
RESOLUÇÃO Nº 5.001, DE 26 DE OUTUBRO DE 2020 

 

Aprova o estandarte do Quinquagésimo Batalhão de 

Polícia Militar, e a insígnia do respectivo Comando. 

 

O CORONEL PM COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no 

uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso III do § 1º do art. 93 da Constituição 

do Estado de Minas Gerais, de 21 de setembro de 1989, c/c o art. 28 da Lei Delegada n. 

174, de 26 de janeiro de 2007, em conformidade com os incisos I, alínea “l”, e XI do art. 6º 

do R-100, aprovado pelo Decreto Estadual n. 18.445, de 15 de abril de 1977,   

 
RESOLVE: 

 
Art. 1º – Ficam aprovados o estandarte do Quinquagésimo Batalhão de Polícia Militar – 50º 

BPM -, sediado em Montes Claros, e a insígnia do respectivo Comando, conforme os 

modelos constantes dos Anexos I e II desta Resolução, respectivamente. 

§ 1º - A composição do estandarte é a descrita no Anexo III desta Resolução.  

§ 2º - O estandarte e a insígnia a que alude o caput serão confeccionados observando-se as 

prescrições da Resolução n. 4.807, de 05 de junho de 2019, que dispõe sobre as normas 

para confecção dos estandartes das Unidades e das insígnias de Comando, Chefia ou 

Direção. 

 

Art. 2º - O estandarte é de autoria do militar nº 152.081-6, 2º Sgt PM Erodney de Freitas 

Muniz. 

 

Art. 3º - Fica revogada a Resolução n. 4111, de 28 de outubro de 2010. 

 

Art. 4º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Belo Horizonte, 26 de outubro de 2020.  

 

 

 

 

RODRIGO SOUSA RODRIGUES, CORONEL PM 
COMANDANTE-GERAL 

 

 



ANEXO I 

(a que se refere o art. 1º da Resolução n. 5.001, de 26 de  outubro de 2020) 

 

ESTANDARTE DO 50º BPM 

 

 



ANEXO II 

(a que se refere o art. 1º da Resolução n. 5.001, de 26 de outubro de 2020) 

 

INSÍGNIA DO COMANDO DO 50º BPM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO III 

(a que se refere o § 1º do art. 1º da Resolução n. 5.001, de 26 de outubro de 2020) 

 

DESCRIÇÃO TÉCNICA DO ESTANDARTE DO 50º BPM 

 

I - confecção: 
a) será confeccionado em tecido de nylon bicolen, 100% poliéster, com as dimensões de 1,35m de largura 
X 0,90 de altura; 
b) no centro do pano de fundo branco, haverá um escudo, de cor branca, com 0,50m de largura X 0,60m 
de altura, cujas bordas serão nas cores azul-blau e cinza, medindo 0,01m de espessura cada uma. Na 
parte superior do escudo, haverá a logomarca da Polícia Militar de Minas Gerais – PMMG -, com 0,11m de 
altura X 0,21m de largura, ladeada pelas cores heráldicas da PMMG, cada uma delas com 0,02m de 
largura; 
c) ao centro do pano, haverá o desenho estilizado de um livro aberto, com silhuetas ao centro, com 0,21m 
de largura por 0,12m de altura. Debaixo deste livro, haverá o desenho estilizado composto de um sol, na 
cor amarela; nuvens, na cor branca, e dois morros, na cor verde-oliva, com o conjunto tendo 0,42m de 
largura por 0,21m de altura e dispostos conforme Anexo I desta Resolução. No fundo dos desenhos, 
haverá um fundo na cor azul-claro, com 0,44m de largura, conforme Anexo I; 
d) na parte inferior do escudo, haverá a inscrição “50º BPM”, na cor branca, com 0,25m de largura por 
0,05m de altura e abaixo desta haverá a inscrição “MONTES CLAROS”, com 0,16m de largura por 0,03m 
de altura e dispostas conforme Anexo I; 
e) abaixo do escudo, haverá uma faixa na cor branca, com 0,70m de largura por 0,06m de altura, contendo 
a inscrição "22-10 – 50º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR - 2009", fonte Arial Black e em caixa alta, 
conforme Anexo I. 
 
II – significado:  
a) a logomarca e as cores heráldicas são os símbolos da PMMG; 
b) o pano de fundo, na cor branca, significa paz e tranquilidade públicas, metas e razão de ser da 
Instituição; 
c) inscrição: 11ª REGIÃO DA POLÍCIA MILITAR: representando a Região da PMMG, à qual pertence o 50º 
BPM; 
d) livro aberto com silhuetas ao centro: simboliza a incessante busca pelo conhecimento, profissionalismo, 
gestão por resultados, participação comunitária; e principalmente, que o policial militar está inserido como 
um dos representantes de peso da sociedade moderna, formador de opiniões, agente da paz e da 
promoção social, além de simbolicamente estar posicionado à salvaguarda da população; 
e) “Morro Dois Irmãos”: o Morro Dois Irmãos, eleito como um dos cartões-postais de Montes Claros, foi 
inserido no escudo em alusão aos dois batalhões: 50º BPM e 10º BPM. Recém criado, o “irmão mais novo” 
(50º BPM) assume o policiamento de metade da cidade de Montes Claros, dividindo a responsabilidade 
com o 10º BPM. Dois Irmãos, dois batalhões, unidos em prol da segurança pública; 
f) céu azul e ensolarado: representando o clima típico do norte de Minas Gerais, tropical semiárido, sendo o 50º 
BPM, assim como o Sol, forte, vibrante, a luz no combate à criminalidade, contribuindo para a garantia de um 
ambiente seguro para se viver; 
g) inscrição 50º BPM: identificação sintetizada da Unidade de Execução Operacional - UEOp; 
h) inscrição Montes Claros, além de identificar a cidade sede onde funciona o 50º BPM, homenageia o 
município e visa criar um sentimento de pertencimento, de compromisso com o povo da região, que tem Montes 
Claros como cidade polo em desenvolvimento. 
 
III – as dimensões do estandarte serão as estabelecidas no Anexo I desta Resolução; 
 
IV – mastro: 
a) será confeccionado em madeira com as dimensões de 2,30m de comprimento X 0,03m de diâmetro, 
encimado por uma ponta metálica cromada; 
b) será revestido com fitas acetinadas, com 0,03m de largura, nas cores vermelho-goles, azul-blau e 
amarelo-ouro, em espiral da base até o topo. 
 
V – talabarte ou boldriê: utilizado pelo militar Porta-Estandarte na Guarda-Bandeira, será confeccionado 
em tecido semelhante ao da Bandeira-Estandarte, em tamanho padrão adulto, com a conteira niquelada 
presa no talabarte (dimensões: 8 cm de altura; 3,5 cm de diâmetro no fechamento da conteira). 


