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DEIREITO ADMINSITRATRIVO MILITAR (NORMAS PERTINENTES À PMTO) 
 

Prof. Sérgio Nunnes: Especialista em Direito Constitucional, Especialista em 

DIREITO ADMINISTRATIVO MILITAR, Professor Universitário no Curso de Direito, já 

tendo ministrado aulas no Centro universitário Unirg (Gurupi), Faculdade Serra 

do Carmo (Palmas), Faculdade FAPAL/OBJETIVO (Palmas), Faculdade UNEST 

(Paraíso-TO), Professor em preparatórios para concursos públicos (Palmas, 

Gurupi e Porto Nacional), Palestrante, Coach, Autor de Artigos Científicos 

(Jusnavigandi, Âmbito Jurídico, Editora Plenum), Coautor do livro “Estatuto PM- 

BM-TO Comentado: Artigo por Artigo”, 1º Tenente PM/TO lotado no Quartel do 

Comando Geral em Palmas e Consultor Jurídico. 

Material de Estudo Gratuito 
 

Segue abaixo um resumo esquematizado e ATUALIZADO da Lei Complementar 

79/12 a qual organiza e estrutura a Polícia Militar do Estado do Tocantins... bons 

estudos! 
 

 

LEI COMPLEMENTAR Nº. 79/12 
 

DA DESTINAÇÃO DA PMTO (Art. 1º) 
 

A PMTO é instituição permanente, força auxiliar e reserva do Exército Brasileiro, 

organizada com base na hierarquia e na disciplina, destina-se à preservação 

da ordem pública e à realização do policiamento ostensivo. 

ATRIBUIÇÕES DA PMTO (Art. 2º) 
 

 I - executar as ações de polícia ostensiva e de preservação da ordem 

pública; 

 II - executar o policiamento ostensivo fardado para prevenção e 

repressão dos ilícitos penais e infrações definidas em lei, bem como o 

pronto restabelecimento da ordem pública; 

 III - atuar de maneira preventiva em locais em que ocorra ou se 

presuma possível a perturbação da ordem pública; 

 IV – a fiscalização de trânsito nas rodovias estaduais nas vias urbanas e 

rurais, no âmbito de sua competência; 
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 V – desempenhar a polícia administrativa do meio ambiente; 
 

 VI - polícia judiciária militar; (MUITO IMPORTANTE!!!) 
 

 VII - ações de inteligência destinadas à prevenção criminal e ao 

exercício da polícia ostensiva e da preservação da ordem pública; 

 VIII- guarda externa de estabelecimentos penais e a segurança de 

dignitários; 

 IX - garantir o exercício do poder de polícia pelos Poderes e Órgãos 

Públicos do Estado, especialmente os das áreas fazendária; 

 X - patrulhamento aéreo no âmbito de sua competência. 
 

SUBORDINAÇÃO (Art. 3º.) 
 

A PMTO é subordinada diretamente ao Chefe do Poder Executivo. 
 

DA ESTRUTURA GERAL (Art. 4º ao 7º) 
 

A PMTO é estruturada em: 
 

a) Órgãos de direção: realizam o comando e a administração da Corporação 

(Art. 5º.); 

Atribuições (Art. 8º): 
 

 o comando, administração e o planejamento geral da 

Corporação; 

 o acionamento e coordenação, controle e fiscalização dos 

órgãos de apoio e execução; 

Constituição (Art. 9º a 12) 
 

 Comandante geral – responsável pela administração e emprego 

da Corporação é nomeado pelo Chefe do Executivo, dentre os 

Coronéis da ativa com Curso Superior de Polícia, pertencente ao 

Quadro de Oficiais Policiais Militares – QOPM (Art. 10); 

 Estado Maior - responsável por ações de planejamento, estudo, 

orientação, coordenação, fiscalização e controle das atividades 

da PMTO (Art.11); o Chefe do Estado maior – Subcomandante 

Geral - é o principal assessor do Comandante Geral, substituindo- 

lhe quando necessário; é nomeado pelo Chefe do Poder 

Executivo mediante indicação do Comandante Geral, dentre os 

Coronéis da ativa do QOPM, tendo precedência funcional sobre 

os demais policiais militares, exceto sobre o Comandante Geral. 
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Atenção: O Subchefe do Estado Maior substitui o Chefe do Estado Maior em 

seus impedimentos legais e eventuais e é nomeado por ato do Chefe do 

Poder Executivo mediante indicação do Comandante Geral, dentre os 

Coronéis do QOPM da Corporação. 

b) Órgãos de apoio: realizam e assessoram a atividade-meio da 

Corporação, atendendo às necessidades administrativas, de 

assessoramento técnico, de pessoal, de ensino e instrução, de semoventes 

e de material da PMTO (Art. 6º); 

 

Composição (Art. 14 ao 32): 

o I - Gabinete do Comandante Geral - GCG; 

o II - Academia Policial Militar Tiradentes - APMT; 

o III - Ajudância Geral - AG; 

o IV - Assessoria de Comunicação - ASCOM; 

o V - Assessoria Jurídica - AJUR; 

o VI - Assessoria junto à Assembleia Legislativa - AAL; 

o VII - Assessoria junto à Prefeitura Municipal de Palmas - APMP; 

o VIII- Assessoria junto à Secretaria da Segurança Pública - ASESP; 

o IX - Assessoria junto à Secretaria do Trabalho e da Assistência Social - 
ASETAS; 

o X - Assessoria junto ao Ministério Público Estadual - AMP; 

o XI - Assessoria junto ao Tribunal de Contas do Estado - ATCE; 

o XII - Assessoria junto ao Tribunal de Justiça do Estado - ATJ; 

o XIII- Assessoria junto ao Departamento Estadual de Trânsito - ADET; 

o XIV- Assessoria Técnica de Informática e Telecomunicações - ATIT; 

o XV - Capelania Militar - CAPMIL; 

o XVI- Comissão de Promoção de Oficiais - CPO; 

o XVII- Comissão de Promoção de Praças - CPP; 

o XVIII- Comissão Permanente de Medalhas - CPM; 

o XIX- Corregedoria Geral - CORREG; 

o XX - Diretoria de Apoio Logístico - DAL; 

o XXI- Diretoria de Ensino, Instrução e Pesquisa - DEIP; 

o XXII- Diretoria de Gestão Profissional - DGP; 

o XXIII- Diretoria de Orçamento e Finanças - DOF; 

o XXIV- Diretoria de Saúde e Promoção Social - DSPS; 

o XXV- Núcleo Setorial de Controle Interno - NUSCIN. 
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Obs. 1: A AG é responsável pela administração do Quartel e da 

Banda de Música do Comando Geral e pela coordenação das demais 

Bandas de Músicas; 

Obs. 2: A CORREG, órgão técnico subordinado ao Comandante 

Geral, com atuação em todo Estado, tem por finalidade: 

I - assegurar a correta aplicação da lei; 

II - padronizar os procedimentos de Polícia Judiciária Militar e de 

processos e procedimentos administrativos disciplinares; 
III - realizar correições e fiscalizações; 

IV - garantir a preservação dos princípios da hierarquia e disciplina da 

Corporação 

Obs. 3: O Corregedor Geral é escolhido e nomeado pelo 

Comandante Geral dentre os Coronéis do QOPM e tem precedência 

funcional sobre os demais Policiais Militares, exceto sobre o Comandante 

Geral, o Chefe do Estado Maior e o Subchefe do Estado Maior. 

Obs. 4: O QCG, a APMT e todos os Batalhões e Companhias 

Independentes da PMTO contam com corregedorias locais, subordinadas 

aos respectivos comandantes e vinculadas tecnicamente à Corregedoria 

Geral. 

Obs. 5: A DEIP é responsável pelo planejamento, execução, 

coordenação, fiscalização, acompanhamento e controle das matérias 

relativas ao ensino, instrução e pesquisa desenvolvidos na Corporação. 

Obs. 6: Cabe à DGP as matérias relacionadas aos profissionais em 

trabalho na Corporação, o assessoramento de Comissões e a identificação 

e expedição da identidade funcional dos Policiais Militares. 

Obs. 7: As funções de diretores e chefes da Seção do Estado Maior são 

exclusivas do posto de Coronel ou Tenente-Coronel do QOPM, exceto as 

da DSPS. 

c) Órgãos especiais – colégios militares (Art. 33) 

 

d) Órgãos de execução: realizam as atividades-fim da PMTO; cumprem as 

missões ou a destinação da Corporação – (Art. 34 ao 42) 

 

Composição: Unidades Policias Militares – UPM: 

 I - o Comando de Policiamento - CP; 

 II - o Batalhão de Polícia Militar - BPM; 

 III - a Companhia Independente de Polícia Militar - CIPM. 

Obs. 1: O Quartel do Comando Geral é considerado unidade 

administrativa da Corporação. 

Obs. 2: O CP é o escalão  intermediário  responsável pela 

coordenação das  atividades operacionais em determinada 
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região, abrangendo BPM, CIPM e atividades de policiamento 

especializado. 

Obs. 3: O CP constitui-se de: 

 I - um Comandante; 

 II - um Subcomandante; 

 III - um Estado Maior; 

 IV - Pelotão de Comando e Serviços - PCS. 

Obs. 4: O BPM é a unidade encarregada da execução das 

atividades de policiamento ostensivo. 

Obs. 5: O BPM constitui-se de: 

 I - um Comandante; 

 II - um Subcomandante; 

 III - um Estado Maior; 

 IV - Companhia - Cia PM; 

 V - Pelotão de Comando e Serviços - PCS; 

 VI - Destacamento - DPM; 

 VII - Subdestacamento - SDPM. 

Obs. 6: Um BPM: 

 I – possui de duas até seis Companhias; 

 II - cada Companhia possui de dois a seis Pelotões; 

 III - cada Pelotão possui de dois a seis Destacamentos PM-DPM 

ou Subdestacamentos PM-SDPM; 

 IV - cada Destacamento PM ou Subdestacamento PM 

mantem três praças no mínimo, um deles graduado. 

Obs. 7:A CIPM: 

o I - encarrega-se de atribuições peculiares de BPM que não 
estejam incluídas na área da circunscrição deste; 

o II - constitui-se de: 

 a) um Comandante; 

 b) um Subcomandante; 

 c) um Estado Maior; 

 d) Pelotão de Comando e Serviços - PCS; 

 e) Destacamento - DPM; 

 f) Subdestacamento - SDPM. 

Obs. 8: Constitui a CIPM: 
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 I - de dois a seis Pelotões; 

 II - cada Pelotão, de dois a seis DPM ou SDPM; 

 III - cada DPM ou SDPM, manter três Praças ou mais, um deles 

graduado. 

 

DO PESSOAL ATIVO e INATIVO – Art. 43 ao 45 

O pessoal ativo da PMTO pertence a um dos seguintes quadros: 

a) os Oficiais do: 

1. Quadro de Oficiais Policiais Militares - QOPM: composto por Oficiais 

da carreira de combatentes, diplomados em Curso de Formação de 

Oficiais de Academia de Polícia Militar ou de Unidade de Ensino 

Militar equivalente, iniciando a carreira no Posto de 2o Tenente, após 

o aspirantado, podendo alcançar o Posto de Coronel PM; 

2. Quadro de Oficiais de Saúde - QOS: constituído de Oficiais de 

formação superior, admitidos mediante concurso público específico, 

iniciando a carreira no Posto de 2o Tenente, após o aspirantado; 

3. Quadro de Oficiais Especialistas - QOE: composto por Oficiais de 

formação superior, admitidos mediante concurso público específico, 

iniciando a carreira no Posto de 2o Tenente, após o aspirantado, 

podendo alcançar o Posto de Tenente-Coronel PM; *Item 3 com 

redação determinada pela Lei Complementar nº 98, de 16/04/2015. 

 

4. Quadro de Oficiais de Administração - QOA: formado por Oficiais 

habilitados em Curso de Habilitação de Oficiais de Administração, 

admitidos mediante seleção específica, dentre os Subtenentes e 

Sargentos do QPPM habilitados em Curso de Aperfeiçoamento de 

Sargentos, podendo alcançar o Posto de Tenente-Coronel PM; Item 4 

com redação determinada pela Lei Complementar nº 98, de 

16/04/2015. 

 

5. Quadro de Oficiais Músicos - QOM: formado por Oficiais habilitados 

em Curso de Habilitação de Oficiais Músicos, admitidos mediante 

seleção específica, dentre os Subtenentes e Sargentos do QPE, 

podendo alcançar o Posto de Major PM; 

b) as Praças do: 

1. Quadro de Praças Especiais Policiais Militares - QPES: constituído 

pelos Aspirantes a Oficiais e Cadetes; 
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O pessoal inativo da PMTO: 

a) da reserva remunerada: Oficiais e Praças transferidos para a 

reserva remunerada; 

b) reformados: Oficiais e Praças reformados. 

Obs.: Os Oficiais integrantes do Quadro de Especialistas e do Quadro 

de Administração, juntamente com as Praças do Quadro de Praças 

Especialistas, podem, a critério do Comando Geral e mediante 

planejamento próprio, ser instruídos, mobilizados, colocados de 

prontidão ou convocados para trabalhos específicos, desde que 

recebam o treinamento necessário. 

Obs: A carreira dos Oficiais pertencentes ao QOS pode alcançar o 

Posto de: 

I -Coronel, para os Oficiais com formação superior nas áreas de 

Medicina e Odontologia; 

II -Major, para os Oficiais com formação superior nas demais áreas. 

DAS ATRIBUIÇÕES 

Compete aos Oficiais do: 

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; (Redação 

dada pela Lei Complementar 107 de 25 de agosto de 2016); 

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 (Redação dada pela 

Lei Complementar 107 de 25 de agosto de 2016); 

ATENÇÃO: NOVIDADE LEGISLATIVA!!! GRANDES CHANCES DE SER 

COBRADA NOS PRÓXIMOS CONCURSOS. 

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 (Redação dada pela Lei 

Complementar 107 de 25 de agosto de 2016) 

ATENÇÃO: Obtenha mais informações acerca destas alterações 

em meu site, clicando neste link www.legislacaomilitar.com.br 
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I -QOPM: realizar o comando, a chefia e a direção dos órgãos que 

compõem a PMTO; 

II - QOS: realizar os serviços respectivos de cada habilitação na área 

da saúde além de outros encargos próprios da carreira militar; 

III- QOE: exercer as atividades técnico-administrativas inerentes à 

habilitação específica e assistência religiosa para os Oficiais 

Capelães, além de outros encargos próprios da carreira militar; 

IV- QOA: exercer as atividades administrativas definidas no Quadro de 

Organização e Distribuição do Efetivo - QOD, além de outros 

encargos próprios da carreira militar; 

V- QOM: sem prejuízo da execução da habilidade instrumental, 

chefiar atividades administrativas e exercer a regência nas 

bandas de música, funções definidas no QOD, além de outros 

encargos próprios da carreira militar. 

Obs.: Art. 48. A Casa Militar é regida por legislação especial. 

Obs.: Art. 50. Os meios de comunicação oficial da PMTO são o Boletim 

Geral e o Boletim Reservado. 
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