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PORTARIA Nº 3515 DE 03 DE JULHO DE 2013. 
 

 

Institui no âmbito dos Comandos Regionais da 
PMGO diplomas que especifica e dá outras 
providências. 

 
 

O Coronel QOPM 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, 

Considerando a necessidade que os Comandos Regionais e suas unidades subordinadas 
tem de externar o reconhecimento aos policiais militares que se destacarem durante o ano na atividade 
administrativa e operacional, 

Considerando a importância de incentivar as boas práticas no exercício da atividade 
Policial Militar e os efeitos motivacionais desse ato, 

Considerando que os Comandos Regionais gostariam de prestigiar pessoas, entidades, 
instituições que colaboram com a missão institucional da Polícia Militar no CRPM, 

RESOLVE: 

Art. 1º Instituir no âmbito dos Comandos Regionais da Polícia Militar - CRPM da 
Polícia Militar de Goiás os seguintes Diplomas: Destaque Administrativo, Destaque Operacional e o 
Benfeitor do CRPM . 

§1º O Diploma de Destaque Administrativo será destinado aos policiais militares que 
tenham se destacado nas atividades administrativas nos CRPM e unidades subordinadas. 

§2º O Diploma de Destaque Operacional será destinado aos policiais militares que 
tenham se destacado nas atividades operacionais do CRPM e unidades subordinadas. 

§3º O Diploma de Benfeitor do CRPM será destinado às instituições autoridades civis, 
militares, eclesiásticas e outras pessoas que tenham prestado um importante e relevante trabalho ou 
realizando ações honrosas em prol do Comando Regional de Polícia Militar e unidades subordinadas ao 
CRPM. 

Art. 2º Os Diplomas serão concedidos semestralmente pelos Comandos Regionais, da 
seguinte forma:  

I – O número máximo de agraciados, por ano para o 1º CRPM serão de 20 (vinte) para 
cada diploma;  

II – O número máximo de agraciados, por ano para o 2º, 3º, 5º e 15º CRPM serão de 15 
(quinze) para cada diploma; e 
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III – Os demais CRPM poderão ter no máximo por ano, 10 (dez) agraciados para cada 
diploma. 

Art.3º Os Diplomas serão do tamanho de 21,5 x 29,5 cm,na orientação de margens tipo 
“paisagem”, impresso no papel coche  apresentando necessariamente as seguintes características: 

I -      Logomarca da PMGO e brasão do CRPM ; 

    II-     O título “DIPLOMA......” na fonte número 30 com alinhamento centralizado; 

    III - Os dizeres: “O ............... Comando Regional de Polícia Militar concede o presente 
Diploma de .......................ao (a) Sr. (a)................... 

     III - O local, a data e a assinatura do Comandante Regional de Polícia Militar. 

Parágrafo único – A arte e a impressão dos Diplomas ficarão a cargo do Comando Regional 
específico, sendo vedada a inserção de propagandas comerciais e políticas nos diploma. 

    Art. 4º O Comandante Geral da PMGO, o Subcomandante Geral da PMGO, o Chefe do 
Estado Maior Estratégico da PMGO, poderão propor aos Comandantes dos CRPM´s os nomes das 
autoridades e pessoas físicas e jurídicas, que façam jus ao Diploma de Benfeitor do CRPM, por terem 
prestado relevantes serviços junto ao CRPM. 

Art. 5º Será montada Comissão para avaliação dos nomes indicados a receberem os Diplomas. 

§ 1º - A Comissão será presidida pelo Comandante do CRPM, tendo como membros o 
Subcomandante do CRPM e os Comandantes de Unidades que o integram; 

§ 2º - A Comissão deve aprovar por maioria o nome indicado, caso contrário, não fará jus a 
receber o Diploma. 

§ 3º - A concessão será efetivada através de Portaria, cuja leitura deverá proceder á entrega; 

§ 4º - O ato de entrega dos Diplomas poderá realizar-se na sede do CRPM ou em local 
anteriormente designado. 

Art. 6º A solenidade de entrega será presidida pelo respectivo Comandante do CRPM ou por 
Oficial por ele designado, quando não for por autoridade superior ao Comandante de CRPM. 

Art. 7º Institui no âmbito da Polícia Militar de Goiás a Recompensa para o “Policial Militar 
Destaque do Mês” no âmbito dos Batalhões e Companhias independentes. 

Art. 8º A Recompensa de que trata o art. 7º se destina a homenagear os policiais militares que 
se destacarem positivamente no âmbito da unidade que pertencem nas suas atividades operacionais, 
administrativas e logísticas, através de avaliação periódica de seus comandantes e chefes imediatos ao 
demonstrarem clara dedicação e esforço no desempenho das funções policiais militares. 
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Parágrafo único - As melhores notas da avaliação serão analisadas pelos oficiais integrantes do 
Conselho Avaliador da UPM, que deverá ser criado através de Portaria para avaliar as ações profissionais 
do efetivo de forma criteriosa e imparcial, e o deferimento final cabe ao Comandante da UPM. 

Art. 9º Será agraciado com a recompensa “Policial Militar Destaque do Mês”, nas formaturas 
mensais de cada unidade, apenas um policial militar, segundo as atividades desenvolvidas e avaliação 
mensal prevista no artigo anterior.  

Art. 10 A P/3 de cada UPM, em parceria com as demais seções, elaborará critérios específicos 
para sua unidade destinados à avaliação e concessão da presente Recompensa, observando 
obrigatoriamente os seguintes critérios: 

I – estar, no mínimo, no ótimo comportamento; 

II – que não esteja submetido a processo disciplinar, administrativo ou ainda respondendo a 
procedimento de natureza militar, que atentem contra os valores éticos e morais da Corporação ou que 
afetem a honra militar, o pundonor militar e o decoro da classe; 

III – não estar respondendo a processo criminal de natureza comum. 

Art. 11 O “Policial Militar Destaque do Mês” receberá como recompensa e reconhecimento, 
elogio em ficha, dispensa de 02 (dois) dias (não podendo ser intercalados) e sua foto constará no hall de 
entrada, quando houver, ou outra área de grande circulação da Unidade.  

§1º - As concessões dos dias de dispensa deverão ser gerenciadas pelos Comandantes de cada 
unidade. 

§2º - A foto do “Policial Militar Destaque do Mês” ficará exposta durante o mês subsequente à 
solenidade e terá o tamanho padrão de 20x30 cm, colorida, estando o policial militar devidamente 
fardado. 

Art. 12 A concessão do título de “Policial Destaque do Mês”, é ato privativo do Comandante 
de cada UPM. 

Art.13 A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação em DOPM, revogando 
disposições em contrário. 

 

Comando Geral da Policia Militar, em Goiânia-Go, 03 de julho 2013. 

 

 

Silvio Benedito Alves – Coronel QOPM 
Comandante Geral da PMGO 


