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ATOS DO PODER LEGISLATIVO

LEI COMPLEMENTAR NO 107, DE 25 DE AGOSTO DE 2016.

Altera o art. 43 da Lei complementar 79, de 27 de abril 
de 2012, que dispõe sobre a organização básica da 
Polícia Militar do Estado do tocantins.

o GOVERNADOR DO ESTADO DO TOCANTINS:

faço saber que a AssEMBLEIA LEgIsLAtIVA do EstAdo 
do tocAntIns decreta e eu sanciono a seguinte Lei complementar:

Art. 1o o art. 43 da Lei complementar 79, de 27 de abril de 2012, 
passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 43. ..................................................................................... 

I – ...............................................................................................
.................................................................................................... 

b) ................................................................................................
.................................................................................................... 

2. quadro de Praças Policiais Militares – qPPM: constituído 
por Praças da carreira de combatentes, admitidos mediante 
concurso público para ingresso na graduação de Aluno-soldado 
PM, podendo alcançar a graduação de subtenente PM;

3. quadro de Praças Especialistas – qPE: constituído por 
Praças, admitidas mediante concurso público específico, na 
área técnica de música, para ingresso na graduação de Aluno-
soldado PM, podendo alcançar a graduação de subtenente PM;

4. quadro de Praças de saúde – qPs: constituído por Praças, 
admitidas mediante concurso público específico, na área técnica 
de enfermagem e de radiologia, e outras especialidades técnicas 
de saúde, para ingresso na graduação de Aluno-soldado PM, 
podendo alcançar até a graduação de subtenente PM;
...................................................................................................
...........................................................................................”(nr)

Art. 2o Esta Lei complementar entra em vigor na data de sua 
publicação.

Palácio Araguaia, em Palmas, aos 25 dias do mês de agosto 
de 2016; 195o da Independência, 128o da república e 28o do Estado.

MArcELo dE cArVALHo MIrAndA
governador do Estado

télio Leão Ayres
secretário-chefe da casa civil

LEI NO 3.126, DE 25 DE AGOSTO DE 2016.

Altera os arts. 11 e 15 da Lei 2.578, de 20 de abril 
de 2012, que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais 
Militares e Bombeiros Militares do Estado do tocantins, 
e adota outra providência.

o GOVERNADOR DO ESTADO DO TOCANTINS:

faço saber que a AssEMBLEIA LEgIsLAtIVA do EstAdo 
do tocAntIns decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1o os arts. 11 e 15 da Lei 2.578, de 20 de abril de 2012, 
passam a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 11. o ingresso na corporação depende da aprovação 
em concurso público de provas ou de provas e títulos, com 
aplicação de exame de conhecimentos e habilidades, exame 
de capacidade física, avaliação de saúde e psicológica e exame 
toxicológico, na forma prevista nesta Lei e no correspondente 
edital, exigindo-se ainda do candidato:
.................................................................................................. 

XIV – carteira nacional de Habilitação – cnH, permissão válida 
para dirigir ou comprovante de aprovação junto ao departamento 
Estadual de trânsito – dEtrAn, no mínimo na categoria “B”.
.................................................................................................. 

§5o o exame toxicológico, estabelecido no caput deste artigo, 
é de caráter confidencial e realizado às custas do candidato.
.................................................................................................. 

§7o Após o ingresso, o militar é submetido a curso de formação 
ou habilitação específico. 
.................................................................................................. 

§16. o acesso inicial aos quadros de Praças se dá na 
designação hierárquica de Aluno-soldado.
.................................................................................................. 

§18. Os alunos dos cursos de formação são submetidos à 
investigação social, de caráter eliminatório, podendo ser 
demitidos, se não possuírem procedimento e idoneidade moral 
irrepreensíveis, nos termos do respectivo edital. 
............................................................................................” (nr)

“Art. 15. .....................................................................................
................................................................................................... 

VI – ...........................................................................................
................................................................................................... 

c) Aluno-soldado.
.................................................................................................. 
.............................................................................................”(nr)
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Art. 2o As disposições constantes desta Lei não alcançam 
os concursos com curso de formação de soldados em andamento, 
aplicando-se aos candidatos nele matriculados a manutenção de auxílio 
financeiro mensal no valor de R$ 800,00.

Art. 3o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4o É revogado o §19 do art. 11 da Lei 2.578, de 20 de abril 
de 2012.

Palácio Araguaia, em Palmas, aos 25 dias do mês de agosto 
de 2016; 195o da Independência, 128o da república e 28o do Estado.

MArcELo dE cArVALHo MIrAndA
governador do Estado

télio Leão Ayres
secretário-chefe da casa civil

ATOS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO

DECRETO NO 5.492, DE 25 DE AGOSTO DE 2016.

Altera o Anexo Único do decreto 5.225, de 17 de abril 
de 2015, que dispõe sobre o quadro de organização 
e distribuição do Efetivo – qod da Polícia Militar do 
Estado do tocantins – PMto.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso da 
atribuição que lhe confere o art. 40, inciso II, da constituição do Estado, 
com fulcro no art. 45 da Lei complementar 79, de 27 de abril de 2012, 
e na conformidade do disposto no art. 1o, parágrafo único, da Lei 2.944, 
de 16 de abril de 2015, 

d E c r E t A:

Art. 1o o Anexo Único ao decreto 5.225, de 17 de abril de 2015, 
passa a vigorar na conformidade do Anexo Único a este decreto.

Art. 2o Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Araguaia, em Palmas, aos 25 dias do mês de agosto 
de 2016; 195o da Independência, 128o da república e 28o do Estado.

MArcELo dE cArVALHo MIrAndA
governador do Estado

cel. qoPM glauber de oliveira santos
comandante-geral da Polícia Militar do 

Estado do tocantins

télio Leão Ayres
secretário-chefe da casa civil

AnEXo ÚnIco Ao dEcrEto no 5.492, de 25 de agosto de 2016.

“AnEXo ÚnIco Ao dEcrEto no 5.225, dE 17 dE ABrIL dE 2015. 
quAdro dE orgAnIZAÇÃo E dIstrIBuIÇÃo do EfEtIVo – qod

dA PoLÍcIA MILItAr do EstAdo do tocAntIns

AtIVIdAdE/Posto E grAduAÇÃo quAnt.

quAdro dE ofIcIAIs PoLIcIAIs MILItArEs – qoPM:

Comando, Direção e Chefia

coronel 17

tenente-coronel 45 

Major 60

capitão 120

1o tenente 140

2o tenente 150

532

quAdro dE ofIcIAIs dE AdMInIstrAÇÃo – qoA:

Administração

tenente-coronel 10

Major 40

capitão 60

1o tenente 140

2o tenente 150

400

quAdro dE ofIcIAIs dE sAÚdE – qos:

Medicina

coronel 1

tenente-coronel 3

Major 10

capitão 10

1o tenente 5

2o tenente 6

35

cirurgião-dentista

coronel 1

tenente-coronel 3

Major 22

capitão 8

1o tenente 9

2o tenente 10

53

serviço social, Bioquímica ou Biomedicina, Enfermagem, 
farmácia, fisioterapia, fonoaudiologia, Medicina 

Veterinária, Psicologia, nutrição e Educação física.

Major 19

capitão 8

1o tenente 10

2o tenente 10

47

quAdro dE ofIcIAIs EsPEcIALIstAs – qoE:

Administração, direito, Economia, ciências contábeis, 
Pedagogia, Engenharia, tecnologia da Informação e 

teologia.

tenente-coronel 15

Major 53

capitão 4

1o tenente 4

2o tenente 7

83

quAdro dE ofIcIAIs MÚsIcos – qoM:

Músico

Major 1

capitão 10

1o tenente 13

2o tenente 20

44


