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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 

 
 
 
 

Altera a Lei Complementar nº 623, de 2013, que altera a Lei nº 
6.153, de 1982 e a Lei Complementar nº 318, de 2006, além de 
estabelecer outras providências; a Lei Complementar nº 587, de 
2013, que estabelece critérios de ingresso; a Lei Complementar 
nº 318, de 2006, que dispõe sobre a carreira e a promoção das 
praças militares do Estado de Santa Catarina; a Lei 
Complementar nº 417, de 2008, que fixa o efetivo máximo da 
Polícia Militar do Estado de Santa Catarina; a Lei Complementar 
nº 582, de 2012, que fixa o efetivo máximo do Corpo de 
Bombeiros Militar; a Lei nº 6.218, de 1983, que dispõe sobre o 
Estatuto dos Policiais Militares do Estado de Santa Catarina; e 
adota outras providências; revoga a Lei nº 6.153, de 1982, que 
cria na Polícia Militar do Estado de Santa Catarina o Quadro 
Especial de Cabos e Terceiros Sargentos. 
 
 
 
O GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA 
Faço saber a todos os habitantes deste Estado, que a 

Assembleia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte Lei Complementar: 
 
 

CAPÍTULO I 
DAS ALTERAÇÕES LEGAIS NA CARREIRA DAS PRAÇAS 

 
Art. 1º Fica acrescido o § 3º ao art. 1º da Lei Complementar nº 

318, de 17 de janeiro de 2006, que passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
“Art. 1º......................................................................................... 
.................................................................................................... 
 
§ 3º Fazem parte da carreira das praças os seguintes cursos e 

estágio: 
 
I – Curso de Formação de Praças – CFP – tendo caráter de curso 

de formação profissional de ingresso na carreira, habilita a praça formada com 
aproveitamento a seguir carreira, cumpridos os requisitos legais, podendo chegar até 3º 
Sargento; 

 
II – Estágio de Adaptação a Sargentos – EAS – visa adaptar o 

Cabo com mais de 17 anos de efetivo serviço, ao futuro e eventual exercício das atribuições 
básicas de 3º Sargento, além de atualizar conhecimentos necessários; 

 
III – Curso de Formação a Sargentos – CFS – tendo caráter de 

curso de formação complementar, habilita a praça formada com aproveitamento a seguir 
carreira, cumpridos os requisitos legais, podendo chegar até 1º Sargento; e 
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IV – Curso de Aperfeiçoamento de Praças – CAP – tendo caráter 
de curso de aperfeiçoamento profissional, habilita a praça formada com aproveitamento, 
cumpridos os requisitos legais, a ascender até a graduação de Subtenente.” (NR) 

 
Art. 2º O § 2º do art. 2º da Lei Complementar nº 318, de 17 de 

janeiro de 2006, passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
“Art. 2º......................................................................................... 
.................................................................................................... 
 
§ 2º Após classificado no concurso público e matriculado no 

Curso de Formação de Praças – CFP – o candidato selecionado será incluído na 
graduação de Soldado de 3ª Classe, na condição de Não-Qualificado - NQ -, sendo 
denominado Aluno-Soldado durante o período de formação. 

....................................................................................” (NR) 
 
Art. 3º O art. 3º, da Lei Complementar nº 318, de 17 de janeiro 

de 2006, passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
“Art. 3º O militar estadual será promovido a Cabo nas seguintes 

condições: 
 
I – por antiguidade, considerando-se o tempo de efetivo serviço, 

cumpridos os requisitos estabelecidos nesta lei; 
 
II – por merecimento, através de aprovação e classificação no 

processo seletivo de mérito; ou 
 
III – pelas possibilidades de promoção previstas no Estatuto (Lei 

nº 6.218 de 10 de fevereiro de 1983): 
 
a) promoção por bravura; 
 
b) promoção em ressarcimento de preterição; e 
 
c) promoção post mortem.” (NR) 
 
Art. 4º Fica acrescido o art. 3º-A à Lei Complementar nº 318, de 

17 de janeiro de 2006, com a seguinte redação: 
 
“Art. 3º-A. Os Soldados de 1ª Classe, serão promovidos por 

antiguidade a Cabos QPPM ou QPBM, conforme respectiva instituição militar, desde que 
satisfaçam aos seguintes requisitos: 

 
I – possuam 12 (doze) anos ou mais de efetivo serviço na 

Corporação; 
 
II – obtenham conceito profissional e moral favorável da 

Comissão de Promoção de Praças, conforme regulamentação interna de cada Corporação 
Militar Estadual que deverá adotar critérios objetivos e pré-estabelecidos; 

 
III – estejam classificados, no mínimo, no comportamento bom; 
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IV – estejam com a inspeção de saúde e a aptidão física válidas, 
até a data da promoção, com registro no Sistema Integrado de Recursos Humanos; e 

 
V - não incidam em quaisquer outros impedimentos de acesso 

em caráter temporário ou definitivo, estabelecidos na legislação pertinente. 
 
§ 1º A inspeção de saúde e o teste de aptidão física terão a 

validade de 01 (um) ano, salvo se houver intercorrência que altere o estado do militar 
estadual, o que exigirá reavaliação de sua condição. 

 
§ 2º Verificada, em inspeção de saúde, aptidão com restrições, 

em razão de incapacidade física parcial e temporária, observadas as recomendações 
médicas, deverá ser realizado teste de aptidão física com restrições médicas (TAF-RM), 
conforme definir regulamentação da instituição militar, ressalvada a condição de gestante 
ou puérpera, quando será mantida a validade de 01 (um) ano para a inspeção de saúde e 
o teste de aptidão física. 

 
§ 3º A realização da inspeção de saúde e o teste de aptidão 

física obedecerão à regulamentação da instituição militar. 
 
§ 4º A incapacidade física, atestada em inspeção de saúde, que 

por sua natureza não recomende, sequer, o TAF-RM, implicará no não cumprimento do 
requisito de acesso à promoção.” (NR) 

 
Art. 5º Fica acrescido o art. 3º-B à Lei Complementar nº 318, de 

17 de janeiro de 2006, com a seguinte redação: 
 
“Art. 3º-B. Ao processo seletivo de mérito para a promoção a 

Cabo por merecimento, poderão concorrer os Soldados de 1ª classe desde que cumpridos 
os seguintes requisitos: 

 
I – estejam classificados no mínimo no comportamento bom; 
 
II – estejam com a inspeção de saúde e a aptidão física válidas, 

até a data estabelecida no edital de seleção, com registro no Sistema Integrado de 
Recursos Humanos; e 

 
III – obtenham conceito profissional e moral favorável da 

Comissão de Promoção de Praças, conforme regulamentação interna de cada Corporação 
Militar Estadual que deverá adotar critérios objetivos e pré-estabelecidos. 

 
§ 1º A inspeção de saúde e o teste de aptidão física terão a 

validade de 01 (um) ano, salvo se houver intercorrência que altere o estado do militar 
estadual, o que exigirá reavaliação de sua condição. 

 
§ 2º Verificada, em inspeção de saúde, aptidão com restrições, 

em razão de incapacidade física parcial e temporária, observadas as recomendações 
médicas, deverá ser realizado teste de aptidão física com restrições médicas (TAF-RM), 
conforme definir regulamentação da instituição militar, ressalvada a condição de gestante 
ou puérpera, quando será mantida a validade de 01 (um) ano para a inspeção de saúde e 
o teste de aptidão física. 
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§ 3º A realização da inspeção de saúde e o teste de aptidão 
física obedecerão à regulamentação da instituição militar. 

 
§ 4º A incapacidade física, atestada em inspeção de saúde, que 

por sua natureza não recomende, sequer, o TAF-RM, implicará no não cumprimento do 
requisito ao processo seletivo.” (NR) 

 
Art. 6º Fica acrescido o art. 3º-C à Lei Complementar nº 318, de 

17 de janeiro de 2006, com a seguinte redação: 
 
“Art. 3º-C. O processo seletivo de mérito para a promoção a 

Cabo por merecimento classificará os militares estaduais, somando individualmente para 
cada concorrente os pontos obtidos nos seguintes critérios: 

 
I – ficha individual de pontuação, a qual deverá variar de 0 (zero) 

a 30 (trinta) pontos; e 
 
II – pontuação obtida no exame intelectual, a qual deverá variar 

de 0 (zero) a 70 (setenta) pontos. 
 
§ 1º Os concorrentes no processo seletivo de mérito serão 

classificados em ordem decrescente de pontuação total obtida, e os classificados que 
estiverem dentro do quantitativo de vagas previstas, serão promovidos à graduação de 
Cabo, na data de promoção prevista na respectiva corporação pelo critério de 
merecimento. 

 
§ 2º Ocorrendo a mesma pontuação, na classificação 

mencionada acima, serão adotados os seguintes critérios de desempate nesta ordem: 
 
I – maior número de pontos na ficha individual de pontuação; 
 
II – maior antiguidade.” (NR) 
 
§ 3º Para a ficha individual de pontuação mencionada neste 

artigo, serão considerados unicamente os seguintes critérios com suas respectivas 
pontuações: 

 
I – comportamento militar, considerando-se a seguinte 

pontuação não cumulativa: 
 
a) 10 (dez) pontos para excepcional; 
 
b) 7 (sete) pontos para ótimo; ou 
 
c) 3 (três) pontos para bom; 
 
II – 1 (um) a 4 (quatro) pontos da média das fichas de avaliações 

semestrais obtidas na atual graduação; 
 
III – até 10 (dez) pontos distribuídos pelos seguintes critérios: 
 
a) na Polícia Militar: 
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1) 5 (cinco) pontos para apto no Teste de Aptidão Física, não 
contabilizado o TAF-RM; 

 
2) 5 (cinco) pontos para os policiais militares agraciados pelo 

prêmio de Valorização e Reconhecimento do Mérito Profissional do Policial Militar, 
contabilizado uma única vez e não cumulativo; 

 
b) no Corpo de Bombeiros Militar, até 10 (dez) pontos para o 

Teste de Aptidão Física, conforme regulamentação interna. 
 
IV – grau de instrução, considerando-se a seguinte pontuação 

cumulativa, no limite de até 6 (seis) pontos, sendo: 
 
a) 6 (seis) pontos para pós-doutorado, doutorado ou mestrado; 

e 
 
b) 3 (três) pontos para especialização. 
 
Art. 7º Fica acrescido o art. 3º-D à Lei Complementar nº 318, de 

17 de janeiro de 2006, com a seguinte redação: 
 
“Art. 3º-D. O militar estadual da graduação de Cabo será 

promovido a 3º Sargento nas seguintes condições: 
 
I – por antiguidade, considerando-se o tempo de efetivo serviço, 

cumpridos os requisitos estabelecidos nesta lei; 
 
II – por mérito intelectual, após concluir com aproveitamento o 

Curso de Formação a Sargentos – CFS; ou 
  
III – pelas possibilidades de promoção previstas no Estatuto (Lei 

nº 6.218 de 10 de fevereiro de 1983): 
 
a) promoção por bravura; 
 
b) promoção em ressarcimento de preterição; e 
 
c) promoção post mortem.” (NR) 
 
Art. 8º Fica acrescido o art. 3º-E à Lei Complementar nº 318, de 

17 de janeiro de 2006, com a seguinte redação: 
 
“Art. 3º-E. Serão promovidos a 3º Sargentos QPPM ou QPBM, 

conforme respectiva instituição militar, por antiguidade, os Cabos que satisfaçam os 
seguintes requisitos: 

 
I – possuam 20 (vinte) anos ou mais de efetivo serviço na 

Corporação; 
 
II – possuam 2 (dois) anos ou mais de exercício na graduação 

de Cabo; 
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III – obtenham conceito profissional e moral favorável da 
Comissão de Promoção de Praças que deverá adotar critérios objetivos e pré-
estabelecidos; 

 
IV – estejam classificados, no mínimo, no comportamento bom; 
 
V – estejam com a inspeção de saúde e a aptidão física válidas, 

até a data da promoção, com registro no Sistema Integrado de Recursos Humanos; 
 
VI - não incidam em quaisquer outros impedimentos de acesso 

em caráter temporário ou definitivo, estabelecidos na legislação pertinente; e 
 
VII – tenham realizado o Estágio de Adaptação a Sargentos 

(EAS). 
 
§ 1º A inspeção de saúde e o teste de aptidão física terão a 

validade de 01 (um) ano, salvo se houver intercorrência que altere o estado do militar 
estadual, o que exigirá reavaliação de sua condição. 

 
§ 2º Verificada, em inspeção de saúde, aptidão com restrições, 

em razão de incapacidade física parcial e temporária, observadas as recomendações 
médicas, deverá ser realizado teste de aptidão física com restrições médicas (TAF-RM), 
conforme definir regulamentação da instituição militar, ressalvada a condição de gestante 
ou puérpera, quando será mantida a validade de 01 (um) ano para a inspeção de saúde e 
o teste de aptidão física. 

 
§ 3º A realização da inspeção de saúde e o teste de aptidão 

física obedecerão à regulamentação da instituição militar. 
 
§ 4º A incapacidade física, atestada em inspeção de saúde, que 

por sua natureza não recomende, sequer, o TAF-RM, implicará no não cumprimento do 
requisito de acesso à promoção. 

 
§ 5º O Estágio de Adaptação a Sargentos (EAS) deverá ser 

disponibilizado: 
 
I – a todos os Cabos com mais de 17 (dezessete) anos de efetivo 

serviço, pelas respectivas corporações, para acesso nas unidades em que estiverem 
servindo; 

 
II – o EAS dar-se-á na modalidade de Ensino a Distância, sendo 

o conteúdo adaptado à autoaprendizagem, sem ônus para o Estado; e 
 
III – terá o critério de aferição do aproveitamento mensurado 

através da simples conclusão das atividades pelo estagiário e inserção nos assentamentos 
pessoais por setor responsável.” (NR) 

 
Art. 9º Fica acrescido o art. 3º-F à Lei Complementar nº 318, de 

17 de janeiro de 2006, com a seguinte redação: 
 
“Art. 3º-F. O Curso de Formação a Sargentos – CFS, será 

acessado através de processo seletivo de mérito ao qual poderão concorrer Cabos e 3º 
Sargentos que satisfaçam os seguintes requisitos: 
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I – conclusão do ensino médio para os cursos iniciados até o 

final de 2016; 
 
II – conclusão de curso universitário superior de graduação em 

qualquer área de conhecimento, reconhecido pelo MEC ou por órgão oficial com 
delegação, para os cursos iniciados a partir de 2017; 

 
III – estejam classificados no mínimo no comportamento bom; 
 
IV – obtenham conceito profissional e moral favorável da 

Comissão de Promoção de Praças, conforme regulamentação interna de cada Corporação 
Militar Estadual que deverá adotar critérios objetivos e pré-estabelecidos; 

 
V – estejam aptos em inspeção de saúde e sejam considerados 

aptos em teste de aptidão física, nos seguintes termos: 
 
a) a realização da inspeção de saúde e o teste de aptidão física 

obedecerão à regulamentação da instituição militar; 
 
b) nova inspeção de saúde será realizada no processo de 

seleção para o respectivo curso de formação; 
 
c) o teste de aptidão física terá a validade de 01 (um) ano, salvo 

se houver intercorrência que altere o estado do militar estadual, verificada na inspeção de 
saúde, o que exigirá reavaliação de sua condição por meio de novo teste de aptidão física; 

 
d) a incapacidade física, mesmo que temporária, atestada em 

inspeção de saúde, que não recomende o teste de aptidão física, implicará no não 
cumprimento do requisito para matrícula no curso de formação pretendido; 

 
e) não se aplica para a seleção aos cursos de formação o teste 

de aptidão física com restrições médicas (TAF-RM), devido às especificidades e exigências 
curriculares dos cursos; e 

 
VI – se Cabo, contar com no mínimo 2 (dois) anos na graduação. 
 
§ 1º Será garantido o acesso ao CFS, independentemente do 

número de vagas e sem importar na ocupação destas, ao promovido a 2º Sargento ou a 3º 
Sargento pelo critério de bravura, desde que cumpridos os requisitos estabelecidos nos 
incisos, I, II, III e V deste artigo. 

 
§ 2º Caso promovido por bravura a 2º Sargento ou a 3º Sargento, 

o CFS será requisito para ser promovido por qualquer que seja o critério de promoção, 
mesmo para nova promoção por bravura.” (NR) 

 
Art. 10. Fica acrescido o art. 3º-G à Lei Complementar nº 318, 

de 17 de janeiro de 2006, com a seguinte redação: 
 
“Art. 3º-G. O processo seletivo para acesso ao CFS terá suas 

vagas distribuídas através dos seguintes índices: 
 

Comentado [PM1-EMG1]: Deixar claro que não poderá ter 
bravura sobre bravura, sem antes concluir o respectivo curso de 
formação a sargentos. 
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I – 70% (setenta por cento) das vagas, através da seleção de 
mérito, a qual classificará os militares que estiverem concorrendo, somando 
individualmente para cada um os pontos obtidos nos seguintes critérios: 

 
a) ficha individual de pontuação, a qual deverá variar de 0 (zero) 

a 30 (trinta) pontos; e 
 
b) pontuação obtida no exame intelectual, a qual deverá variar 

de 0 (zero) a 70 (setenta) pontos. 
 
II – 30% (trinta por cento) das vagas, pela antiguidade dos 

concorrentes que, não aprovados nas vagas do inciso anterior, obtiverem ao menos 50% 
(cinquenta por cento) de aproveitamento no exame intelectual. 

 
§ 1º Os concorrentes no processo de seleção de mérito, previsto 

no inciso I deste artigo serão classificados em ordem decrescente de pontuação total 
obtida, e terão acesso ao curso caso classificados dentro do quantitativo de vagas 
disponibilizadas. 

 
§ 2º Caso a porcentagem prevista nos incisos I e II deste artigo 

resultem em números fracionados, as vagas do inciso I deverão ser ajustadas até o 
primeiro número inteiro acima, ficando as vagas restantes para o critério do inciso II. 

 
§3º Caso sobrem vagas no critério estabelecido no inciso II deste 

artigo, estas serão remanejadas aos concorrentes do inciso I do mesmo artigo. 
 
§ 4º No caso de ocorrer empate entre os concorrentes às vagas 

do inciso I deste artigo, serão adotados os seguintes critérios de desempate nesta ordem: 
 
I – 3º Sargentos terão precedência sobre os Cabos; 
 
II – maior número de pontos na ficha individual de pontuação; e 
 
III – maior antiguidade. 
 
§ 5º Para a ficha individual de pontuação mencionada neste 

artigo, serão considerados unicamente os seguintes critérios com suas respectivas 
pontuações: 

 
I – comportamento militar, considerando-se a seguinte 

pontuação não cumulativa: 
 
a) 10 (dez) pontos para excepcional; 
 
b) 7 (sete) pontos para ótimo; ou 
 
c) 3 (três) pontos para bom; 
 
II – 1 (um) a 4 (quatro) pontos da média das fichas de avaliações 

semestrais obtidas na atual graduação; 
 
III – até 10 (dez) pontos distribuídos pelos seguintes critérios: 
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a) na Polícia Militar: 
 
1) 5 (cinco) pontos para apto no Teste de Aptidão Física, não 

contabilizado o TAF-RM; 
 
2) 5 (cinco) pontos para os policiais militares agraciados pelo 

prêmio de Valorização e Reconhecimento do Mérito Profissional do Policial Militar, 
contabilizado uma única vez e não cumulativo, recebido na graduação de Cabo ou de 3º 
Sargento; 

 
b) no Corpo de Bombeiros Militar, até 10 (dez) pontos para o 

Teste de Aptidão Física, conforme regulamentação interna. 
 
IV – grau de instrução, considerando-se a seguinte pontuação 

cumulativa, no limite de até 6 (seis) pontos, sendo: 
 
a) 6 (seis) pontos para pós-doutorado, doutorado ou mestrado; 

e 
 
b) 3 (três) pontos para especialização. 
 
§ 6º O militar estadual, frequentando Estágio, Curso de 

Formação ou Aperfeiçoamento continuará concorrendo aos demais critérios de promoção 
previstos em lei. 

 
§ 7º Para fins de desempate na classificação final do CFS, serão 

considerados os seguintes critérios: 
 
I – maior tempo de efetivo serviço na Instituição Militar; 
 
II – melhor comportamento; e 
 
III – maior idade.” (NR) 
 
Art. 11. Fica acrescido o art. 3º-H à Lei Complementar nº 318, 

de 17 de janeiro de 2006, com a seguinte redação: 
 
“Art. 3º-H. As promoções a Cabo e a 3º Sargento ocorrerão 

independentemente de vagas na respectiva graduação. 
 
§ 1º Para efeito do disposto no caput deste artigo a promoção à 

graduação de Cabo e de 3º Sargento implicará na transformação automática da respectiva 
vaga de Soldado para a de Cabo, e posteriormente para a de 3º Sargento. 

 
§ 2º Por ocasião do desligamento do militar estadual, 

transferência para a inatividade, exclusão do serviço ativo, ou promoção a 2º Sargento a 
vaga que ocupava voltará automaticamente à graduação de Soldado do QPPM ou QPBM 
que lhe deu origem, preservando-se o quantitativo de efetivo previsto em lei para cada 
graduação. 

 
§ 3º O Quadro Especial de Praças da Polícia Militar (QEPPM), 

de que tratava a Lei nº 6.153, de 1982, e o Quadro de Praças Bombeiros Militar 
Complementar (QPBMC), de que trata a Lei Complementar nº 582, de 30 de novembro de 
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2012, bem como os integrantes militares estaduais que hoje ocupam as graduações de 
Cabo QEPPM, Cabo QPBMC, 3º Sargento QEPPM ou ainda 3º Sargento QPBMC, ficam 
absorvidos pelas graduações equivalentes do Quadro de Praças Policiais-Militares 
(QPPM) ou Quadro de Praças Bombeiros Militar (QPBM), respectivamente, nas regras 
estabelecidas nos §§ 1º e 2º deste artigo.” (NR) 

  
Art. 12. O art. 6º da Lei Complementar nº 318, de 17 de janeiro 

de 2006, passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
“Art. 6º O Soldado de 3ª Classe e o 3º Sargento, serão 

relacionados, obrigatoriamente, em almanaque anual, por ordem de graduação e 
antiguidade, em ordem decrescente da média final obtida no respectivo curso de formação, 
preservada a antiguidade decorrente da promoção a 3º Sargento ocorrida antes da 
conclusão no Curso. 

 
§ 1º As praças das demais graduações deverão ser relacionadas 

em almanaques anuais, separadas por graduação, tendo a antiguidade contada a partir da 
data da última promoção, prevalecendo, no caso da mesma data de promoção, a 
antiguidade da graduação anterior. 

 
§ 2º Os atuais cabos formados no antigo Curso de Formação de 

Cabos (CFC), preservarão a antiguidade definida em decorrência do mencionado curso de 
formação enquanto permanecerem na condição de cabos. 

 
§ 3º O acesso na colocação do almanaque é automático, em 

consequência de promoções, exclusões ou impedimentos verificados nas respectivas 
graduações.” (NR) 

 
Art. 13. O art. 7º da Lei Complementar nº 318, de 17 de janeiro 

de 2006, passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
“Art. 7º As promoções serão efetuadas nos seguintes termos: 
 
I – à graduação de Soldado de 3ª Classe, qualificado por mérito 

intelectual após conclusão e aprovação no CFP; 
 
II – à graduação de Soldado de 2ª Classe, após ter completado 

um ano de efetivo serviço na graduação anterior, após qualificado com a aprovação no 
CFP, e estar no mínimo no comportamento bom; 

 
III – à graduação de Soldado de 1ª Classe, após ter completado 

quatro anos de efetivo serviço na graduação anterior e estar no mínimo no comportamento 
bom; 

 
IV – à graduação de Cabo e 3º Sargento nos termos 

especificados nesta lei; e 
 
V – às graduações de 2º Sargento, 1º Sargento e Subtenente, 

sendo uma por antiguidade e três por merecimento, sem prejuízo dos demais critérios e 
requisitos de promoção previstos nesta lei e seus regulamentos.” (NR) 

 
Art. 14. O art. 10 da Lei Complementar nº 318, de 17 de janeiro 

de 2006, passa a vigorar com a seguinte redação: 
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“Art. 10. Por qualquer dos critérios, ressalvados os casos 

previstos em lei, a promoção a 2º Sargento, 1º Sargento e Subtenente, somente poderá 
ser processada quando o candidato satisfizer os seguintes requisitos: 

 
I – ter concluído com aproveitamento o CFS; 
 
II - estar classificado pelo menos no comportamento bom; 
 
III – estar apto em inspeção de saúde;  
 
IV – estar apto no teste de aptidão física; 
 
V - ter, no mínimo, o seguinte interstício: 
 
a) 3º Sargento - quatro anos; 
 
b) 2º Sargento - três anos; 
 
c) 1º Sargento - três anos. 
 
VI – ter no mínimo a metade do interstício previsto para sua 

graduação em serviço arregimentado; e 
 
VII – obter conceito profissional e moral favorável da Comissão 

de Promoção de Praças, conforme regulamentação interna de cada Corporação Militar 
Estadual que deverá adotar critérios objetivos e pré-estabelecidos. 

 
§ 1º A inspeção de saúde e o teste de aptidão física terão a 

validade de 01 (um) ano, salvo se houver intercorrência que altere o estado do militar 
estadual, o que exigirá reavaliação de sua condição. 

 
§ 2º Verificada, em inspeção de saúde, aptidão com restrições, 

em razão de incapacidade física parcial e temporária, observadas as recomendações 
médicas, deverá ser realizado teste de aptidão física com restrições médicas (TAF-RM), 
conforme definir regulamentação da instituição militar, ressalvada a condição de gestante 
ou puérpera, quando será mantida a validade de 01 (um) ano para a inspeção de saúde e 
o teste de aptidão física. 

 
§ 3º A realização da inspeção de saúde e o teste de aptidão 

física obedecerão à regulamentação da instituição militar. 
 
§ 4º Os militares com incapacidade física atestada em inspeção 

de saúde, que por sua natureza não recomende, sequer o TAF-RM, implicará no não 
cumprimento do requisito de acesso à promoção. 

 
§ 5º A frequência e aprovação no Curso de Aperfeiçoamento de 

Praças - CAP - é requisito para a promoção a Subtenente, além dos demais estabelecidos 
neste artigo, sendo acessado em processo seletivo que classifique os candidatos pela 
antiguidade. 

 
§ 6º Os militares com incapacidade física atestada em inspeção 

de saúde, que por sua natureza não recomende, sequer o TAF-RM, não serão matriculados 
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no Curso de Aperfeiçoamento de Praças – CAP, devido às especificidades e exigências da 
carreira. 

 
§ 7º Na falta de candidatos suficientes que satisfaçam a 

exigência estabelecida no inciso V deste artigo, o Comandante-Geral poderá reduzir até a 
metade o interstício para o preenchimento das vagas do quadro. 

 
§ 8º O previsto no presente artigo não elimina as possibilidades 

de promoção previstas no Estatuto (Lei nº 6.218 de 10 de fevereiro de 1983): 
 
a) promoção por bravura; 
 
b) promoção em ressarcimento de preterição; e 
 
c) promoção post mortem.” (NR) 
 
§ 9º Será garantido o acesso ao CAP, independentemente do 

número de vagas e sem importar na ocupação destas, ao promovido a Subtenente pelo 
critério de bravura, desde que cumpridos os requisitos estabelecidos nos incisos II, III, IV 
e §6º deste artigo caso tenha interesse em desempenhar e concorrer às atribuições 
específicas que necessitem conhecimentos adquiridos no CAP.” (NR) 

 
Art. 15. O art. 22 da Lei Complementar nº 318, de 17 de janeiro 

de 2006, passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
“Art. 22. O militar estadual, durante o Curso de Formação a 

Sargentos – CFS, será denominado, Aluno-Sargento (Al Sgt) caso seja Cabo, ou Sargento-
Aluno (Sgt Al) caso seja Sargento. 

 
Parágrafo único. O Aluno-Sargento terá precedência 

hierárquica, respectivamente, sobre os Cabos, sendo preservada a antiguidade do 
Sargento-Aluno.” (NR) 

 
CAPÍTULO II 

DOS AJUSTES E COMPACTAÇÕES NOS QUADROS DE EFETIVO 
 
Art. 16. O inciso V do art. 2º da Lei Complementar nº 417, de 30 

de julho de 2008, passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
“Art. 2º ........................................................................................ 
.................................................................................................... 
 
V - Quadro de Praças Policiais-Militares - QPPM: 
 
a) Subtenente PM = 200; 
 
b) 1º Sargento PM = 549; 
 
c) 2º Sargento PM = 919; 
 
d) 3º Sargento PM = o correspondente ao efetivo promovido, 

conforme legislação, à respectiva graduação; 
 

Comentado [PM1-EMG2]: Motivo da alteração: havendo 
qualquer sobra de vaga, e não apenas (50%) como anteriormente 
havia sido redigido o Cmt Geral poderá reduzir o interstício. E essa 
redução será no tempo necessário até a metade para preencher as 
vagas, não necessariamente metade, como anteriormente havia sido 
proposto (a redução pela metade, obrigatoriamente, poderia 
ocasionar que muitos outros concorressem a promoção por 
merecimento, saltando na frente dos mais antigos, isso evita esse 
fato). 

Comentado [PM1-EMG3]: Importante previsão para eventuais 
especificidades do Subtenente com CAP, do contrário, o promovido 
por bravura a Subtenente não teria interesse algum em realizar o 
CAP. 
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e) Cabo PM = o correspondente ao efetivo promovido, conforme 
legislação, à respectiva graduação; e 

 
f) Soldado PM = 16.874.” (NR) 
 
Art. 17. O Anexo único da Lei Complementar nº 417, de 30 de 

julho de 2008, passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
“ANEXO ÚNICO 

Posto/Gradua

ção 

Total de vagas 

ativadas 

Vagas a serem ativadas de acordo com 

o art. 5º, II, desta Lei Complementar 

Efetivo Máximo previsto 

por esta Lei 

Complementar 

QOPM 

Cel PM 30 4 34 

Ten Cel PM 131 - 131 

Maj PM 183 - 183 

Cap PM 177 191 368 

1º Ten PM 166 193 359 

2º Ten PM 165 180 345 

Asp Of PM 80 - 80 

Cadete PM 160 - 160 

QOSPM 

Ten Cel Med 1 - 1 

Maj Med 4 - 4 

Cap Med 9 - 9 

1º Ten Med 11 - 11 

2º Ten Med 15 - 15 

Ten Cel Dent 1 - 1 

Maj Dent 4 - 4 

Cap Dent 7 - 7 

1º Ten Dent 8 - 8 

2º Ten Dent 11 - 11 

2º Ten Vet - - - 

QOCplPM 

Ten Cel Cpl 1 - 1 

Maj Cpl 1 - 1 

2º Ten Cpl 2 - 2 

QOEspPM 

Cap Mus - - - 

1º Ten Mus - - - 

2º Ten Mus - - - 

QOAPM 

2º Ten QOA 31 - 31 

QPPM 

Sub Ten PM 200 - 200 

1º Sgt PM 429 120 549 

2º Sgt PM 560 359 919 

3º Sgt PM - o correspondente ao efetivo promovido, conforme legislação, à respectiva graduação . 

Cb PM - o correspondente ao efetivo promovido, conforme legislação, à respectiva graduação.  

Sd PM 14.092 2.782 16.874 

Total 16.479 3.829 20.308 

(NR) 

Comentado [PM1-EMG4]: Não está se mexendo em 
absolutamente nenhuma vaga já prevista na 417, somente foi 
compilado o quadro com a situação real já existente hoje. 
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Art. 18. Os Anexos I e II da Lei Complementar nº 582, de 30 de 
novembro de 2012, passam a vigorar com a seguinte redação: 

 
“ANEXO I 

DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS NOS QUADROS DE BOMBEIROS MILITARES 

Efetivo do CBMSC 

Posto/Graduação 

Total de vagas criadas e 

ativadas antes desta Lei 

Complementar 

Vagas a serem ativadas a 

partir de 2013, conforme 

Quadro de Ativação 

Efetivo máximo 

previsto 

Quadro de Oficiais Bombeiros Militar (QOBM) 

Coronel BM 6 4 10 

Tenente-Coronel BM 15 25 40 

Major BM 27 25 52 

Capitão BM 53 27 80 

1º Tenente BM 78 - 78 

2º Tenente BM 75 - 75 

Total 254 81 335 

Quadro de Oficiais de Saúde Bombeiros Militar (QOSBM) - Médicos 

Capitão BM - 3 3 

1º Tenente BM - 3 3 

2º Tenente BM - 3 3 

Total - 9 9 

Quadro de Praças Especiais Bombeiros Militar (QPEBM) 

Aspirante a Oficial 

(Praça Especial) 
15 25 40 

Cadete BM (Praça Especial) 60 20 80 

Total 75 45 120 

Quadro de Praças Bombeiros Militar (QPBM) 

Subtenente BM 45 20 65 

1º Sargento BM 84 40 124 

2º Sargento BM 150 50 200 

3º Sargento BM 
- o correspondente ao efetivo promovido, conforme legislação, à respectiva 

graduação. 

Cabo BM 
- o correspondente ao efetivo promovido, conforme legislação, à respectiva 

graduação. 

Soldado BM 2.603 360 2.963 

Total 2.882 470 3.352 

TOTAL GERAL 3.211 605 3.816 

 
ANEXO II 
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QUADRO DE ATIVAÇÃO DE VAGAS 

Posto/Graduação BM 

No ano de 2013 No ano de 2014 Total 

Em 

31/01/13 

Em 

13/06/13 

Em 

25/11/13 

Em 

31/01/14 

Em 

13/06/14 
 

Coronel BM 2 1 - 1 - 4 

Tenente-Coronel BM 9 4 4 4 4 25 

Major BM 9 4 4 4 4 25 

Capitão BM 9 5 4 5 4 27 

1º Tenente BM - - - - - - 

2º Tenente BM - - - - - - 

Total 29 14 12 14 12 81 

Quadro de Oficiais de Saúde Bombeiros Militar (QOSBM) - Médicos 

Capitão BM - - - - 3 3 

1º Tenente BM - - - - 3 3 

2º Tenente BM - - - - 3 3 

Total - - - - 9 9 

Quadro de Praças Especiais Bombeiros Militar (QPEBM) 

Aspirante a Oficial (Praça Especial) 25 - - - - 25 

Cadete BM (Praça Especial) 20 - - - - 20 

Total 45 - - - - 45 

Quadro de Praças Bombeiros Militar (QPBM) 

Subtenente BM 7 4 3 3 3 20 

1º Sargento BM 14 7 7 6 6 40 

2º Sargento BM 16 8 8 9 9 50 

3º Sargento BM 4 2 2 1 1 10 

Cabo BM 86 42 42 40 40 250 

Soldado BM 35 17 17 16 15 100 

Total 162 80 79 75 74 470 

TOTAL GERAL 236 94 91 89 95 605 

(NR) 
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CAPÍTULO III 
DAS ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS RELATIVAS AS PRAÇAS MILITARES 

ESTADUAIS 
 
Art. 19. O art. 109 da Lei nº 6.218, de 10 de fevereiro de 1983, 

passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
“Art. 109. O militar estadual será reformado quando: 
 
I - Atingir 64 (sessenta e quatro) anos de idade. 
 
.........................................................................................” (NR) 
 
Art. 20. O art. 157 da Lei nº 6.218, de 10 de fevereiro de 1983, 

passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
“Art. 157. A praça com estabilidade assegurada, quando 

licenciada para fins de matrícula em Curso de Formação ou de Adaptação a Oficiais, das 
instituições militares estaduais, caso não conclua com aproveitamento o curso e estágio 
respectivo, poderá ser reconduzida a graduação anterior mediante requerimento próprio, 
homologado pelo Comandante Geral.” (NR) 

 
CAPÍTULO IV 

DAS ALTERAÇÕES LEGAIS NAS VAGAS, CRITÉRIOS DE INGRESSO E CURSOS 
 
Art. 21. O art. 7º da Lei Complementar nº 623, de 20 de 

dezembro de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
“Art. 7º A fim de dar fluidez às carreiras e manter o estímulo à 

constante melhoria do preparo dos Militares Estaduais, ficam fixados os números mínimos 
de vagas anuais regulares aos cursos de formações e seleções de mérito nas Instituições 
Militares do Estado, nos seguintes termos: 

 
I – Curso de Formação de Oficiais PM: 
 
a) 30 (trinta) vagas no ano de 2016; 
 
b) 50 (cinquenta) vagas no ano de 2017; 
 
c) 50 (cinquenta) vagas no ano de 2018; 
 
d) 50 (cinquenta) vagas no ano de 2019; e 
 
e) 30 (trinta) vagas no ano de 2020 em diante. 
 
II – Curso de Formação de Oficiais BM: 15 (quinze) vagas; 
 
III – Curso de Formação a Sargentos PM: 180 (cento e oitenta) 

vagas; 
 
IV – Curso de Formação a Sargentos BM: 50 (cinquenta) vagas; 
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V – Processo Seletivo de Mérito a Cabo PM: 300 (trezentas) 
vagas; e 

 
VI – Processo Seletivo de Mérito a Cabo BM: 90 (noventa) 

vagas.” (NR) 
 
Art. 22. O inciso IV do art. 3º da Lei Complementar nº 587, de 14 

de janeiro de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
“Art. 3º ......................................................................................... 
.................................................................................................... 
 
IV – para o Curso de Formação de Praças, da Polícia Militar e 

do Corpo de Bombeiros Militar: curso superior de graduação em qualquer área de 
conhecimento reconhecido pelo MEC ou por órgão oficial com competência delegada.” 
(NR) 

 
Art. 23. O art. 6º da Lei Complementar nº 587, de 14 de janeiro 

de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
“Art. 6º O ingresso de efetivo do sexo feminino será de: 
 
I – 15% (quinze por cento), do número de vagas abertas no 

concurso para o Curso de Formação de Oficiais do Quadro de Oficiais Policiais Militares 
ou Quadro de Oficiais Bombeiros Militares; e 

 
II – 15% (quinze por cento), do número de vagas abertas no 

concurso para o Curso de Formação de Praças, dos Quadros de Praças das respectivas 
instituições militares. 

 
Parágrafo único. No caso da porcentagem resultar em número 

fracionado, deverá ser ajustado ao primeiro número inteiro acima.” (NR) 
 
Art. 24. O art. 7º da Lei Complementar nº 587, de 14 de janeiro 

de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
Art. 7º As vagas serão distribuídas nas instituições militares 

conforme o estabelecido no edital de concurso público. 
 
§ 1º O concurso público, de provas ou de provas e títulos, para 

ingresso no quadro de praças militares poderá, a critério do Comandante-Geral da 
instituição, ser regionalizado ou de âmbito estadual: 

 
I – quando regionalizado, o concurso público abrangerá no 

máximo três batalhões do corpo de bombeiros militar ou duas regiões da polícia militar, e 
o candidato aprovado não será movimentado a contar da data do término do curso de 
formação e designação para a respectiva região do concurso, pelo prazo a ser estabelecido 
em edital de até 60 meses; 

 
II – Quando o concurso público for de âmbito estadual não 

haverá qualquer limitação para movimentação do candidato aprovado, respeitada a 
normativa interna de cada instituição sobre o assunto. 
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CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 
 
Art. 25. Com o objetivo de garantir o equilíbrio na concorrência 

ao CFS, todos os atuais Cabos e 3º Sargentos que completaram com aproveitamento o 
extinto Curso de Formação de Cabos (CFC), terão o curso convalidado pelo órgão de 
ensino como equivalente ao Estágio de Adaptação a Sargentos (EAS) para todas as 
exigências legais, bem como receberão acréscimo de 20% (vinte por cento), com 
arredondamento para o primeiro número inteiro acima, sobre a pontuação obtida no exame 
intelectual dos processos seletivos ocorridos a partir de 01 de agosto de 2018. 

 
 § 1º A pontuação concedida no caput deste artigo, não será 

considerada para fins de cálculo dos 50% (cinquenta por cento) de aproveitamento mínimo 
no exame intelectual exigidos. 

 
§ 2º Todos os atuais 3º Sargentos que não tenham realizado o 

antigo Curso de Formação de Cabos, poderão fazer a qualquer tempo o Estágio de 
Adaptação a Sargentos (EAS) sendo, neste caso, pré-requisito para poderem participar do 
processo seletivo de mérito ao CFS. 

 
§ 3º Enquanto o órgão de ensino não disponibilizar o EAS em 

tempo suficiente para sua realização antes das datas de promoção, os Cabos poderão ser 
promovidos por antiguidade a 3º Sargento excepcionalmente sem o EAS, ficando 
autorizados a realizá-lo assim que for disponibilizado. 

 
Art. 26. Para preservar os direitos e condições de acesso ao CFS 

para todos que realizaram o antigo Curso de Formação de Cabos (CFC), os índices 
estabelecidos no artigo 3º-G da Lei Complementar nº 318, de 17 de janeiro de 2006 
acrescido por esta lei, serão aplicados somente aos processos seletivos para acesso ao 
CFS ocorridos a partir 01 de agosto de 2018, até esta data, os índices aplicados serão os 
seguintes: 

 
I – 60% (sessenta por cento) das vagas, através da seleção de 

mérito, a qual classificará os Cabos e 3º Sargentos que tenham concluído o antigo CFC, 
somando individualmente para cada um os pontos obtidos nos seguintes critérios: 

 
a) ficha individual de pontuação, a qual deverá variar de 0 (zero) 

a 30 (trinta) pontos; e 
 
b) pontuação obtida no exame intelectual, a qual deverá variar 

de 0 (zero) a 70 (setenta) pontos. 
 
II – 30% (trinta por cento) das vagas, pela antiguidade dos 

concorrentes Cabos que tenham concluído o antigo CFC, não aprovados nas vagas do 
inciso anterior, que obtiverem ao menos 50% (cinquenta por cento) de aproveitamento no 
exame intelectual. 

 
III – 10% (dez por cento) das vagas, pela antiguidade dos 

concorrentes 3º Sargentos que tenham concluído o antigo CFC, não aprovados nas vagas 
do inciso I deste artigo, que obtiverem ao menos 50% (cinquenta por cento) de 
aproveitamento no exame intelectual. 

 

Comentado [PM1-EMG5]: 100% das vagas nos CFS com 
processo seletivo realizados até 31/07/2018 serão acessíveis 
somente aos que possuem o antigo CFC, para preservar os direitos 
dos atuais com CFC. Somente a contar de 01/08/2018 é que 
passarão todos os cabos com 2 anos e 3º Sgts apenas com EAS a 
concorrer as vagas, ainda assim, se restar algum com CFC passará a 
receber os 20% de acréscimo na nota de Mérito intelectual. 
 
Esse ponto é o MAIS importante e que dá mais discussão entre os 
vários interesses das carreiras. Como está nesse momento: 
 
Até 01/08/2018 estão sendo mantidos os critérios atuais (todos os 
critérios atuais). 
 
Quais são as discussões aqui existentes: 

1. Praças com CFC (sgts e cabos) querem que essas vagas sejam 
preservadas até 01/08/2018 para que possam concorrer ao CFS 
como é atualmente, SOMENTE PARA QUEM TEM CFC. 
2. Praças com CFC não concordaram com a “quebra do interstício 
de 2 anos, pois isso faria com que a turma de 2013 tivesse já que 
concorrer com a de 2014 e 2015, em diante, por isso foram 
preservados os critérios atuais. Para que a última turma de CFC 
do bombeiro (de janeiro de 2016, ainda possa fazer um último 
CFS em 2018). Na PMSC a turma de 2018 já poderá iniciar após 
agosto com concorrência aberta, pois nosso último CFC terminou 
em dezembro de 2015 concorrerá ao CFS de final de 2017. 
3. Praças sem CFC pleiteiam um pouco que seja de vagas, para JÁ. 
Praças com CFC resistem a isso (com certa razão). 
4. Os 3º sargentos de carreira (com CFS) também não aceitam 
abrir (antes de 2018) para quem não tem CFC concorrer, pois 
acreditam que esses geralmente são mais antigos e poderão 
“saltar” na frente deles após concluir o CFS. 
5.Sugiro que eles pudessem concorrer a um adicional de apenas 
5% das vagas (ao menos) por antiguidade, tendo que fazer o EAS 
antes e tendo que obter também 50% do exame intelectual. Essas 
vagas caso não preenchidas, não serão remanejadas. 
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§ 2º Os concorrentes no processo de seleção de mérito, previsto 
no inciso I deste artigo serão classificados em ordem decrescente de pontuação total 
obtida, e terão acesso ao curso caso classificados dentro do quantitativo de vagas 
disponibilizadas. 

 
§ 3º Caso a porcentagem prevista nos incisos I, II e III deste 

artigo resultem em números fracionados, as vagas do inciso I e II deverão ser ajustadas 
até o primeiro número inteiro acima ficando as vagas restantes para o critério do inciso III. 

 
§4º Caso sobrem vagas no critério estabelecido no inciso II deste 

artigo, estas serão remanejadas aos concorrentes do inciso III do mesmo artigo. 
 
§5º Caso sobrem vagas, após análise dos critérios II e III deste 

artigo, estas serão remanejadas aos concorrentes do inciso I. 
 
§ 6º No caso de ocorrer empate entre os concorrentes às vagas 

do inciso I deste artigo, serão adotados os seguintes critérios de desempate nesta ordem: 
 
I – maior número de pontos na ficha individual de pontuação; e 
 
II – maior antiguidade. 
 
§ 7º Para a ficha individual de pontuação mencionada neste 

artigo, serão considerados unicamente os seguintes critérios com suas respectivas 
pontuações: 

 
I – comportamento militar, considerando-se a seguinte 

pontuação não cumulativa: 
 
a) 10 (dez) pontos para excepcional; 
 
b) 7 (sete) pontos para ótimo; ou 
 
c) 3 (três) pontos para bom; 
 
II – 1 (um) a 4 (quatro) pontos da média das fichas de avaliações 

semestrais obtidas na atual graduação; 
 
III – até 10 (dez) pontos distribuídos pelos seguintes critérios: 
 
a) na Polícia Militar: 
 
1) 5 (cinco) pontos para apto no Teste de Aptidão Física, não 

contabilizado o TAF-RM; 
 
2) 5 (cinco) pontos para os policiais militares agraciados pelo 

prêmio de Valorização e Reconhecimento do Mérito Profissional do Policial Militar, 
contabilizado uma única vez e não cumulativo, recebido na graduação de Cabo ou de 3º 
Sargento; 

 
b) no Corpo de Bombeiros Militar, até 10 (dez) pontos para o 

Teste de Aptidão Física, conforme regulamentação interna. 
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IV – grau de instrução, considerando-se a seguinte pontuação 
cumulativa, no limite de até 6 (seis) pontos, sendo: 

 
a) 6 (seis) pontos para pós-doutorado, doutorado ou mestrado; 

e 
 
b) 3 (três) pontos para especialização. 
 
§ 8º O militar estadual, frequentando Estágio, Curso de 

Formação ou Aperfeiçoamento continuará concorrendo aos demais critérios de promoção 
previstos em lei. 

 
§ 9º Para fins de desempate na classificação final do CFS, serão 

considerados os seguintes critérios: 
 
I – maior tempo de efetivo serviço na Instituição Militar; 
 
II – melhor comportamento; e 
 
III – maior idade. 
 
§ 10. Os demais requisitos estabelecidos no art. 3º-F, 

permanecem aplicáveis mesmo durante o período de suspensão do art. 3º-G da Lei 
Complementar nº 318 de 2006. 

 
Art. 27. Para todos os efeitos legais e infra legais, bem como 

exigências de reconhecimento, excetuado o preconizado no artigo 25 desta lei: 
 
I – o Curso de Formação de Praças equivale ao antigo Curso de 

Formação de Soldados (CFSd) e Curso de Formação de Cabos tendo caráter de curso de 
formação profissional de ingresso na carreira, fazendo jus aos símbolos e medalhas que 
eram conferidas ao antigo CFSd; 

 
II – os atuais militares estaduais que concluíram com 

aproveitamento o antigo Curso de Formação de Soldados, terão reconhecimento de 
imediata equivalência ao Curso de Formação de Praças; 

 
III – o Curso de Formação a Sargentos equivale ao antigo Curso 

de Formação de Sargentos (CFS) e Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos, tendo caráter 
de curso de formação complementar, fazendo jus aos símbolos e medalhas que eram 
conferidas ao antigo CFS; 

 
IV – os atuais militares estaduais que concluíram com 

aproveitamento o Curso de Formação de Sargentos, terão reconhecimento de imediata 
equivalência ao Curso de Formação a Sargentos; 

 
V – o Curso de Aperfeiçoamento de Praças, tem caráter de curso 

de aperfeiçoamento profissional para ascensão a Subtenente, fazendo jus aos símbolos e 
medalhas que eram conferidas ao antigo CAS; 

 
VI - os atuais militares estaduais que concluíram com 

aproveitamento o Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos (CAS), terão reconhecimento 
de imediata equivalência ao Curso de Aperfeiçoamento de Praças para fins de 
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cumprimento legal de requisito a ascensão a Subtenente. 
 
Art. 28. Havendo edital já aberto, antes da vigência desta lei, ao 

ingresso no Curso de Formação de Oficiais PM ou BM, bem como Curso de Formação de 
Praças, PM ou BM (ou ainda sob o nome de Curso de Formação de Soldados), a alteração 
do art. 6º da Lei Complementar nº 587, de 14 de janeiro de 2013 não se estenderá a estes 
editais. 
 

CAPÍTULO V 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art. 29. O Chefe do Poder Executivo fará as adequações no 

regulamento de promoção de praças, no prazo de cento e vinte dias. 
 
Parágrafo único. Até a publicação da adequação dos 

procedimentos administrativos relativos às promoções e acesso aos cursos, o Comandante 
Geral, poderá baixar os regramentos necessários a serem adotados.  

 
Art. 30. Ficam revogados: 
 
I – o artigo 5º da Lei Complementar nº 248, de 08 de julho de 

2003; 
 
II – o artigo 5º da Lei Complementar nº 623, de 20 de dezembro 

de 2013; 
 
III – o inciso VI do art. 2º da Lei Complementar nº 417, de 30 de 

julho de 2008; 
 
IV – o inciso III do art. 18 da Lei nº 6.218, de 10 de fevereiro de 

1983; 
 
V – o parágrafo único do art. 18 da Lei nº 6.218, de 10 de 

fevereiro de 1983; 
 
VI – a Lei nº 6.153, de 21 de setembro de 1982. 
 
Art. 31. Esta Lei Complementar entrará em vigor na data de sua 

publicação. 
 
 
 
 
Florianópolis,  

 
 
 
 

JOÃO RAIMUNDO COLOMBO 
Governador do Estado 

  


