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DECRETO Nº036/2021

Institu i a "Meda lha O rdem do Mérito da Polic ia C iv il", e dá outras providências.
O Presidente da Academ ia de Medalhística C ívico M ilitar do Brasil, no uso das atribu ições que lhe
conferem o esta tu to da O rgan ização Não Governam enta l Connection A rtigo 1º, Parágra fo IX .

CONSIDERANDO a necessidade de criação de um reconhecimento especia l que venha d is tingu ir e
prem iar os c idadãos, as autoridades e os pro fiss iona is de segurança púb lica pe los re levantes e
excepciona is serviços prestados à com unidade em que vivem , RESOLVE

INSTITUI:

A rt. 1º F ica institu ída a "Meda lha O rdem do Mérito da Polic ia C iv il", idea lizada pe lo d ire to r da Academ ia de
Meda lh ís tica C ívico M ilita r do B ras il – Fabríc io Andre i de Abreu Veríss im o, destinada a prem iar
persona lidades C iv is , M ilita res das Forças A rm adas, Po lic ia M ilita r dos Estados da Federação, Po líc ia C ívil,
Po líc ia Federa l, Po líc ia Rodoviá ria Federa l e da Guarda Munic ipa l dos Municíp ios da Repúb lica Federa tiva
do B ras il, pe los re levantes e excepciona is serviços prestados à comunidade de form a que os credenciem
a esse pre ito de reconhecimento e gra tidão por seus serviços m eritó rios.

A rt.2º A "Meda lha O rdem do Mérito da Polic ia C iv il" e seus com plem entos terão as segu in tes
caracterís ticas;
I - M eda lha confecc ionada em meta l dourado de form ato c ircu la r com 35 mm de circunferência por 40 mm
de altu ra e 03 mm de espessura em resp lendor cane lado e com posta ao centro pe la im agem do Brasão
de A rm as da Repúb lica Federa tiva do B ras il representando a ativ idade Polic ia l em todos os Estados da
Federação;
II - F ita de gorgorão cham alo tado com posto 100% de po liéster acetinado com 35 mm de largura e 48 mm
de comprim ento d iv id ida por três fa ixas, sendo uma fa ixa na cor pre ta , a segunda fa ixa na cor verm elha e
a terce ira fa ixa na cor branca, representando a paz entre os hom ens;
III – Passador Barre ta : peça metá lica dourada composta por um arabesco un ido a um lis te l en laçado ao
centro pe lo B rasão de A rm as;
IV - O dip lom a da "Meda lha O rdem do Mérito da Polic ia C iv il" será confeccionado em pape l te lado 310
gramas na cor branca com 21X29,7 cm .

A rt.3º Esta Decre to entra em vigor na data de sua pub licação.
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