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ESTADO DE GOIÁS
POLÍCIA MILITAR

Portaria 10347/2018 - PM
 
Altera o art. 3º da Portaria nº 10164, de 10 de janeiro de 2018, que dispõe a respeito da matrícula do aluno transferido,
excepcionalmente, oriundo de outra unidade escolar, se funcionário público militar ou seu dependente, removido para
atender a interesse do serviço público.

 
O 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, Lei nº 8.125 de 18 de junho de 1976, e...
 
Considerando a edição da Portaria nº 10164, de 10 de janeiro de 2018 para garantir aos filhos e dependentes dos militares estaduais,

que foram transferidos de localidade por interesse do serviço, o direito de acesso ao ensino público, gratuito e de qualidade, nos termos estabelecidos
pela Constituição Federal.

Considerando que o art. 3º da Portaria nº 10164, de 10 de janeiro de 2018 apresentou um pequeno equívoco, permitindo que a
matrícula devesse ser efetuada antes do ato de transferência de lotação do militar.

Considerando o Processo SEI nº 201700002011161.
 
RESOLVE:
 
 
Art. 1º - Alterar o art. 3º da Portaria nº 10164, de 10 de janeiro de 2018, que dispõe a respeito da matrícula do aluno transferido,

excepcionalmente, oriundo de outra unidade escolar, se funcionário público militar ou seu dependente, removido para atender a interesse do serviço
público, que passa a vigorar com a seguinte redação:

 
........................................................................................................................................................................................................................................................................
Art. 3º - O militar que foi transferido ou classificado no interesse do serviço público deverá requerer, por escrito, a reserva de vaga diretamente ao Comandante e
Diretor da Unidade do CEPMG, apresentando sua movimentação em DOEPM ou o equivalente no Corpo de Bombeiros Militar.
........................................................................................................................................................................................................................................................................

 
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação em Diário Oficial eletrônico da Corporação.
 
 

Comando-Geral da Polícia Militar do Estado de Goiás, em Goiânia-GO., 08 de março de 2018.
 

 
Sílvio Vasconcelos Nunes - Coronel QOPM

Comandante-Geral da PMGO
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