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Dispõe sobre a criação do Centro de Treinamento Operacional (CTO) da Polícia 

Militar do Estado de Sergipe, e dá outras providências.  

 

 

 

O COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SERGIPE, no 

uso das atribuições conferidas pela legislação policial militar, especialmente o 

disposto no art. 4º, no inciso III do art. 17, art. 29 e no parágrafo único do art. 32, 

da Lei nº 3.669, de 07 de novembro de 1995, e Considerando a necessidade da 

Corporação em promover constante capacitação técnica do público interno, 

através da formação e qualificação continuada que vise o aprimoramento das 

ações policiais militares a partir do emprego de técnicas voltadas para a utilização 

e manuseio de arma de fogo, munições e equipamentos militares, usualmente 

empregados na atividade operacional, RESOLVE: 

 

 Art. 1º. Fica instituído o Centro de Treinamento Operacional (CTO), como órgão 

de apoio ao ensino da Corporação, tendo como missão precípua o aprimoramento 

técnico profissional dos policiais militares do Estado de Sergipe.  

 

Art. 2º. O Centro de Treinamento Operacional (CTO) da Polícia Militar do Estado 

de Sergipe estará subordinado operacional e administrativamente ao Comando-

Geral da Polícia Militar e será composto pelas seguintes seções: I - Comando; II - 

Subcomando; III - Seção de Instrução e Tiro Policial; IV - Seção de Apoio Técnico; 

V - Pelotão de Comando e Serviços; 

 

 Art. 3º. O Centro de Treinamento Operacional (CTO), de que trata esta portaria 

tem sede no Município de Areia Branca, Estado de Sergipe.  

 

Art. 4º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, devendo a 3ª 

Seção do EMG, a 4ª Seção do EMG, o NTI, o CFAP e demais segmentos 

interessados adotar as providências necessárias em suas respectivas áreas de 

responsabilidade. Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário.  



 

 

GABINETE DO COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SERGIPE, 

em Aracaju/SE, 13 de maio de 2019.  

 

Marcony Cabral Santos – Cel QOPM Comandante-Geral da PMSE 


