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Essência
Institucional

Palavra
do Presidente

Às vésperas de um ano emblemático para a Po-
lícia Militar do Estado de Goiás, que completará 
160 de uma história arrojada e efetiva no nosso 
Estado, a Fundação Tiradentes celebra com lou-
vor a trajetória da nossa instituição junto à cor-
poração. 

2017 foi um ano de muitas conquistas: a PMGO 
cumpriu seu planejamento estratégico apresen-
tando a cada nova reunião de trimestre seu cres-
cente resultado de indicadores, sua aproximação 
com a sociedade, sua visão em torná-la eficiente 
e humana.

Na mesma direção, a Fundação Tiradentes subiu 
patamar no que diz respeito ao relacionamento, 
seja ele com o Comando Geral, nos mantendo 
acessíveis para oferecer acolhimento a esta clas-
se que se dedica ininterruptamente para prote-
ger vidas, Ministério Público, que coopera com 
o crescimento institucional, entidades parceiras, 
como as associações da categoria, com fornece-
dores, que oportuniza colaboração de qualidade 
aos nossos serviços, e o beneficiário, com o ama-
durecimento das nossas entregas, e aperfeiço-
ando as pesquisas de satisfação para insumos de 
melhorias internas. 

A Fundação Tiradentes acompanha para que 
a competência técnica ande em paralelo com 
a prática de valores. Prova disto são os nossos 
exemplos de ética, tratando com imparcialidade 
as necessidades que nos são apresentadas, trans-
parência  na conquista pelo segundo ano con-

secutivo do 1º lugar no ranking de prestação de 

contas da 9ª Promotoria e Curadoria de Funda-

ções e Associações do Ministério Público Estadual 

(MPE), relativo ao exercício de 2016, disciplina na 

renovação do Sistema de Gestão da Qualidade, 

integridade em respeitar o Regulamento Geral 

da instituição e o Termo de Cooperação Técni-

ca celebrado entre a PMGO e a Fundação para 

atendimento no Hospital do Policial Militar (HPM), 

e valorização das pessoas. 

 

A ainda jovem Fundação Tiradentes, que irá de-

butar em 2018 inteirando 15 anos de existência, 

possui metas para que o novo ciclo seja um perí-

odo transformador. O Balanço Social é esta pon-

te na reflexão e realinhamento para o que dese-

jamos construir no presente, conquiste o futuro.  

A seguir conheça os nossos resultados referen-

tes ao último ano. Avançando no posicionamento 

institucional, o material está mais direto e intuiti-

vo. A Fundação Tiradentes permanece à dispo-

sição para receber os interessados que queiram 

detalhar o documento ou conhecer um pouco 

mais a instituição que se dedica à promoção do 

bem-estar do policial militar e família. 

Tenente-Coronel PM Cleber Aparecido Santos

Diretor Presidente da Fundação Tiradentes
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MISSÃO

CAUSA

VISÃO 2022

VALORES

Promover o bem-estar social do policial militar 
do Estado de Goiás e de sua família, dando o 
apoio necessário para o cumprimento do seu 
compromisso com a segurança da sociedade.

Promoção do bem-estar social do policial militar 
do Estado de Goiás e sua família.

Ser reconhecida pela geração de valor e pela 
prestação de serviços assistenciais voltados ao 
bem-estar dos seus beneficiários, obtendo a 
autossustentação.

Ética: Prática de lealdade, respeito e 
confiança no relacionamento com os 
beneficiários, órgãos fiscalizadores, 
colaboradores e parceiros institucionais.
Transparência: Prestação de contas e 
acesso a informações aos beneficiários, 
parceiros institucionais e ministério público.

Disciplina: cumprir as normas institucionais 
e legais a que estiver submetido, com 
autoridade, determinação, dignidade e 
dedicação.

Integridade: Agir de forma reta e imparcial 
na entrega dos resultados esperados, 
produzindo os serviços com presteza, 
eficiência e economicidade.

Valorização das Pessoas: Cuidado em todos 
os relacionamentos com os beneficiários, 
colaboradores e parceiros institucionais.
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BUSCAMOS A EXCELÊNCIA 

NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

VALORIZAMOS AS PESSOAS

E A TRANSPARÊNCIA,

EM UM AMBIENTE DE

MELHORIA CONTÍNUA

RESPONSABILIDADE E FOCO 

NO RESULTADO.
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Perfil do Beneficiário

Idade

Sexo
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Quantidade de ativos, 
inativos e pensionistas

Quantidade de dependentes 
por beneficiários

Quantidade de atendimento 
por status
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“Conheci a Fundação Tiradentes através da sede do 8º Batalhão. Quando 
ainda estava na ativa me falaram e procurei conhecer.

Estou com um tratamento seríssimo da minha esposa com câncer e a 
Fundação tem me ajudado com soluções de tratamento dentário, guias 
do Ipasgo, por exemplo, então tudo é benefício. Todos os outros policiais 
tinham que saber disso, principalmente os do interior.

Já precisei da ajuda de custo para óculos e fui beneficiado também. Acho 
que é de grande valia e outros policiais tinham que saber disso aí.
Acho que a Fundação faz até mais do que quem deveria fazer. Precisamos 
ser lembrados em vida.

– O que representa a Fundação hoje para sua família?

– Para mim foi uma salvação. Eu estava realmente endividado e o plano 
não pagava alguns exames, procurei até a imprensa.
E aqui vocês me ajudaram. Fiquei muito agradecido.
Procurem conhecer a Fundação Tiradentes, realmente vale a pena”.

Depoimentos
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“Nós [a família] tivemos o apoio absoluto da Fundação Tiradentes, 
através dos diretores e das assistentes [sociais]. Então o policial 
militar está bem representado aqui na Fundação, na pessoa do seu 
corpo administrativo. E da minha parte, eu fui muito bem atendido, 
carinhosamente, por todas as pessoas a quem procurei. Não ficou 
nada a desejar. Portanto, sugiro aos policiais militares que ainda que 
não tenham necessidade, procedam uma visita à Fundação Tiradentes 
para se inteirarem dos benefícios que são oferecidos e também um 
relacionamento mais aproximado com a turma da Fundação.”

 “A Fundação Tiradentes eu já conheço faz muito tempo. Há muito 
tempo eu comecei a tirar guias dele (esposo), ficava muito caro, aí a 
minha filha ia até lá e vinha descontando por mês. Eu nem sabia que 
descontava a metade. Ajudando bastante. Não tinha conhecimento 
quando meu esposo se acidentou, então um colega me disse para 
passar pela Tiradentes.

Sempre vem (as situações) quando a gente não tem dinheiro e 
para ele é um gasto muito grande. Toda semana tem que comprar 
medicação. Um dia precisei da ambulância, ligamos para a Fundação 
Tiradentes, falamos com um sargento e foi logo providenciado. Não era 
acostumada com isso, nunca tive, e as pessoas são excelentes. Todas as 
medicações são caras e conseguiram até hoje o que precisei.
Doação de fraldas, medicação, não gastei nadinha, graças a Deus.

– O que a Fundação representa na vida da senhora e da sua família?
Um amparo.

Eu sei que se eu precisar, então vou procurar lá, porque se puderem 
me ajudar eu sei que vão me ajudar. O que eu sinto na Fundação é um 
amparo, um amparo que eu nunca tive.”

Coronel Elias

Dona Gercina (esposa do policial militar João Gomes)

Tenente Davidson

Observação:
O(a) beneficiário(a) optou 

por não divulgar a foto.



Depoimentos
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“Primeiramente, a gente quer agradecer muito à Fundação Tiradentes 
em nome do comandante. Quero dizer que todo direito que o policial 
tem, a Fundação disponibilizou. No meu caso, para minha esposa e 
minha família. Falar para os companheiros policiais militares que se 
eles precisarem de algum recurso ou estiver passando por algum 
problema, podem recorrer a Fundação Tiradentes, que tudo aquilo que 
eles puderem fazer por você e sua família, eles irão fazer. Até mesmo 
aquilo que estão acima deles. Eu sou muito grato a isso. Grato pelos 
funcionários, pelo comandante, pelo transporte que ajudou muito, 
levando minha esposa a muitos lugares. É um serviço extraordinário 
que funciona e, com certeza, tem que ser até mais valorizado e 
reconhecido pelas autoridades. Realmente muito obrigado, Fundação 
Tiradentes”. 

Cabo Wendel



Evolução dos
Programas

Foto: cb Luiza 
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dos Programas

Confira os números do principais atendimentos 
divididos por Comandos Regionais
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Atendimentos mais procurados:

Atendimentos mais procurados:

Itens entregues:

Guias do Ipasgo

Consultórios/consultas

Operacional
(farda, bandeira, divisas e luvas de pano, camiseta)

Calçados
(coturnos, sapato, bota, meia)

Cobertura
(boné, bibico, boyna, quepe, casquete)

Túnicas e componentes
(túnica, botões, bucaneira, estrela, platina)

Administrativo
(calça, camisa, saia, fivela de metal, cinto nylon, divisa 
de metal, insigna de bibico)

Programa
de Assistência 
Social

Programa de 
Assistência à 
Saúde

Programa 
Fardamento

9.571

79.083

17.583

Total de 
atendimento:

Total de 
atendimento:

Total de 
atendimento:

Atendimento de ambulância

CSIPM

Ajuda de custo

Lab. de análise

Assistência Social

Pronto Atendimento

Kit enxoval

OUTROS: 512

OUTROS: 30.801

Odontologia

4.460

19.860

69.464

2.277

6.295

5.865

410

9.485

4.395

277

8.554

3.936

1.635

13.573

21.617

T I R A D E N T E S . O R G . B R
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17 contratos celebrados juntos à Fundação 
Tiradentes.

529 alunos são a média de frequência na 
Academia Fitness Center, deste média 315 
são beneficiários da Fundação e 214 são da 
comunidade

Encontro de Jovens e Encontro de Casais:
total de 645 participantes.

1.885 atendimentos realizado na Farmácia de 
Valparaíso de Goiás, e 15.009 itens entregues.

71.399 alunos formados

Programa 
Moradia

Programa 
Espaço Saúde

Programa 
Espiritual

Programa 
Farmacêutico 

Projeto de
Apoio ao Proerd
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Resultados
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Demonstração de Superávit ou Déficit em 31 de dezembro de 2017 e 2016

FUNDAÇÃO TIRADENTES

31/12/17 31/12/16

RECEITA OPERACIONAL BRUTA

Contribuições e Doações 14.605.369 14.194.513

Receitas do HPM 5.850.888 3.539.119

Faculdade da Polícia Militar 69.070 -

(-) CUSTOS OPERACIONAIS

Assistência Social (2.017.711) (423.176)

Ajuda de Custo Médica e Odontológica (354.279) (305.210)

Programas e Projetos Sociais (3.322.421) (3.165.896)

Custos de Aquisição de Medicamentos (742.769) (751.693)

Projeto Educacional (12.034) -

Outros Custos Variáveis (22.878) 8.460)

(6.472.091) (4.657.434)

(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS

Despesas com Pessoal (6.886.508) (6.635.761)

Despesas Tributárias (48.911) (42.540)

Utilidades e Serviços (345.626) (236.221)

Imóveis (896.367) (1.129.290)

Veículos de Apoio (84.103) (77.896)

Serviços de Terceiros (2.413.250) (2.337.484)

Comerciais e Marketing (294.737) (37.338)

Gastos Gerais (507.906) (514.624)

Provisão para Contingências (416.151) (14.529)

Depreciação (943.360) (913.248)

Demais Receitas e Despesas (4.464) (501.742)

(12.841.383) (12.440.674)

(+/-) RESULTADO FINANCEIRO

Despesas financeiras (98.565) (88.056)

Receita financeira 278.901 214.790

Ganho/Perda na Alienação/Doação de bens do Ativo Permanente 17.772 (50.520)

198.108 76.214

(=) SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERÍODO 1.409.960 711.737
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Se o assunto é desenvolvimento, estamos presentes.

Prevenção é o primeiro passo para cuidar da 
saúde.

Contas em dia, sentimento de dever cumprido.

Mais atenção e cuidado com nossos beneficiários 
e dependentes.
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A Fundação Tiradentes, se reuniu com prefeitos da região metropolitana de 
Goiânia e integrantes do Codese (Conselho de Desenvolvimento Econômico, 
Sustentável e Estratégico de Goiânia), do qual a FT e mantenedora e membro 
da Câmara Técnica de Segurança, no dia 7 de fevereiro, para falar sobre o 
desenvolvimento da região. Foi com certeza um encontro muito importante.

O Programa de Prevenção em Saúde e Qualidade de Vida (PPSQV) – FT/Crap 
oferece serviços de medicina preventiva, orientação e encaminhamentos para que 
os policiais militares saibam da importância de se prevenirem de doenças comuns 
entre eles, atuando principalmente, com os alunos do Comando da Academia de 
Polícia MIlitar. Foram realizados um total de 1052 atendimentos, sendo 560 no ano 
de 2017.

No dia 14 de março, o Conselho de Curadores da Fundação Tiradentes aprovou o 
Relatório Anual de Atividades de 2016. Ficamos felizes em receber do conselho, o 
reconhecimento por nossa boa prestação de contas. É assim que seguimos.

A Portaria 001.2017-FT garantiu que dependentes de policiais que não sejam 
usuários do Ipasgo também podem ser atendidos no Complexo de Saúde da 
PMGO, mantido pela Fundação. Nos novos atendimentos estão inclusos: filhos 
maiores de 18 anos, pai, mãe, sogro e sogra, enteados legalmente reconhecidos, 
netos, padrasto e madrasta dos beneficiários. 



Encontro importante.

Prazer em receber cada um de vocês.

Mais facilidade chega para todos os beneficiários.

Que comece a nossa jornada.

Destaques
Organizacionais
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Ex-governador de Goiás e atual Secretário de Segurança Pública, Irapuan Costa 
Júnior, visitou e conheceu a Fundação Tiradentes no dia 13 de março. Na visita, ele 
também se informou sobre o projeto da Faculdade da Polícia Militar (FPM), que teve 
seu primeiro vestibular no ano de 2017.

26 coronéis da Polícia Militar de Goiás se reuniram para conhecer bem de perto o 
modelo de gestão e os programas da Fundação Tiradentes. Eles se encontraram na 
sede da FT e contaram com a presença do Coronel Silvio Vasconcelos Nunes, na 
ocasião Chefe do Estado Maior e hoje Comandante-Geral ad PMGO. 

Agora todos os beneficiários pode acompanhar no site da Fundação Tiradentes, 
às suas solicitações, guias, retirada de comprovantes para declaração de 
Imposto de Renda e consultar dados de fardamento entregue, por exemplo. 
Além de informações personalizadas sobre Ajuda de Custo, Atendimento Social, 
Dependentes, Fardamento, Guias do Ipasgo e Imposto de Renda. 

A Faculdade da Polícia Militar (FPM), que é mantida pela Fundação Tiradentes, foi 
credenciada no Ministério da Educação (MEC) no dia 11 de abril de 2017. A FPM é 
a primeira Faculdade privada do Brasil que leva o modelo de ensino militar dos 
Colégios Militares, Instituto Militar de Engenharia (IME) e Instituto Tecnológica de 
Aeronáutica (ITA). Tradição militar e ensino de qualidade para todos os alunos, é 
isso que esperamos oferecer. 



Destaques
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Atuação positiva.

Melhor atendimento, sempre.
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No dia 24 de março, a Fundação Tiradentes apresentou o seu balanço social do 
ano de 2016 a todos os seus parceiros, mostrando como tem sido a sua atuação. A 
cada ano, a instituição tem melhorado seus resultados de maneira pontual e clara, 
se destacando nos investimentos realizados nos oito programas que a Fundação 
mantém para o bem-estar dos beneficiários.

A Fundação está presente no Facebook e Instagram, com a campanha institucional 
“Trabalhar por você é nossa missão”, para mostrar aos beneficiários diversos 
serviços oferecidos pela instituição por meio do Fundo de Assistência Social (Fas), 
entre outros destaques. Entre 10 de agosto e 31 de dezembro de 2017, a página 
oficial do Facebook e Instagram tiveram aumentos consideráveis.

Resultado do nosso trabalho.

A Fundação Tiradentes obteve 1º lugar no ranking de prestação de contas da 9ª 
Promotoria e Curadoria de Fundações e Associações do Ministério Público Estadual 
(MPE), no ano de 2016. Essa conquista é fruto do trabalho e comprometimento de 
toda a equipe. Desde 2003, a Fundação Tiradentes presta contas à Curadoria e em 
todos os anos teve suas contas aprovadas. Neste período, sua colocação cresceu 
do 7º ao 1º lugar, posição que também atingiu nas contas de 2006, 2007.

Mais uma conquista.

A Fundação Tiradentes conquistou mais uma vez a renovação do Certificado de 
Conformidade do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ), baseado na norma NBR 
ISO 9001:2008, pelos requisitos: proporcionar assistência aos policiais militares 
de Goiás, pensionistas e dependentes, e promover, a aquisição e distribuição 
do fardamento para atendimento aos policiais da ativa da PMGO. A Fundação 
Tiradentes é certificada desde 2012.



Novos membros do Conselho de Curadores.

Cuidado em cada detalhe.

Destaques
Organizacionais
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No mês de agosto, os novos membros do Conselho de Curadores da instituição, 
foram formalizados junto ao Ministério Público. No dia da formalização, foram lidos 
os currículos, os termos de Posse e de Adesão ao Serviço Voluntário de cada novo 
integrante.

A satisfação dos nossos beneficiários faz parte do planejamento estratégico da 
Fundação Tiradentes. No mês de setembro, a sede recebe o maior volume de visitas 
por causa da distribuição do fardamento, e foi nesse período que apresentamos mais 
uma melhoria: um totem eletrônico para que os policiais militares e suas famílias 
pudessem avaliar o  atendimento da sede de forma mais prática e rápida. 

Termo de cooperação.

Neste ano, foi construído o Termo de Cooperação Técnica entre a Polícia Militar 
do Estado de Goiás e a Fundação Tiradentes. Esse documento proporciona o 
atendimento assistencial aos militares respeitando os objetivos dos envolvidos 
e tendo como órgão de gestão o Comando de Saúde. O termos estabelece o 
compromisso para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações 
e serviços de saúde, com indicadores de desempenho e qualidade firmados, 
assegurando o bem-estar do policial militar e seus dependentes. Na história do 
comando, é o primeiro termo desta categoria pactuado entre as instituições.

Cuidando de nossas mulheres.

No dia 8 de outubro, o Hospital do Policial Militar (HPM) e a Fundação Tiradentes 
participaram do evento Atitude Rosa, promovido pela TV Anhanguera e a 
Sociedade Brasileira de Mastologia – Regional Goiás, na Praça Cívica em Goiânia 
– GO. No evento, incentivamos a busca pela prevenção e tratamento do câncer 
de mama, quando diagnosticado. As participantes receberam muitas informações 
através de rodas de conversas, trocas de experiências, palestras e oficinas.



Destaques
Organizacionais

Cuidando de nossos homens.
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No dia 24 de novembro, o Grupo de Epidemiologia e Pesquisa (GEP) da PMGO e a 
Fundação Tiradentes fizeram um ciclo de palestras sobre a Campanha Novembro 
Azul, além de oferecer exames preventivos de PSA e ultrassonografia pélvica da 
próstata aos interessados.

Educação destaque entra em ação.

Trabalhando em prol dos policiais militares.

A Faculdade da Polícia Militar (FPM), realizou seu primeiro vestibular no dia 26 de 
novembro, aberto a todos que quisessem cursar Educação Física, Biomedicina, 
Enfermagem ou Superior de Tecnologia em Segurança Pública, sendo esse apenas 
apenas para os profissionais de carreira da segurança pública. O processo seletivo 
teve grande participação dos alunos e ex-alunos dos Colégios da Polícia Militar, 
o que reforça ainda mais a aprovação desse modelo de ensino pelos próprios 
alunos. 

Em novembro de 2017, o comando de Saúde e a Fundação Tiradentes entregaram 
1039 itens de fardamento aos alunos cadetes da Academia da Polícia Militar, 
durante a formatura da unidade. A Fundação aproveitou o momento para se 
apresentar e também falar sobre os seus serviços para todos os formandos.
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