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NORMAS RELATIVAS À PM-TO

LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 
79/2012 (DISPÕE SOBRE A ORGANIZAÇÃO 
BÁSICA DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO 
DO TOCANTINS, E ADOTA OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS)

A LC n° 79/2012 dispõe sobre a organização básica 
da Polícia Militar do Estado do Tocantins, e adota outras 
providências.  

 
DA NATUREZA

A Polícia Militar do Estado do Tocantins (PMTO), su-
bordinada diretamente ao Governador do Estado, é uma 
instituição permanente, força auxiliar e reserva do Exér-
cito Brasileiro, organizada com base na hierarquia e na 
disciplina militar, destina-se à preservação da ordem pú-
blica e à realização do policiamento ostensivo no territó-
rio do Estado do Tocantins. 

Sugere-se a memorização:

DA ORGANIZAÇÃO BÁSICA DA POLÍCIA MILITAR 

A PMTO é estruturada em:

• Órgãos de direção: realizam o comando e a admi-
nistração da Corporação.

• Órgãos de Apoio: realizam e assessoram a ativi-
dade-meio da Corporação, atendendo às necessi-
dades administrativas, de assessoramento técnico, 
de pessoal, de ensino e instrução, de semoventes 
e de material da PMTO, atuando em cumprimento 
às diretrizes e ordens dos órgãos de direção.

• Órgãos de Execução: são constituídos pelas 
unidades operacionais da Corporação e realizam 
as atividades-fim da PMTO; cumprem as missões 
ou a destinação da Corporação, executando as di-
retrizes e ordens emanadas dos órgãos de direção, 
amparados pelos órgãos de apoio.

• Órgãos Especiais: constituídos sob circunstâncias 
especiais.

DOS ÓRGÃOS DE DIREÇÃO 

Os órgãos de direção podem ser localizados no artigo 
10 da Lei n° 79/2012:

Art. 10. O Comandante Geral, responsável superior 
pelo comando, pela administração e pelo emprego 
da Corporação é nomeado por ato do Chefe do Po-
der Executivo, dentre os Coronéis da ativa diplomados 
em Curso Superior de Polícia, pertencentes ao Quadro 
de Oficiais Policiais Militares - QOPM do Estado do 
Tocantins.

FIQUE ATENTO!
Com base no artigo 10, parágrafo único. O 
Comandante Geral é auxiliado pelo Estado 
Maior. 

Portanto, o Estado Maior será o competente diante 
do Comandante Geral por ações de planejamento, es-
tudo, orientação, coordenação, fiscalização e contro-
le das atividades da PMTO, competindo-lhe a formu-
lação de diretrizes, ordens e normas gerais de ação do 
Comandante Geral no acionamento dos órgãos de apoio 
e de execução, no cumprimento de suas missões.  

Art. 11. O Estado Maior é o responsável perante o Co-
mandante Geral por ações de planejamento, estudo, 
orientação, coordenação, fiscalização e controle das 
atividades da PMTO, cabendo-lhe a formulação de di-
retrizes, ordens e normas gerais de ação do Coman-
dante Geral no acionamento dos órgãos de apoio e de 
execução, no cumprimento de suas missões.

O Estado Maior é composto pelas seguintes seções: 

• 1a Seção (PM/1): Responsável pelo planejamen-
to de matérias relativas à gestão profissional e à 
legislação;

• 2a Seção (PM/2): Responsável pelo planejamento 
das atividades de inteligência, contrainteligência, 
guarda e manutenção de documentos e arquivos 
sigilosos; e por confeccionar o boletim geral reser-
vado da Corporação.

• 3a Seção (PM/3): Responsável pelo planejamento 
dos assuntos relativos à articulação operacional, à 
administração e ao controle das operações poli-
ciais militares; e pelos estudos, doutrina e pesqui-
sas relativas à preservação da ordem pública, ao 
policiamento ostensivo e à padronização de pro-
cedimentos operacionais da Corporação.

• 5a Seção (PM/5): Responsável pelo planejamen-
to das matérias relativas à logística, à infraestru-
tura e ao controle patrimonial da Corporação. O 
Chefe da PM/5 acumula a função de Assessor de 
Comunicação.

• 6a Seção (PM/6): Responsável pelo planejamento 
das atividades de comunicação social, publicidade, 
relacionamento com a mídia, cerimonial, eventos e 
marketing institucional.

• 7a Seção (PM/7): Responsável pelo planejamento 
das matérias relativas às atividades de informática 
e telecomunicação; à elevação da qualidade dos 
serviços, no âmbito de suas atribuições, através da 
eficiência e da economicidade das atividades ad-
ministrativas e operacionais da corporação. O che-
fe da PM/7 acumula a função de assessor técnico 
de informática e telecomunicações.
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O artigo 12, apresenta algumas regrinhas básicas so-
bre o chefe maior, dispondo:

Art. 12. O Chefe do Estado Maior é o principal asses-
sor do Comandante Geral, competindo-lhe a direção, 
orientação, coordenação e fiscalização dos trabalhos 
do Estado Maior, cumulativamente com a função de 
Subcomandante Geral da PMTO. 
§1º O Chefe do Estado Maior substitui o Comandante 
Geral em seus impedimentos legais e eventuais. 
§2º O Chefe do Estado Maior é nomeado por ato do 
Chefe do Poder Executivo mediante indicação do Co-
mandante Geral, dentre os Coronéis da ativa perten-
centes ao QOPM e tem precedência funcional sobre os 
demais Policiais Militares, exceto sobre o Comandante 
Geral.

O Estado Maior também contará com um Subchefe:

Art. 13. O Subchefe do Estado Maior substitui o Che-
fe do Estado Maior em seus impedimentos legais e 
eventuais. 
Parágrafo único. O Subchefe do Estado Maior é no-
meado por ato do Chefe do Poder Executivo mediante 
indicação do Comandante Geral, dentre os Coronéis 
do QOPM da Corporação e tem precedência funcional 
sobre os demais Policiais Militares, exceto sobre o Co-
mandante Geral e o Chefe do Estado Maior. 

DOS ÓRGÃOS DE APOIO 

São órgãos de apoio da PM-TO: 

• Gabinete do Comandante Geral (GCG): o GCG é 
chefiado por um Oficial Superior da ativa da Cor-
poração, de livre escolha do Comandante Geral.

Ao GCG, diretamente subordinado ao Comandante 
Geral, cabe: 

I - Assistência ao Comandante Geral, Chefe do Estado 
Maior e Subchefe do Estado Maior, quanto ao as-
sessoramento direto, imediato e de caráter pessoal 
no desempenho de suas funções; 

II - Intermediação de contatos com os órgãos internos 
e externos.

• Academia Policial Militar Tiradentes (APMT): A 
APMT, vinculada tecnicamente à DEIP, é responsá-
vel por formar, aperfeiçoar e especializar Oficiais e 
Praças da Corporação e de coirmãs. 

Podem ser criados, por ato do Comandante Geral, 
Núcleos de Formação, Aperfeiçoamento e Especialização 
(NFAE) nas Unidades da Corporação, vinculados à DEIP.

• Ajudância Geral (AG): A AG é responsável pela 
administração do Quartel e da Banda de Música 
do Comando Geral e pela coordenação das demais 
Bandas de Músicas. 

O Ajudante Geral acumula a função de Comandante 
do Quartel do Comando Geral (QCG).

• Assessoria de Comunicação (ASCOM): A ASCOM é 
responsável pela execução das atividades de comu-
nicação social, publicidade, relacionamento com a 
mídia, cerimonial, eventos e marketing institucional.

• Assessoria Jurídica (AJUR): A AJUR é órgão de 
assessoramento direto e imediato ao Comandante 
Geral.

• Assessoria junto à Assembleia Legislativa (AAL): 
Auxilia o Comando Geral quanto às matérias de in-
teresse institucional, a cargo dos respectivos órgãos.

• Assessoria junto à Prefeitura Municipal de Pal-
mas (APMP): Auxilia o Comando Geral quanto às 
matérias de interesse institucional, a cargo dos res-
pectivos órgãos.

• Assessoria junto à Secretaria da Segurança Pú-
blica (ASESP): Auxilia o Comando Geral quanto às 
matérias de interesse institucional, a cargo dos res-
pectivos órgãos.

• Assessoria junto à Secretaria do Trabalho e da 
Assistência Social (ASETAS): Auxilia o Comando 
Geral quanto ao Programa Pioneiros Mirins.

• Assessoria junto ao Ministério Público Estadual 
(AMP): Auxilia o Comando Geral quanto às maté-
rias de interesse institucional, a cargo dos respecti-
vos órgãos.

• Assessoria junto ao Tribunal de Contas do Es-
tado (ATCE): Auxilia o Comando Geral quanto às 
matérias de interesse institucional, a cargo dos res-
pectivos órgãos.

• Assessoria junto ao Tribunal de Justiça do Esta-
do (ATJ): Auxilia o Comando Geral quanto às ma-
térias de interesse institucional, a cargo dos res-
pectivos órgãos.

• Assessoria junto ao Departamento Estadual de 
Trânsito (ADET): Auxilia o Comando Geral quanto 
às matérias de interesse institucional, a cargo dos 
respectivos órgãos.

• Assessoria Técnica de Informática e Telecomu-
nicações (ATIT): A ATIT é responsável pela exe-
cução das matérias relativas à informática e às 
telecomunicações.

• Capelania Militar (CAPMIL): Regulada por ato do 
Chefe do Poder Executivo, vincula-se diretamente 
ao Comando Geral na condição de órgão de as-
sistência religiosa aos Militares, vedada a prática 
obrigatória de qualquer culto.

• Comissão de Promoção de Oficiais (CPO): A CPO 
é responsável pelas matérias relativas à promoção 
de Oficiais

• Comissão de Promoção de Praças (CPP): A CPP 
é responsável pelas matérias relativas à promoção 
de Praças

• Comissão Permanente de Medalhas (CPM): A 
CPM é responsável pelas matérias relativas à con-
cessão de medalhas no âmbito da Corporação.

• Corregedoria Geral (CORREG): A CORREG, órgão 
técnico subordinado ao Comandante Geral, com 
atuação em todo Estado, tem por finalidade: as-
segurar a correta aplicação da lei; padronizar os 
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procedimentos de Polícia Judiciária Militar e de 
processos e procedimentos administrativos disci-
plinares; realizar correições e fiscalizações; garantir 
a preservação dos princípios da hierarquia e disci-
plina da Corporação.  

O Corregedor Geral: é escolhido e nomeado pelo 
Comandante Geral dentre os Coronéis do QOPM; tem 
precedência funcional sobre os demais Policiais Milita-
res, exceto sobre o Comandante Geral, o Chefe do Estado 
Maior e o Subchefe do Estado Maior.

O QCG, a APMT e todos os Batalhões e Companhias 
Independentes da PMTO contam com corregedorias lo-
cais, subordinadas aos respectivos comandantes e vincu-
ladas tecnicamente à Corregedoria Geral.  

• Diretoria de Apoio Logístico (DAL): A DAL é res-
ponsável pela execução, coordenação, fiscalização, 
acompanhamento e controle das matérias relativas 
às atividades de suprimento e manutenção de ma-
terial, de obras e de patrimônio.

• Diretoria de Ensino, Instrução e Pesquisa (DEIP): 
a DEIP é responsável pelo planejamento, execução, 
coordenação, fiscalização, acompanhamento e 
controle das matérias relativas ao ensino, instrução 
e pesquisa desenvolvidos na Corporação.

• Diretoria de Gestão Profissional (DGP): cabe à 
DGP a execução, a coordenação, a fiscalização, o 
acompanhamento e o controle das matérias rela-
cionadas aos profissionais em trabalho na Corpo-
ração; o assessoramento de Comissões; a identifi-
cação e a expedição da identidade funcional dos 
Policiais Militares.

• Diretoria de Orçamento e Finanças (DOF): A DOF 
é responsável pela execução, coordenação, fiscali-
zação, acompanhamento e controle das matérias 
relativas às atividades de administração financeira, 
orçamentária e contábil da Corporação.

• Diretoria de Saúde e Promoção Social (DSPS): A 
DSPS é responsável pela execução, coordenação, 
fiscalização, acompanhamento e controle das ma-
térias relativas aos serviços de saúde e à promoção 
social dos Policiais Militares estaduais ativos e ina-
tivos, seus dependentes e pensionistas, cabendolhe 
manter a DGP permanentemente informada das 
situações de afastamentos de Policiais Militares. 

A Junta Militar Central de Saúde - JMCS, composta 
por Oficiais do Quadro de Saúde ou por profissionais ci-
vis, subordinada DSPS, é responsável pela execução das 
inspeções de saúde de interesse da PMTO.  

A DSPS é dirigida por um Coronel ou Tenente-Coro-
nel do QOS ou, excepcionalmente, do QOPM.

• Núcleo Setorial de Controle Interno (NUSCIN): 
O NUSCIN, órgão de assessoramento direto ao Co-
mandante Geral, é responsável pelas providências 
referentes à defesa do patrimônio público no âm-
bito da Corporação.

DOS ÓRGÃOS DE EXECUÇÃO 

No que corresponde aos órgãos de execução da 
PMTO, eles são constituídos por quem? Unidades Poli-
ciais Militares - UPM.

E quais suas funções? Executar as atividades-fim da 
Corporação em determinada área ou especialidade.  

É interessante se atentar também ao artigo 34 da Lei 
79/2012:

Art. 34. Os órgãos de execução da PMTO são cons-
tituídos pelas Unidades Policiais Militares - UPM, en-
carregadas de executar as atividades-fim da Corpo-
ração em determinada área ou especialidade.
Incluem-se entre as UPM: o Comando de Policia-
mento (CP); o Batalhão de Polícia Militar (BPM); e a 
Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM). 

FIQUE ATENTO!
Conforme artigo 35, §1° as UPM dividem-se 
em subunidades.
Já correspondente ao artigo 35, §2º O Quar-
tel do Comando Geral é considerado unida-
de administrativa da Corporação

Quartel também pode ser reconhecido como uma 
base militar, se localizado em determinados lugares para 
ajudar nas necessidades das forças armadas (marinha, 
exército, aeronáutica). 

Comando de policiamento (CP)

CP é o escalão intermediário de comando respon-
sável pela coordenação das atividades operacionais em 
determinada região, abrangendo BPM, CIPM e atividades 
de policiamento especializado, conforme é apresentado 
no artigo 36:

Art. 36. O CP é o escalão intermediário de coman-
do responsável pela coordenação das atividades ope-
racionais em determinada região, abrangendo BPM, 
CIPM e atividades de policiamento especializado. 
O CP constitui-se de: um Comandante; um Subco-
mandante; um Estado Maior; e o Pelotão de Comando 
e Serviços (PCS). 

Batalhão de Polícia Militar (BPM)

Com relação ao BPM, podemos encontrar o disposto 
no artigo 37:

Art. 37. O BPM é a unidade encarregada da execução 
das atividades de policiamento ostensivo, em determi-
nada área ou em serviço especializado, recebendo a 
respectiva denominação precedida do numeral ordi-
nal cronológico de criação 
O BPM constitui-se de: um Comandante; um Subco-
mandante; um Estado Maior; Companhia (Cia PM); 
Pelotão de Comando e Serviços (PCS); Destacamento 
(DPM); VII - Subdestacamento (SDPM).
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