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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO 

ESTADO DO MARANHÃO 

DECRETO 039 DE 12 DE SETEMBRO DE 2022. 

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DE MEDALHA DE 

HONRA E MÉRITO E DA LÁUREA DE ELOGIO DA 

GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE PINHEIRO, 

MARANHÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PINHEIRO, ESTADO DO MARANHÃO, JOÃO 

LUCIANO SILVA SOARES, no uso das atribuições legais que lhe confere a Lei 

Orgânica do Município. 

CONSIDERANDO o objetivo do Poder Público Municipal de valorização do trabalho 

dos Guardas Civis Municipais e a certeza de que muitos são os fatos que 

enobrecem a Corporação e seus integrantes, sendo estes, motivo de orgulho; 

DECRETA: 

Art. 1º, - Ficam institJídas a MEDALHA DE HONRA E MÉRÍTO e a LÁUREA DE 

ELOG IO, as quais constituem reconhecimentos aos bons serviços, atos meritórios e 
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trabalhos reÍevantes prestados pelos servidores da Guarda Civil Municipal : 

1. A MEDALHA DE HONRA E MÉRITO será concedida como condecoração 

aos integrantes da Guarda Civil Municipal por atuação em ocorrências de 

relevo na preservação da vida, da integridade física e do patrimônio 

municipal, a qual denominar-se-á "MEDALHA DE HONRA E MÉRITO 

VEREADOR EDMISON SILVA - GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE 

PINHEIRO"; e 

li. A LÁUREA DE ELOC.31 O será concedida como meio de reconhecimento 

formal da Administração Pública às quaiidades morais e profissionais do 

servidor da Guarda Civil Municipal de Pinheiro, a qual denominar-se-á 

"BROCHE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE PINHEIRO". 

Art. 2º - A MEDALHA DE HONRA E MÉRITO e a LÁUREA DE ELOGIO serão 

concedidas ao Comandante e ao Subcomandante da Guarda Civil Municipal , 

quando integrantes efetivos do quadro de carreira da Guarda Civil Municipal de 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO 

ESTADO DO MARANHÃO 
Pinheiro, aos Inspetores, Guardas Civis Municipal Classe Distinta e Guardas Civis 

Municipais de 1 ª e 2ª classes, que se destaquem por seus méritos pessoais. 

Art. 3º - A MEDALHA DE HONRA E MÉRITO será concedida obedecendo às 

seguintes categorias: 

1. (Bronze) 3° Grau; 

li . (Prata) 2° Grau; 

Ili. (Ouro) 1° Grau. 

Art. 4º - Para que haja a outorga da medalha, há de se observar como critérios os 

respectivos tempos de serviço, quesitos e méritos, assim instituídos: 

1 - MEDALHA DE HONRA E MÉRITO de 3° grau: 

a) Tempo de serviço mínimo: 3 (três) anos; 
b) Quesito: não ter cometido infração disciplinar nos últimos 3 (três) anos; 

11 - MEDALHA DE HONRA E MÉRITO de 2° grau: 

a) Tempo de serviço mínimo:. 5 (cir:ico) 9nos; 
t ( ~, ! t . ' 

b) Quesito: ter recebido a medalha de 3° grau, respeitando interstício de 3 (três) 
r - .. ) . 

anos,' e nãot er cometido infração disciplinar nos últimos 2 (dois) ano~; } 

111 - MEDALHA DE HONRA E MÉRITO de·1º grau: . , l , 

a) Tempo de serviço mínimo: 1 O (dez) anos; 

b) Quesitos: ter recebido a medalha de 2° grau com interstício de 3 (três) anos e 

não ter cometido infração disciplinar nos últimos 2 (dois) anos. 

Parágrafo único. Feitos meritórios/Ocorrências: 

1. Danos e furtos ao patrimônio público; 

li. Prisões por: furto, roubo, receptação, lesão corporal, latrocínio, homicídio, 

tentativa de homicídio, tráfico de entorpecentes, sequestro e cárcere privado, 

extorsão mediante sequestro, abandono de incapaz, exposição ou abandono 

de recém-nascido, maus-tratos, estupro, porte de arma de fogo, incêndio , 

pedofilia; e 

11 1. Intervenção em tentativa de suicídio, salvamentos, socorros a parturientes e 

situações em que a vida do Guarda Civil Municipal esteve em risco efetivo, 

em grau elevado ou a vida de terceiro foi salva de perigo atual ou eminente 

em casos não tipificados. 
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Art. 5º - A LÁUREA DE ELOGIO será concedida levando-se em consideração o 

histórico e a conduta profissional, por serviços diversos, prestados com distinto grau 

de profissionalismo, caracterizado como bom exemplo aos seus pares. 

CAPÍTULO li 

DA COMISSÃO E DO PROCESSO DE AGRACIAÇÃO 

Seção 1 

Da Comissão Ava liadora 

Art. 6º - Comp8te à Comissão Avaliadora, composta pelo Comandante, 

Subcomandante, Inspetores e Corregedor da Guarda Civil Municipal de Pinheiro: 

1. Ser responsável pelo recebimento, processamento e encaminhamento das 

indicações de servidor da Guarda Civil Municipal que preencha 

preliminarmente os requisitos necessários à agraciarão com a MEDALHA DE 

HONRA E MÉRITO ou LÁUREA DE ELOGIO; 

li. Decidir, ,por maioria de v9tos, quanto ao provimento ou não da agraciação 
. \, i ' . ' ' ' • 

com a MEDALHA DE HONRA E MÉRITO ou com a LÁUREA DE ELOGIO; . . . 
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Ili. Guardar sigilo acerca de todos os processos sob sua responsabilidade, 
, 1 , z , 

relativos à matéria; 

IV. Providenciar para que sejam realizadas as publicações no órgão Oficial do 

.Município, no Boletim Interno da Corporação, bem como o registro em 

prontuário referente às concessões das MEDALHAS DE HONRA E MÉRITO 

ou LÁUREA DE ELOGIO, após aprovação final do Secretário Municipal de 

Segurança; e 

V. Determinar o arquivamento dos processos desfavoráveis à concessão de 

MEDALHA DE HONRA E MÉRITO ou de LÁUREA DE ELOGIO. 

Seção li 

Do Processo de Agra ciação 

Subseção Única 

Da Outorga da Medalha de Honra e Mérito e Láurea de Elogio 

Art. 7º - Os requerimentos que tenham por objetivo indicar Guardas Civis Municipais 

à concessão de MEDALHA DE HONRA E MÉRITO ou LÁU REA DE ELOGIO serão 

avaliados pela Comissão Aval iadora observando-se o segu inte: 
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O parecer favorável à indicação do servidor da Guarda Civil Municipal deverá 

ser acompanhado de síntese histórica e individualizada, a qual descreverá os 

fatos motivadores para a concessão, bem como das provas que puderem ser 

juntadas; e 
li. Os servidores da Guarda Civil Municipal , para receber as honrarias, deverão 

atender os pré-requisitos consubstanciados nos princípios elencados no art. 

4° e nos deveres previstos no art. 7º do Regulamento Disciplinar (Decreto 

Municipal nº 036, de 9 de agosto de 2022). 

CAPÍTULO Ili 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 8º - A MEDALHA DE HONRA E MÉRITO e a LÁUREA DE ELOGIO serão 

acompanhadas de certificado. 

Art. 9º - A infração disciplinar mencionada nos quesitos do art. 4° refere-se às 

infrações disciplinares previstas no Regulamento Disciplinar GCM (Decreto nº 36, de 
. t 

09 Gle agosto de 2022). 1 , , 1 . .., , . . , 1 
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Art. 10 - Así MEDALHAS DE HONRA E MÉRITO,e a LÁUREA DE ELOGl6 s~ ão 
• 1 

corifeccionadas conforme descrição contida no Anexo Único deste Decreto. 
1 ! 

Art. 11 - Os procedimentos porventura não previstos neste Decreto , poderão ser 

adotados mediante instrumentos formais internos, pelo Comandante da Guarda Civil 

Municipal , ad referendum do Secretário de Segurança Municipal. 

Art. 12 - As despesas com a execução deste Decreto correrão por conta das 

dotações orçamentárias próprias e suplementares se necessárias. 

Art. 13 - Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação. 

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PINHEIRO, ESTADO DO MARANHÃO, 

NO DIA 12 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. 

~-JuCIÃNo s1cvA soAJfEs 
Prefeito Municipal de Pinheiro - MA 

ALESSANDRO ""TA MONTENEGRO 
Secretário ~ ai de Governo 

.J 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO 

ESTADO DO MARANHÃO 
ANEXO ÚNICO 

Descrição das MEDALHAS DE HONRA E MÉRITO 

1 - MEDALHA DE HONRA E MÉRITO DE 3° GRAU: 

Parte metálica na cor bronze, medindo 40mm, confeccionada com latão, e 

acompanhada com couro ovalado na cor azul, medindo 55mm. 

11 - MEDALHA DE HONRA E MÉRITO DE 2° GRAU: 

Parte metálica na cor prata, medindo 40mm, confeccionada com latão, e 

acompanhada com couro ovalado na cor ocre, medindo 55mm. 

Ili - MEDALHA DE HONRA E MÉRITO DE 1º GRAU: 

Parte metálica na cor ouro, medindo 40mm, confeccionada com latão, e 

acompanhada com couro ovalado na cor verde, medindo 55mm. 

Descrição da LÁUREA DE ELOGIO 
\ i 

Broche mefálico, contendo as cores e o desenho do Brasão 

Municipal de Pinheiro, medindo' 40mm. 

Uso das Recompensas no Uniforme da GCM. 

da Guarda Civil 

' '" } 

A MEDALHA DE HONRA E MÉRITO deverá ser utilizada de forma sobreposta à 
camisa do Uniforme da GCM, sendo fixada com o botão do bolso esquerdo. 

A LÁUREA DE ELOGIO deverá ser utilizada de forma sobreposta à camisa do 

Uniforme da GCM, acima do bolso esquerdo. 


