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Dá nova característica ao Destaque 
Operacional e dá outras providências. 

 
 

O CORONEL PM COMANDANTE GERAL 
DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE 
GOIÁS, no uso das atribuições legais e 
regulamentares, e 

 
 
Considerando a importância de se estabelecer um sistema de recompensas 

para o policial-militar que venha a se destacar nas missões de combate à 
criminalidade como fator motivador ao desempenho operacional; 

 
Considerando a necessidade de se reconhecer a produtividade e distinção 

das OPM integradas à comunidade operacional,  
 
Considerando a inadequação do atual Crachá Anhanguera aos uniformes 

da Corporação. 
 
RESOLVE:  
  
Instituir na Polícia Militar de Goiás, o Destaque Operacional nos seguintes 

termos: 
 

CAPÍTULO I 
Do Destaque Operacional 

 
Art. 1º - Fica instituído na Polícia Militar do Estado de Goiás, destinado a 

agraciar policiais-militares e OPM por relevante desempenho operacional, o distintivo e 
a placa  “Destaque Anhanguera”, respectivamente,  nos seguintes níveis: 

I – grau ouro; 
II – grau prata; 
III – grau bronze. 
Parágrafo único – Fica também criada a placa “Destaque Anhanguera”, nos 

níveis mencionados neste artigo, destinado ao agraciamento de Organizações 
Policiais Militares (OPM), que se distiguirem operacionalmente. 

 
Art. 2º - Os destaques de que trata o artigo anterior, ficam assim 

caracterizados: 
I – Escudo peninsular português  de metal nas cores ouro, prata ou bronze, 

medindo 24 x 28 mm, tendo ao centro o mapa do Estado de Goiás e em brocante uma 
efígie do bandeirante Bartolomeu Bueno da Silva – o Anhanguera – de pé, tendo à 
sua destra uma bateia e à sinistra um bacamarte; todo conjunto sobreposto à duas 



folhas de acanto; sotoposto ao escudo uma faixa com o mote “Labor Omnia Vincit 
Improbus”. 

II – A medalha será pendente a uma fita de gorgorão de seda chamalotada 
de 30 (trinta) mm de largura por 30 (trinta) mm de comprimento, afinando por mais 7,5 
(sete e meio) mm, de modo que a ponta tenha 15 (quinze) mm de largura onde existirá 
uma haste metálica com a mesma medida que a prenderá à medalha; a fita 
apresentará 3 (três) listras de 10 (dez) mm cada uma, sendo que as externas terão a 
cor vermelha, e a central a cor branca, cores estas representativas da bandeira 
idealizada pelos inconfidentes mineiros, em meados de 1788, e que tiveram com 
mártir maior, o alferes Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, que morreu por 
uma nação autônoma e republicana, livre da espoliação da corte portuguesa, sendo 
atualmente o patrono das Polícias Militares do Brasil. 

III – O passador será de ouro, prata ou bronze, de acordo com a medalha 
conferida, e terá as mesmas cores da fita da medalha (vermelho nas extremidades, 
cortado ao meio por uma letra branca), tendo ao centro uma miniatura do mapa do 
Estado de Goiás.  

IV – A medalha para uso no 4º uniforme será confeccionada em tecido 
negro com desenhos em branco para todos os graus. 

V – A placa “Destaque Anhanguera”, terá as seguintes características: base 
de madeira envernizada, tamanho 20 x 15 cm, contendo a figura do Anhanguera, em 
metal e alto relevo, na cor correspondente ao nível desta, com inscrição 
homenageando a OPM em destaque. 

Parágrafo único – O significado das peças que compõem o destaque a que 
se refere o inciso I deste artigo, fica assim definido: 

a) Escudo peninsular português – referente à colonização portuguesa que 
influenciou entre outros, a organização policial militar goiana. 

b) Cores: ouro, grau máximo; prata, grau médio; bronze, grau mínimo. 
c) Mapa do Estado de Goiás – particulariza a Unidade da Federação. 
d) Efígie do Anhanguera – simboliza a Corporação Goiana. 
e) Folha de acanto – trabalho abnegado. 
F) Faixa com mote – com o evocativo “o labor abnegado a tudo vence”, 

retratando o sentimento de dedicação ao serviço policial e à sociedade, mesmo com o 
risco da própria vida. 

 
CAPÍTULO II 

Da concessão e do direito ao distintivo e à placa 
 
Art. 3º - Os destaques serão concedidos por ato do Comandante Geral da 

Policia Militar. 
 
Art. 4º - O policial-militar fará jus ao Destaque Anhanguera, nas seguintes 

condições: 
I – Bronze: quando no exercício da missão operacional se destacar pela 

eficiência, zelo, desprendimento e dedicação em uma ou mais ocorrências, individual 
ou coletivamente, de forma que o êxito da missão, seja fruto da sua participação 
direta, segundo o convencimento dos integrantes da Comissão Especial para 
concessão de Destaque Anhanguera; 

II – Prata: quando, nas condições do inciso anterior, novamente se destacar 
e já houver sido agraciado com o grau bronze, ou ainda, quando a ação meritória, em 
julgamento, seja de tal monta que, no entendimento da Comissão Especial para 
concessão do Destaque Anhanguera, justifique maior distinção; 

I – Ouro: quando, já agraciado com grau prata, novamente vier a se 
destacar, ou ainda quando, a ação meritória tenha sido pública e notoriamente  
reconhecida, também pela sociedade civil, inclusive a imprensa. 

Parágrafo único – O policial-militar que já houver sido distinguido com o 
grau ouro e novamente vier a destacar-se, fazendo jus a um novo agraciamento, terá 



seu nome compulsoriamente indicado à Comissão Permanente de Medalhas da 
Polícia Militar, para fins de concessão da Medalha do Mérito Policial Militar. 

 
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) 
 
I – a 08 (oito) dias de dispensa do serviço e ao cancelamento de (02) duas 

punições disciplinares, quando o nível for ouro; 
II – a 04 (quatro) dias de dispensa do serviço e ao cancelamento de 01 

(uma) punição disciplinar, quando o nível for prata; 
III – a 02 (dois) dias de dispensa do serviço e ao cancelamento de 01 (uma) 

punição disciplinar, quando o nível for bronze. 
 
Parágrafo único – O cancelamento da punição referida no inciso III deste 

artigo, obedecerá ao que preceitua o art. 58, inciso I, do Decreto Nº 4.717, de 07 de 
outubro de 1996. (Parágrafo único do art. 5º, acrescido pela Port. nº 599/PM – 025/03-PM/1, Publicada 
no BG nº 198, de 21 out 2003)  (Artigo 5º alterado pela Port. nº 7662 de 29.03.16) 

 
Art. 6º - A Organização Policial Militar fará jus a placa de Destaque 

Operacional nas seguintes condições: 
I – Bronze: quando no cumprimento de suas missões normais, tenha sido 

alvo de destaque por parte do escalão superior, evidenciado pela sua produtividade e 
eficiência operacional, circunstanciado em relatórios estatísticos, incluindo apreensão 
de veículos furtados, armas e munições, tóxicos e outros, ou ainda, quando tenha 
cumprido missões especiais com excepcional êxito; 

II – Prata: quando, nas condições do inciso anterior, a missão tenha sido 
considerada de grande relevância para a  preservação da ordem pública, com uma 
conseqüente baixa do índice de criminalidade no período considerado; 

III – Ouro: quando o cumprimento da missão, nas condições do inciso 
anterior, tenha sido alvo de reconhecimento da sociedade civil, através da imprensa 
ou de segmentos sociais organizados. 

Parágrafo único – a Organização Policial Militar poderá ser agraciada com 
tantas placas quanto forem as vezes que o seu desempenho extraordinário vier a 
justificar. 

 
Art. 7º - Compete à Comissão Permanente de Medalhas (CPM), a prática 

dos atos necessários a efetivação do disposto nesta portaria. 
 
Parágrafo único – O membro da CPM que for alvo de apreciação para 

concessão do distintivo, será substituído por um oficial indicado pelo Comandante 
Geral da Polícia Militar. 

 
CAPÍTULO III 

Do processamento 
 
Art. 8º - O Comandante da OPM ao identificar o policial-militar que possa 

fazer jus ao distintivo de Destaque Operacional, providenciará a documentação 
comprobatória do mérito e proporá à Comissão. 

§ 1º - Os documentos pertinentes a cada caso, referidos neste artigo, 
constituirão o processo de habilitação, que será remetido ao Comandante Geral da 
Polícia Militar. 

§ 2º - Na hipótese do policial-militar não reunir as condições exigidas, a 
critério do Comandante da OPM, o processo será arquivado na própria Unidade. 

 



Art. 9º - Proceder-se-á de modo semelhante, através dos Grandes 
Comandos, em relação à concessão de placas de Destaque Operacional às OPM. 

 
 

CAPÍTULO IV 
Do cerimonial para entrega de placas e distintivos 

 
Art. 10 – Concedido o Destaque Anhanguera ao policial-militar ou à OPM, o 

agraciamento se dará em solenidade pública com o devido cerimonial, em datas a 
serem  programadas pela Corporação. 

§ 1º - quando da entrega do distintivo, será publicada em Boletim Geral, 
alocução alusiva ao ato meritório, e, concluindo o cerimonial, será aposta na Galeria 
Meritória, foto do policial-militar agraciado, em tamanho 7 x 9, com observações na 
moldura, destacando o fato motivador da concessão e a data em que se deu sua 
ocorrência. 

§ 2º - Para cada placa ou distintivo será expedido um diploma em modelo 
aprovado pelo Comandante Geral da Corporação, que receberá sua assinatura. 

 
 

CAPÍTULO V 
Das prescrições finais 

 
Art. 11 – A concessão do distintivo nível ouro, implicará no oferecimento ao 

policial-militar de vaga para o curso de: 
I – Formação de Cabos, quando o agraciado for Soldado PM; 
II – Formação de Sargentos, quando o agraciado for Cabo PM. 
Parágrafo único – O policial-militar enquadrado no presente artigo, se 

submeterá apenas a exames médicos e físicos previstos para os cursos. 
 
Art. 11 – REVOGADO 
(Art. 11 Revogado pela Port. 054-07-PM/1) 

 
Art. 12 – Fica assegurado o uso do distintivo de Destaque Operacional em 

qualquer tipo de fardamento da Polícia Militar, observadas as normas previstas no 
RUPMEGO e diretrizes pertinentes, quanto a sua colocação e demais 
particularidades. 

 
Art. 13 – A concessão do distintivo de Destaque Operacional não 

prejudicará outras formas de recompensas previstas na legislação e independe de 
classificação do comportamento do policial-militar, estando ele ou não sub-júdice. 

 
Art. 14 – Aplicam-se a esta portaria em matéria por ela não regulada e de 

forma subsidária, as prescrições do Dec. n.º 170, de 28 de julho de 1972. 
 
Art. 15 – A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação em 

Boletim Geral, revogadas as disposições em contrário, especialmente a Portaria n.º 
033/PM-006/PM/1, de 21/01/93. 

   
Gabinete do Comandante Geral, em Goiânia-GO, 17 de outubro de 2000. 
 
 
 
 

Paulo Alves Vieira – Cel QOPM 
Comandante Geral 

 


