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GMF – III CURSO DE AÇÕES TÁTICAS (CAT) 

 

Edital nº 01/SMSP/GMF/2017 de 24 de maio 2017 

 

ESPECIFICA O MODO E A FORMA DE 

REALIZAÇÃO DO 3º CURSO DE AÇÕES 

TÁTICAS (CAT) INSTITUÍDO PELA GUARDA 

MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS. 

 

A Comandante da Guarda Municipal de Florianópolis, no uso das suas 

atribuições, considerando que a instituição tem por objetivo a proteção municipal 

preventiva, assegurando os direitos humanos fundamentais, a proteção à vida, a 

proteção do patrimônio, dos bens, dos serviços e das instalações públicas municipais 

dos Poderes Executivo e Legislativo, do meio ambiente e fiscalização do uso de vias 

urbanas e estradas municipais, considerando a necessidade de ampliação da unidade 

ROMU – Rondas Ostensivas Municipais Urbanas da Guarda Municipal de 

Florianópolis, que é a força especial às demandas da instituição Guarda Municipal, 

assim como as demais Secretarias Municipais em ações de maior complexidade e 

risco, considerando ainda a necessidade de integração com as demais forças de 

segurança pública, RESOLVE:  

Art. 1º - Dar início ao III Curso de Ações Táticas (CAT) no dia 01 de agosto de 

2017, com duração aproximada de 20 (vinte) dias e carga horária de cerca de 300 

horas/aula, visando o aprimoramento técnico e profissional do servidor, principalmente 

para atuar em ações de risco.  

Art. 2º - O III CAT terá vagas ilimitadas para os integrantes do quadro da 

Guarda Municipal de Florianópolis e 40 (quarenta) vagas para integrantes de outras 

instituições de segurança pública. 

Art. 3º - Os Guardas Municipais de Florianópolis deverão apresentar atestado 

médico, habilitando à prática de atividades físicas e para o uso da piscina, 

comunicação interna (C.I.) de autorização da chefia imediata para realização do curso, 

termo de renúncia de custos, cópia da carteira funcional, bem como cumprir todas as 

exigências constantes no formulário de inscrição e ser aprovado no Teste de Aptidão 

Física (TAF), conforme ANEXO II. 

Art. 4º - Os integrantes de outras corporações e convidados deverão 

apresentar atestado médico, habilitando à prática de atividades físicas e para o uso da 

piscina, ofício de apresentação da respectiva instituição, termo de renúncia de custos, 
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cópia da carteira funcional, bem como cumprir todas as exigências constantes no 

formulário de inscrição e ser aprovado no Teste de Aptidão Física (TAF), conforme 

ANEXO II. 

Art. 5º - A não apresentação do atestado médico acarretará na eliminação do 

candidato que será impedido de realizar o TAF.  

Parágrafo único - Os índices exigidos no TAF constam no ANEXO II deste 

edital. 

Art. 6º - O candidato deverá apresentar para a realização do TAF os seguintes 

itens: sunga preta sem detalhes, touca, óculos e chinelo para atividade na piscina; 

para os demais testes short, camiseta e tênis, todos na cor preta sem detalhes. 

Art. 7º - A classificação obtida pelos candidatos no TAF será utilizada para o 

preenchimento das vagas destinadas aos integrantes de outras instituições de 

segurança pública. No caso de empate, será melhor classificado aquele que tiver 

obtido maior pontuação na seguinte ordem de testes: corrida, flexão, puxada de barra 

e abdominal. Caso ainda persista o empate, a decisão ficará a cargo da coordenação 

do curso.  

Art. 8º - O corpo docente será composto por instrutores cursados CAT/GMF, 

além de outros convidados pela Coordenação do curso, escolhidos dentre aqueles que 

possuam amplo conhecimento prático e teórico da disciplina ministrada. 

Art. 9º - As atividades serão realizadas de acordo com a disponibilidade de 

recursos e de instalações da coordenação, podendo haver treinamentos nos mais 

variados ambientes internos, externos, e nos horários diurnos e noturnos.  

Art. 10 - A Coordenação poderá excluir do Curso o aluno que não demonstrar 

condições técnicas, físicas ou psicológicas para acompanhar as atividades ou 

comportar-se, interna ou externamente, de maneira incompatível com as regras de 

segurança, com a disciplina, com os interesses, critérios e objetivos do aprimoramento 

iniciado ou em desacordo com os preceitos éticos e morais, observando-se, em 

princípio, as seguintes situações:  

a) Não possuir condicionamento físico requerido para as atividades;  

b) Não se enquadrar aos rígidos critérios de disciplina e doutrinas do curso;  

c) Não conseguir acompanhar os treinamentos e cumprir as etapas requeridas;  

d) Não cumprir e/ou obter pontuação/conceito mínimo nas avaliações de cada 

matéria;  

e) Não demonstrar segurança na prática das atividades;  
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f) Ser indisciplinado e/ou desrespeitoso com qualquer participante das 

atividades; 

g) Faltar a qualquer dia de instrução sem autorização prévia da coordenação;  

h) Chegar atrasado à apresentação diária e/ou se ausentar do curso sem 

autorização; 

i) Não estiver devidamente uniformizado e/ou sem os equipamentos requeridos 

para os treinamentos;  

j) Não possuir condição psicológica apropriada e/ou controle emocional durante 

as atividades. 

Parágrafo Único. O candidato poderá solicitar desligamento do curso a 

qualquer tempo por vontade própria e sem necessidade de justificativa, não sendo 

submetido a qualquer apreciação da Coordenação do curso ou do instrutor da 

disciplina, devendo, contudo, oficializar sua vontade, preenchendo a ficha de 

solicitação de desligamento junto à coordenadoria do curso.  

Art. 11 - Os alunos selecionados firmarão compromisso de atender as 

necessidades de instrução, assumindo todos e quaisquer riscos da atividade e seguir 

rigorosamente todas as regras de disciplina e segurança do curso. 

Art. 12 - Os alunos serão avaliados diariamente nas diversas modalidades de 

instrução, devendo obter no mínimo 50% de aproveitamento em todas as disciplinas, 

inclusive em exames físicos e de tiro durante o curso, os quais terão caráter 

eliminatório.  

Art.13 – O aluno que não se enquadrar nos quesitos dos arts. 10, 11 e 12 deste 

edital, poderá ser advertido formalmente através de ficha de advertência individual ou 

ser desligado do curso por meio de ficha de desligamento, cabendo à Coordenação do 

curso e ao instrutor da disciplina justificar os mesmos e apreciar as justificativas do 

aluno. 

Art. 14 - Os alunos receberão uma lista (ANEXO III) descrevendo os materiais 

necessários para a realização do curso, os quais deverão ser providenciados, sem 

ônus para administração. Caso não se apresentem com a lista completa no primeiro 

dia serão automaticamente desligados. 

Art. 15 – Os alunos deverão trazer seu armamento (sem munição) para as 

instruções específicas, o armamento ficará sob responsabilidade da Guarda Municipal 

até o final do curso, exceto para as instituições desarmadas.  

Art. 16 - As atividades desenvolvidas serão coordenadas pela Coordenadoria 

do CAT, conforme cronograma - ANEXO I. Para maiores informações entrar em 
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contato através do Telefone: (48) 3281-4600 tratar com GMF Carla ou por e-mail: 

cat3gmf.2017@gmail.com 

Art. 17 – O aluno que concluir todas as etapas do curso e for considerado apto 

pela Coordenação receberá ao final um brevê pela conclusão do III Curso de Ações 

Táticas da Guarda Municipal de Florianópolis. 

Art. 18 – O Guarda Municipal de Florianópolis que concluir o Curso poderá, a 

critério do Comando da GMF, integrar o grupamento especializado ROMU.  

Art. 19 – Este edital entrará em vigor na data de sua publicação.  

Florianópolis, 24 de maio de 2017.  

 

 

 
CARLOS FREIBERGER FERNANDES  
Subcomandante da Guarda 
Municipal                          
 

MARYANNE MATTOS 
Comandante da Guarda Municipal 
Secretária de Segurança Pública
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ANEXO I 

CRONOGRAMA DO III CURSO DE AÇÕES TATICAS (CAT/GMF) 

 

ATIVIDADE DATA / HORÁRIO LOCAL 

INSCRIÇÕES 03 a 14 de julho E-mail 

TAF 24 de julho – 06H Base GMF 

RESULTADO DOS 
APROVADOS 

25 de julho E-mail 

INÍCIO DO CURSO 
CONFERÊNCIA DE 

ENXOVAL 
01 de agosto – 08H Auditório GMF 
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ANEXO II 

ÍNDICE DE APTIDÃO FÍSICA 

 

 Corrida de 5000 metros: 

MASCULINO                                                                         FEMININO 

10 pontos  ≤ 23’   10 pontos  ≤ 25’  

9 pontos  De 23’01” a 
25’  

 9 pontos  De 25’01” a 
27’  

8 pontos  De 25’01” a 
27’  

 8 pontos  De 27’01” a 
29’  

7 pontos  De 27’01” a 
29’  

 7 pontos  De 29’01” a 
31’  

Inapto  ≥ 29’01”  Inapto  ≥ 31’01” 

 

 Abdominal (estilo remador no tempo de 1 minuto): 

MASCULINO                                                                         FEMININO 

10 pontos  ≥ 45 repetições  10 pontos  ≥ 35 repetições 

9 pontos  De 40 a 44 
repetições 

 9 pontos  De 30 a 34 
repetições 

8 pontos  De 35 a 39 
repetições 

 8 pontos  De 25 a 29 
repetições 

7 pontos  De 30 a 34 
repetições 

 7 pontos  De 20 a 24 
repetições 

Inapto  ≤ 29 repetições  Inapto  ≤ 19 repetições 
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 Flexão no solo em 1 minuto (masculino 4 apoios e feminino 6 

apoios): 

 

MASCULINO                                                                         FEMININO 

10 pontos  ≥ 50 repetições  10 pontos  ≥ 30 repetições 

9 pontos  De 45 a 49 
repetições 

 9 pontos  De 25 a 29 
repetições  

8 pontos  De 40 a 444 
repetições 

 8 pontos  De 20 a 24 
repetições 

7 pontos  De 35 a 39 
repetições 

 7 pontos  De 15 a 19 
repetições 

6 pontos De 30 a 34 
repetições 

 Inapto  ≤ 14 repetições 

5 pontos De 25 a 29 
repetições 

   

Inapto  ≤ 24 repetições    

 

 Puxada na barra (pronada), sem tempo (MASCULINO): 

MASCULINO                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sustentação na barra fixa (FEMININO): 

 

FEMININO 

 

 

 

 

 

10 pontos  ≥15 repetições  

9 pontos  14-15 
repetições  

8 pontos  12-13 
repetições  

7 pontos  10-11 
repetições  

6 pontos  8-9 repetições  

5 pontos  5-7 repetições  

Inapto  ≤ 04 repetições  

10 pontos  ≥ 45,01” 

9 pontos  40,01” a 45” 

8 pontos  35,01” a 40” 

7 pontos  30,01”a 35” 

6 pontos  25,01”a 30” 

5 pontos  20,01”a 25” 

Inapto ≤20” 
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 Burpee (meio sugado), no tempo de 1 minuto: 

MASCULINO                                                                         FEMININO 

 

 Natação estilo livre 100 metros: 

MASCULINO                                                                         FEMININO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Flutuação 

MASCULINO                                                                         FEMININO 

 

 

  

10 pontos  ≥ 25 repetições  10 pontos  ≥ 19 repetições 

8 pontos  24 repetições   8 pontos  18 repetições  

7 pontos  23 repetições   7 pontos  17 repetições  

6 pontos  22 repetições   6 pontos  16 repetições  

5 pontos  21 repetições   5 pontos  15 repetições  

4 pontos  20 repetições   4 pontos  14 repetições  

Inapto ≤19 repetições  Inapto ≤13 repetições 

10 pontos  ≤ 1’21”  10 pontos  ≤ 1’29” 

8 pontos  1’39” a 1’22”  8 pontos  1’49” a 1’30” 

7 pontos  1’59” a 1’40”  7 pontos  1’69” a 1’50”  

6 pontos  1’79” a 1’60”  6 pontos  1’89” a 1’70” 

5 pontos  1’99” a 1’80”  5 pontos  2’09” a 1’90” 

4 pontos  2’19” a 2’00”  4 pontos  2’29” a 2’10” 

3 pontos 2’39” a 2’20”  3 pontos 2’49” a 2’30” 

Inapto ≥2’40”  Inapto ≥2’50” 

10 pontos  ≥ 15’01”  10 pontos  ≥ 15’01” 

8 pontos  13’01” a 15’00”  8 pontos  13’01” a 
15’00” 

7 pontos  11’01” a 13’00”  7 pontos  11’01” a 
13’00” 

6 pontos  9’01” a 11’00”  6 pontos  9’01” a 11’00” 

5 pontos  7’01” a 9’00”  5 pontos  7’01” a 9’00” 

4 pontos  5’01” a 7’00”  4 pontos  5’01” a 7’00” 

Inapto ≤ 5’  Inapto ≤ 5’ 
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ANEXO III 

ENXOVAL DO CURSO 

Equipamentos, materiais e outros obrigatórios aos alunos regularmente matriculados. 

 Quantidade Descrição 

 

 
 
 
 
 
 

INDIVIDUAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02. Gandola azul marinho modelo padrão 
GM 

02. Calça azul marinho modelo padrão 
GM 

02. Cobertura tipo bico de pato (boné) 
azul marinho 

01. Cinto de nylon na cor preta com fivela 
preta 

02. Meias na cor preta 

01. Coturno na cor preta 

01. Capa de colete tático (preto) sem 
placa balística 

01. Coldre de perna (preto) 

01. Cinto operacional (preto) 

01. Porta carregadores para pistola (duplo 
compartimento 

01. Balaclava (preta c/ abertura frontal 
única em malha/Kevlar) 

01. Lanterna pequena (com pilhas) 

01. Apito preto 

01. Cantil com capa e com caneco para 
alimentação 

01. Mochila (modelo camping preta c/ 
capacidade mínima para 30litros c/ 
alça frontal 

 01. Cabo Sotero (2m) 

 

KITS  

 
 

KIT PRIMEIRO 
SOCORROS 

01. Esparadrapo 

01. Luvas de procedimento cirúrgico 

01. Compressas de gaze 

01. Pomada para assaduras 

01. Rifocina 

Itens opcionais: Analgésico, antiácido, antitérmico, anti-
inflamatório, anestésico tópico (tipo gelol), atadura de 
crepom, soro fisiológico. 
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KIT DE MANUTENÇÃO 

DO ARMAMENTO E 
EQUIPAMENTO 

01. Lixa d’água nº 100 

01. Óleo WD-40 ou similar 

01. Cordão retinida – 4 mm (10 metros) 

01. Fita isolante preta 

01. Escovinha para limpeza do armamento 

01. Pedaços de pano 

01. Bandoleira 2 pontas 

Itens Opcionais: Chave de fenda, alicate de bico fino, 
pedra de amolar. 

 

KIT PARA 
MANUTENÇÃO DO 

UNIFORME 

01. Linhas de costura, nas cores preta  

01. Agulha de costura 

02. Botões extras pretos 

 

KIT ALIMENTAÇÃO 01. Conjunto de talheres 

 
Itens opcionais: Produto para limpeza e higienização, 
esponja de louça, pano para secar. 

 

 
 
 

KIT DE HIGIENE 
PESSOAL 

01. Escova de dente 

01. Creme dental 

01. Aparelho de barbear 

01. Sabão de enxofre 

01. Papel higiênico 

Itens Opcionais: Espelho pequeno, fio dental, pó 
antisséptico, refil para o aparelho de barbear, toalha de 
rosto e banho, repelente contra mosquitos, protetor solar. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

KIT DE 
SOBREVIVÊNCIA 

01. Isqueiro 

01. Óculos de proteção (modelo acrílico) 

01. Protetor auricular (borracha/silicone) 

03. Cyalume  

01. Facão com bainha (14 polegadas) 

01. 
Lona plástica preta (leve) medindo 
2x2metros 

01. Canivete 

02. Sacos plásticos de 20 litros. 

10. Sacos pequenos para 
impermeabilização do material 

Itens opcionais:ligas de borracha (tiras de câmera de 
pneu), pilhas reservas para lanterna, fósforo (caixa). 
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KIT NATAÇÃO 
 

01. Sunga modelo tradicional 
preta sem detalhes 

01. Touca de natação 

01. Óculos para natação 

01. Chinelo de dedo na cor 
preta 

   

KIT DE UNIFORMES 02. Camiseta de malha 
tradicional na cor preta 

01. Short preto sem detalhes 

01. Meias brancas 

01. Tênis p/corrida sem 
detalhes coloridos, 
discreto (recomendável 
preto) 

   

OUTROS MATERIAIS 
OPCIONAIS Uniformes reservas, alimentos, bermuda de lycra. 

 

MATERIAIS DE USO 
PROIBIDO Estimulantes, calmantes, congêneres, bebidas 

alcóolicas, explosivos de caráter particular e outros não 
autorizados pela Equipe de Instrução e/ou 
Coordenação. 
 

Obs.: Todos os materiais acima elencados deverão ser apresentados na data de 
início do curso, sob pena de desligamento e com a devida identificação dos mesmos 
no que tange aos medicamentos. 

O aluno deverá apresentar-se devidamente fardado com o uniforme padrão GM 
(gandola, calça e boné azul marinho), e totalmente equipado. Deverá apresentar-
se com o cabelo cortado na máquina 0 (zero) e para as mulheres é opcional, e é 
proibido o uso de barba e bigode, bem como deverá portar todo o material 
relacionado no Enxoval do curso. 
 

 


