXX/2018

49.13 Teste de aptidão física – TAF.

A pontuação do Teste de Aptidão Física para promoção 
será adquirida anualmente, podendo ser cumulativa.

Ex.: 3º Sgt 18.010 Fulano dos Anzois Pereira, realizou o 
TAF para as promoções de dezembro/2018, obtendo 120 pon-
tos, mas não foi promovido. No ano seguinte, realizou o TAF 
para as promoções de dezembro/2019, obtendo 150 pontos. 
Logo, o militar terá 270 pontos referentes ao TAF, zerando a 
pontuação quando o militar for promovido.

Na Folha de Alteração deverá vir indicado o conceito ob-
tido pelo militar no TAF (Excelente, Muito Bom, Bom ou Regu-
lar), bem como o BCG que publicou o resultado do respectivo 
TAF, conforme exemplo abaixo:
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27 TESTE DE APTIDÃO FÍSICA – E/MB/B/R                                                 
SIM (x)   NÃO (  ) BCG do Resultado

Muito Bom (TAF – 2018)
Excelente (TAF - 2019)

BCG nº XXX/2018
BCG nº XXX/2019

49.14 Local de difícil provimento – LDP

O militar tem 25 (vinte e cinco) pontos por semestre. 
Deverá ser observado os Locais de Difícil Provimento, publica-
dos nos BCGs nº 203, de 29.10.15, nº 205, de 31.10.16, nº 198, 
de 23.10.17, nº 192, de 11.10.18 e nº 190, de 08.10.19, devendo 
o militar ter exercido suas funções nestas localidades por perí-
odo de, no mínimo, 6 (seis) meses para fazer jus à pontuação 
correspondente.

Para aferição da pontuação prevista no inc. VII, art. 5º, 
do Decreto nº 31.804/2015, o Comandante Imediato deverá 
assinar a Declaração constante no Anexo II desta Nota, de co-
nhecimento do militar, a qual deverá ser anexada à Folha de 
Alterações.

Na Folha de Alterações, o campo correspondente deverá 
ser preenchido da seguinte forma:

28 LOCAL DE DIFÍCIL PROVIMENTO (LDP)                                                   
SIM (x)   NÃO ( ) BCG da Publicação

Declaração Anexa

49.15 Ferimento em exercício funcional: 200 (duzen-
tos) pontos.

lesão decorrente do exercício funcional, devidamente 
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atestada em laudo médico oficial e em procedimento interno 
próprio (Atestado de Origem – AO ou Inquérito Sanitário de 
Origem – ISO), de que resulte afastamento das atividades por 
mais de 30 (trinta) dias, devidamente publicado em BCG ou BI,

Deverá vir anexada à Folha de Alterações a publicação da 
solução do AO ou ISO, bem como a comprovação de afastamen-
to superior a 30 (trinta) dias de suas atividades.

Na Folha de Alterações, o campo correspondente deverá 
ser preenchido da seguinte forma:

29 FERIMENTO EM EXERCÍCIO FUNCIONAL                                               
SIM (x)   NÃO (  ) BCG da Publicação

DECLARAÇÃO ANEXA

49.16 Desempenho disciplinar

O militar tem 50 (cinquenta) pontos a cada 05 (cinco) 
anos sem punição.

Ex.: o  militar que ingressou na Corporação em 
19/02/2001, e concorrerá às promoções em 24/12/2019, sendo 
que em 13/05/2014 foi punido com uma Permanência Discipli-
nar, 

vejamos:

DATA RESULTADO

Nomeação: 
19/02/2001

O militar terá 06 anos e 04 meses sem punições.
Fará jus a 50 (cinquenta) pontos.

Ultima Punição: 
13/05/2014
Encerramento das al-
terações: 30/09/2020
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Na Folha de Alteração deverá constar da seguinte forma:

30 DESEMPENHO DISCIPLINAR                                               
SIM (x)   NÃO (  ) BCG do Resultado

05 (Cinco) Anos Sem Sanção Administrativa Ou 
Penal

BCG/B.I nº XXX/2018

Ex.: O militar ingressou na Corporação em 19/02/2001, 
concorrerá às promoções em 24/12/2020, e nunca foi punido, 
vejamos:

DATA RESULTADO

Nomeação: 
19/02/2001

O militar terá 19 anos e 07 meses, sem punições.
Fará jus a 150 (cinquenta) pontos.

Ultima Punição: Nun-
ca foi Punido
Encerramento das al-
terações: 30/09/2020

Na Folha de Alteração deverá constar da seguinte forma:

31 DESEMPENHO DISCIPLINAR                                                                     
SIM (x)   NÃO (  ) BCG do Resultado

18 (Dezoito) Anos Sem Sanção Administrativa Ou 
Penal

BCG nº XXX/2018

49.17 Punições disciplinares

O setor responsável pela elaboração da Folha de Altera-
ções deverá atentar para o devido registro das sanções disci-
plinares que foram atribuídas ao militar durante sua carreira, 
desde que não tenham sido canceladas ou anuladas.

Na Folha de Alterações, os campos correspondentes de-
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verão ser preenchidos da seguinte forma:

REF. PUNIÇÕES DISCIPLINARES BCG da 
Publicação

BCG da 
Publicação

BCG da 
Publicação

BCG da 
Publicação

32 Repreensão

Nº xxx, de 
30/04/2013

Nº xxx, de 
11/01/2016

Nº xxx, de 
12/12/2018 -

XX/XX/XX BCG/B.I/
D.O.E -

33 Permanência Disciplinar Nº xxx, de 
06/06/2016 - - -

34 Custódia Disciplinar Nº xxx, de 
14/08/2010 - - -

49.18  Falta de aproveitamento nos cursos

desistência imotivada ou desligamento nos cursos neces-
sários à habilitação aos postos e graduações subsequentes: 100 
(cem) pontos negativos.

O setor responsável pela confecção da Folha de Alterações 
deverá atentar para o devido registro da referida situação, para 
fins do que dispõe o art. 6º, inc. II, do Decreto nº 31.804/2015 
e art. 6º, § 7º, da Lei nº 15.797/2015.

Na Folha de Alterações, o campo correspondente deverá 
ser preenchido da seguinte forma:

35 FALTA DE APROVEITAMENTO NOS CURSOS BCG da Publicação

Desligado do CHS 2018, Turma 1 BCG nº XXX/2018

49.19  Condenações criminais

Para fins de preenchimento dos itens de referência 35 a 
37 da Folha de Alterações, deverá ser observado o que dispõe o 
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inc. III, o art. 6º, do Decreto nº 31.804/2015:

Art.6º Os valores numéricos negativos na promoção devem 

ser atribuídos da seguinte maneira:

(...)

III – penas decorrentes de condenação por crime ou contra-

venção, por força de sentença transitada em julgado, após o 

cumprimento total da pena:

a) pena alternativa, caso não decorra de transação penal 

ou suspensão condicional do processo, contravenção penal 

ou crimes de menor potencial ofensivo: 500 (quinhentos) 

pontos negativos;

b) pena privativa de liberdade superior a 02 (dois) anos: 

1.000 (mil) pontos negativos;

c) condenação por crime considerado hediondo, ou eq-

uiparado: 5.000 (cinco mil) pontos negativos.

(...)

§3º Para os fins do disposto no inciso III, deste artigo, 
não será atribuída pontuação negativa se provar o militar que 
foi favorecido com decisão judicial de reabilitação criminal ou 
se provar que a condenação penal foi revista, culminando com 
sua absolvição.

50 PROMOÇÕES DE PRAÇAS (SOMENTE DA 

PMCE) NO ANO DA PROMULGAÇÃO DA LEI Nº 

15.797/2015 (LEI DE PROMOÇÕES DOS MILITA-
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RES ESTADUAIS DO CEARÁ), DE 25 DE MAIO 

DE 2015.

GRAD CABO 3º SGT 2º SGT 1º SGT SUB-
TEN TOTAL

SD 817 1564 753 75 - 3.209
CB - 7 66 3.047 - 3120

3º SGT - - - 5 - 5
2º SGT - - - 3 - 3
1º SGT - - - - 1.173 1.173

TOTAL GERAL 7.566

OBS.: Dados sem o número de promovidos Oficiais PM/
BM, bem como sem o número de Praças promovidos em 2015, 
do CBMCE.

PROMOÇÃO EXCEPCIONAL DE PRAÇAS – DEZEMBRO DE 2015
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