ESTADO DE MATO GROSSO
POLÍCIA MILITAR

REQUERIMENTO
AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR COMANDANTE GERAL DA PMMT;
Eu, ___________________________________________________________,
(Posto ou Graduação) ______________________________, portador do RG n°
_________PMMT, matrícula funcional nº ________________, Telefone (do
requerente)
(___)_________________,
e-mail
_______________________________________,
residente
no
endereço
_____________________________________________________________________,
atualmente lotado (especificar unidade)________________________________,
venho por meio deste requerer de Vossa Excelência promoção por
requerimento, nos termos do art. 10, III, “c”, c/c art. 16 e art. 44 da Lei n° 10.076,
de 31 de março de 2014, e art. 47 do Decreto n° 2.268, de 10 de abril de 2014,
estando ciente de que a minha transferência para a reserva remunerada é
requisito objetivo para fazer jus à promoção por requerimento e que, se promovido,
serei transferido compulsoriamente para a inatividade, nos termos do art. 145, I, e
art. 146, II, da Lei Complementar nº 555, de 29 de dezembro de 2014.
Declaro estar ciente que para fazer jus à promoção por requerimento devo
cumprir, até o fim do ano da solicitação, os pedágios (acréscimos de tempo de
serviço) estabelecidos no art. 24-G do Decreto Federal nº 667/1969.
Declaro ainda estar ciente de minha responsabilidade quanto à veracidade e
exatidão das informações e documentos apresentados, bem como quanto ao
preenchimento de todos os requisitos para transferência para a reserva remunerada,
sob pena de revogação do ato de promoção.
_______________ - MT, ___ de janeiro de _____.
(Cidade e data)
_____________________________________________________

(Nome/Posto e Graduação do requerente)

Observações/documentos necessários:
1) Reconhecer firma da assinatura do requerente em cartório;
2) Anexar fotocopia do RG PMMT atualizado, com posto ou graduação;
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3) Oficiais/Praças precisam encaminhar junto com o requerimento as folhas de
alterações de toda a vida funcional contendo obrigatoriamente folha analítica,
em que deve constar o conceito disciplinar das Praças;
4) Anexar Certidão Criminal de 1º e 2º Grau da Justiça Estadual, Certidão
Criminal da Justiça Federal (Tribunal Regional Federal da 1ª Região e Seção
Judiciária do Estado de Mato Grosso) e Certidão Criminal da Justiça Eleitoral.
5) Extrato de Férias e Licença Prêmio demonstrando se possui passivo a ser
cumprindo;
6) Para aferição quanto ao cumprimento dos requisitos, será considerado o
tempo de serviço registrado no sistema “logos” da PMMT. Portanto, o militar
deverá estar com todas as informações referentes ao tempo de serviço
devidamente atualizado no sistema, inclusive averbações;
7) O requerimento só terá validade no transcorrer do ano corrente do pedido.
Caso o Policial Militar não seja promovido, para o próximo ano deverá
apresentar novo requerimento, no período de 01 a 31 de janeiro.
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