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PORTARIA Nº 7662, DE 29 DE MARÇO DE 2016. 
 

Dá nova redação aos incisos e revoga o parágrafo 
único do art. 5º da Portaria nº 0711/PM-
003/00PM/1 de 17 de outubro de 2000. 
 

 
 

O COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS, 
no uso das atribuições legais, que lhe confere o § 3º do art. 3º c/c art. 4º da Lei 8.125 de 18 de julho 
de 1976, e... 

Considerando a existência do Decreto nº 4.717 de 07 de outubro de 1996, que versa 
sobre Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado de Goiás - RDPM-GO, possuindo 
dispositivos que amparam o cancelamento de punições; e 

Considerando que este Comandante-Geral não possui competência para regulamentar 
de forma distinta do previsto no RDPM-GO; 

Considerando que a atual redação do artigo 5º, da Portaria nº 0711/PM-003/00PM/1 
contraria o instituto do cancelamento de punições previsto no artigo 58, do decreto nº 4.717, de 07 
de outubro de 1996. 

 
 
RESOLVE: 

 
 

Art. 1º - Dar nova redação aos incisos e revogar o parágrafo único do art. 5º da 
Portaria nº 0711/PM-003/00PM/1, que passa a ter a seguinte redação: 

 
................................................................................................................................................ 
 
Art. 5º.................................................................................................................................... 
 
Art. 5º - O policial-militar agraciado fará jus ainda: 
I – a 08 (oito) dias de dispensa do serviço, quando o nível for ouro; 
II – a 04 (quatro) dias de dispensa do serviço, quando o nível for prata; 
III – a 02 (dois) dias de dispensa do serviço, quando o nível for bronze. (NR) 
................................................................................................................................................ 
 
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

 
 

Comando-Geral da Polícia Militar, em Goiânia-GO, 29 de março de 2016. 
  
 

(original assinada e arquivada na 1ª Seção do EME) 
Divino Alves de Oliveira - Coronel PM 

Comandante-Geral 


