APRESENTAÇÃO

“A essência do conhecimento consiste em aplicá-lo, uma
vez possuído.” Confúcio (551 a.C.-479 a.C.)

Este trabalho foi organizado seguindo as orientações do Estado Maior Geral, e
determinação do Sr. Comandante Geral da Polícia Militar do Maranhão (PMMA).
As portarias anexadas é resultado de uma pesquisa condensada de vários setores,
bem como trabalho manual nos Boletins Gerais digitalizados, no período de janeiro de 2005 a maio
de 2020, bem como portarias ainda utilizadas em procedimentos administrativos existentes na
instituição de anos anteriores.
Esta coletânea busca facilitar o acesso às portarias, diretrizes, manuais, termos de
cooperação, de diversos setores da PMMA e instituições que compõem o Sistema de Segurança do
Estado, bem como outros órgãos que possuem vínculo com a nossa instituição.
A proposta é difundir em todas as unidades da corporação o trabalho em
referência, como forma de conhecimento, atualização e padronização de procedimentos.
Esperamos por fim, que essa Coletânea sirva de referencial no desempenho das
funções nas unidades da PMMA, atualizando os comandantes e seus demais usuários, informando
de forma rápida o tema de interesse a ser pesquisado.
Agradecemos a todos os colaboradores, os quais foram de extrema importância
para a conclusão do trabalho, o qual foi finalizado e organizado com muita dedicação e
compromisso.
Quartel do Comando Geral da PMMA, em São Luís, 27 de maio de 2020.

CEL. QOPM PEDRO DE JESUS RIBEIRO DOS REIS – Comandante Geral da PMMA
CEL. QOPM NILSON MARQUES DE JESUS FERREIRA – Subcomandante Geral da PMMA
CEL. QOPM LUÍS ALFREDO DA COSTA SILVA – Subchefe do EMG/PMMA
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PORTARIA Nº 023/2005-GCG - Fixa valores de matrícula e mensalidade e de estabulagem da
Escolinha de Equitação da PMMA.
(BG 016/2005, de 24 de janeiro de 2005)
O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO, no uso
das atribuições legais;
RESOLVE
Art. 1º - Fixar os valores relativos aos Valores de Matrículas, Mensalidades e de
Estabulagem da Escolinha de Equitação da Polícia Militar do Maranhão (EsEq).
I) Matrícula – R$ 80,00 (oitenta reais);
II) Mensalidade – R$ 80,00 (oitenta reais);
III) Estabulagem – R$ 200,00 (duzentos reais).
Art 2º - Deverá ser observado o que preceitua o Art. 34 do Regimento Interno da
Escolinha de Equitação.
Art 3º - Esta Portaria entrará em vigor em 1º de janeiro de 2005.
Art. 4º - Ficam revogadas as demais disposições em contrário.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
São Luís, MA, 3 de dezembro de 2004. WILLIAM ROMÃO– Cel QOPM
Comandante Geral da PMMA.
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PORTARIA N.º 002/05-GCG - Dispõe sobre a pintura das instalações das UPM da
Corporação
(BG 034/2005, de 22 de fevereiro de 2005)
O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO, no uso
das atribuições legais e considerando a necessidade de padronizar a pintura das instalações das
Unidades Policiais Militares da Corporação,
R E S O L V E:
Art. 1º - A pintura externa das instalações das Unidades Policiais Militares da
Corporação deverá ser feita nas cores branco gelo e azul del rey.
Art. 2° - As paredes serão pintadas na cor branco gelo, sendo a faixa inferior, de
1,00 m (um metro) de altura, pintada na cor azul del rey.
§ 1° – Existindo colunas ou pilares, serão eles inteiramente pintados na cor azul
del rey.
§ 2° - No caso de rodapés em paredes ou muros, estes também deverão ser
pintados em azul del rey.
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA;
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Quartel do Comando Geral em São Luís, 11 de fevereiro de 2.005. WILLIAM
ROMÃO - Cel QOPM Comandante Geral da PMMA
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PORTARIA Nº 24/2005-GCG – Aprova o regimento interno da Escolinha de Equitação da
PMMA.
(BG 038/2005, de 28 de fevereiro de 2005)
O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO, no uso
das atribuições legais,
RESOLVE
Art 1º - Aprovar o Regimento Interno da Escolinha de Equitação da Polícia
Militar do Maranhão (EsEq).
Art 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Art 3º - Fica revogada a Portaria nº 002/96-Sub Chefia EMG, de 16 de maio de
1.996.
DÊ-SE CIÊNCIA;
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
São Luis-MA, 3 de dezembro de 2004 WILLIAM ROMÃO – Cel QOPM
Comandante Geral da PMMA.
(Republicado por incorreção conforme a letra B da 3ª Parte do BG nº 018, de 26
de janeiro de 2005.)
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PORTARIA Nº 001/2005-CPPPM - Regular a aplicação do Exame de Aptidão Física (EAF)
promoção das Praças da PMMA.
(BG 068/2005, de 13 de abril de 200)
O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO, no uso
das atribuições legais,
R E S O L V E
Art. 1º - Regular a aplicação do Exame de Aptidão Física (EAF), para fins de
promoção das Praças da Policia Militar do Maranhão, em conformidade com a Portaria n° 001/05 –
GCG, de 14/02/05, publicada no Boletim Geral n° 034 de 22/02/05.
Art. 2º - Para aplicação do Exame de Aptidão Física (EAF), as Praças da Policia
Militar do Maranhão – PMMA, ficam estabelecidos os mesmos exames para a seleção de
candidatos policiais militares para matrícula em Cursos ou Estágios, contidos na Diretriz de
Normatização para aplicação do Exame de Aptidão Física (EAF), no âmbito da Corporação.
Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4° - Fica revogada a Portaria n° 016/03 – CPPPM, de 10 de julho de 2003.
DÊ-SE CIÊNCIA; PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Quartel do Comando Geral, em São Luís-MA, 06 de abril de 2005. WILLIAM
ROMÃO - Cel QOPM. Comandante Geral da PMMA.
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PORTARIA N.º 031/ 2005 - Designa os setores financeiros das Unidades Administrativas da
PMMA.
(BG 158/2005, de 26 de agosto de 2005)
O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO, no uso
das atribuições que lhes são conferidas pelo art. 6° da Lei n° 4.570, de 14 de junho de 1984 e
considerando a necessidade de normatizar a denominação dos setores financeiros das Unidades
Administrativas, haja vista que inúmeras OPM têm utilizado a denominação “Diretoria de
Finanças”,
RESOLVE
Art. 1º - Determinar que as tesourarias das Unidades Administrativas (UA) da
Corporação, previstas nos respectivos Quadros de Organização, executem as atividades financeiras
e orçamentárias da OPM.
Art. 2º - As Unidades Administrativas (UA) deverão observar o disposto no art.
51 do Regulamento Interno e dos Serviços Gerais-R/1-RISG e nos arts. 11, 21 e 34 do Regulamento
de Administração do Exército-R/3-RAE.
Art. 3° - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Quartel do Comando Geral em São Luís, 15 de agosto de 2.005. WILLIAM
ROMÃO - Cel QOPM Comandante Geral da PMMA.
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PORTARIA N.º 007/2005 - Dispõe sobre a concessão, suspensão, revalidação do porte e o
trânsito de armas de fogo de uso permitido, por policiais militares da PMMA
(BG 158/2005, de 26 de agosto de 2005)
Dispõe sobre a concessão, suspensão, revalidação do porte e o trânsito de armas
de fogo de uso permitido, por policiais militares da PMMA.
O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO, no uso
de suas atribuições, e considerando o disposto na Lei n.º 10.826 de 22 de dezembro de 2003
regulamentada pelo, Decreto n.º 5.123 de 1º de julho de 2004, em seu artigo 33, § 1º, que
estabeleceu a competência do Comandante Geral da Polícia Militar para regular por meio de norma
específica o porte de armas de fogo por policiais militares,
RESOLVE
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º - A concessão, suspensão, revalidação do porte e o trânsito de armas de
fogo de uso permitido dos Policiais Militares da Polícia Militar do Maranhão, da ativa, reserva
remunerada e reformados são regulados por esta Portaria, observada a legislação vigente.
Art. 2º - A 2ª Seção do Estado Maior Geral da Polícia Militar, é o órgão
responsável para receber, analisar e emitir parecer sobre a concessão, suspensão e revalidação do
porte e o trânsito de arma de fogo de uso permitido aos policiais militares da Corporação, de acordo
com o estabelecido nesta portaria.
CAPÍTULO II
DAS ARMAS DE USO PERMITIDO
Art. 3º - O porte de arma destina-se, especificamente, às armas autorizadas, de uso
permitido, conforme legislação em vigor. São armas de calibre permitido:
I - as armas de fogo curtas, de repetição ou semi-automáticas, cuja munição
comum tenha, na saída do cano, energia de até 300 (trezentas) libra-pé ou 407 (quatrocentos e sete)
Joules e suas munições, como por exemplo, os calibres .22 LR, .25 Auto, .32 Auto, .32 S&W, .38
SPL e .380 Auto;
II – as armas de fogo longas raiadas, de repetição ou semi-automáticas, cuja
munição comum tenha, na saída do cano, energia de até 1.000 (mil) libras-pé ou 1.355 (mil
trezentos e cinquenta e cinco) Joules e suas munições, como por exemplo, os calibres .22 LR, .3220, .38-40 e .44-40;
III – armas de fogo de alma lisa, de repetição ou semi-automáticas, calibre 12 ou
inferior, com comprimento de cano igual ou maior do que 24 (vinte e quatro) polegadas ou 610
(seiscentos e dez) milímetros, e suas munições de uso permitido.
CAPÍTULO III
DO PORTE DE ARMA DE FOGO
Art. 4º - O porte de arma de fogo de uso permitido, e de arma de fogo de uso
restrito, é inerente ao policial militar do serviço ativo, restrito aos limites territoriais do Estado do
Maranhão, é deferido aos Policiais Militares da Polícia Militar do Maranhão, por ato do
Comandante Geral, em razão do desempenho de suas funções institucionais, observado o disposto
nesta portaria e na legislação vigente. mediante apresentação da cédula de identidade funcional e do
porte de arma, observando-se as seguintes regras:
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I – quando em serviço com arma da PMMA, deverá portar somente a Cédula de
Identidade Funcional;
II – quando de folga com arma da PMMA, deverá portar a Cédula de Identidade
Funcional e a Autorização de Carga de Arma de Fogo (anexo II);
III – quando de serviço ou de folga com arma de sua propriedade, deverá portar a
Cédula de Identidade Funcional e o porte (anexo I).
Art. 5º- Os integrantes da Polícia Militar do Maranhão, quando no exercício de
suas funções institucionais ou em trânsito, poderão portar arma de fogo fora dos limites territoriais
do Estado do Maranhão, desde que expressamente autorizados pelo Comandante Geral da PMMA,
através de Guia de Trânsito de Arma de Fogo.
§ 1º - A expedição da autorização para porte de arma de fogo fora do Estado do
Maranhão está limitada a 0l (uma) arma e no máximo 50 (cinquenta) cartuchos no calibre da
referida arma, sendo que o prazo de validade não poderá exceder a 90 (noventa) dias.
§ 2º – Excepcionalmente, poderão ser expedidas mais de uma autorização para
porte de arma de fogo, quando houver competição de caráter oficial entre Polícias Militares de
outros Estados, desde que expressamente autorizado pelo Comandante Geral da PMMA.
Art. 6º– Somente será concedida autorização para porte de arma de fogo de
propriedade da PMMA fora dos limites territoriais do Estado, para fins de serviço policialmilitar.
Art. 7º - O policial militar, deverá com antecedência mínima de cinco dias úteis
do afastamento, solicitar através de requerimento ao Comandante da Unidade, autorização para
portar arma de fogo fora do Estado do Maranhão, devendo anexar cópia do Certificado de Registro
e do Porte da Arma que será transportada, informando local de destino, período de afastamento e
motivo da viagem. O Comandante da unidade a qual o PM estiver subordinado encaminhará o
requerimento ao Comandante Geral da PM emitindo o seu parecer.
Parágrafo único – A inobservância do disposto do Art. 5º e 6º desta Portaria,
submeterá o policial militar, a processo administrativo instaurado pela autoridade competente.
Art. 8º - Os alunos dos cursos de formação, só poderão portar arma de fogo,
mesmo fardados, após decorridos 06 (seis) meses do ingresso na PMMA
Art. 9º - Os policiais militares transferidos para reserva remunerada ou
reformados, para conservarem a autorização de Porte de Arma de Fogo de sua propriedade, estarão
sujeitos, a cada 03 (três) anos, aos testes de avaliação psicológica para o manuseio de arma de fogo,
mediante documento emitido por profissional registrado no Conselho Regional de Psicologia e
atestado pela Junta Militar de Saúde.
§ 1º - O Policial Militar reformado por problemas de saúde que o incapacite a
portar arma, ou por distúrbios mentais, não poderá portar arma de fogo;
Art. 10º - É vedado ao policial militar portador de arma de fogo, fora do serviço,
conduzi-la ostensivamente ou com ela adentrar ou permanecer em locais públicos, tais como
igrejas, escolas, estádios desportivos, clubes ou outros locais onde haja aglomerações de pessoas em
virtude de eventos de qualquer natureza.
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§ 1º - O oficial da Polícia Militar poderá portar sua arma de fogo em locais onde
haja aglomeração de pessoas, em virtude de evento de qualquer natureza, obedecidas as seguintes
condições:
I – não conduzir a arma ostensivamente;
II – não ingerir bebida alcoólica;
III – cientificar o policiamento local, se houver, fornecendo nome, posto, unidade
e identificação da arma.
§ 2º - A inobservância no disposto neste artigo implicará na cassação do porte
institucional de arma de fogo e na apreensão da arma para adoção das medidas legais.
§ 3º - O policial militar fardado e em situação de folga do serviço, portador de
arma de fogo particular, poderá conduzi-la, ostensivamente, observadas as demais disposições deste
artigo.
Art. 11 - O policial militar ao requerer o porte de arma de fogo deverá formalizar
em seu requerimento o pleno conhecimento desta Portaria.
Art. 12 - Para o embarque em aeronaves e a permanência em áreas restritas
aeroportuárias, o policial militar portador de arma de fogo particular deverá obedecer às normas
baixadas pelo órgão competente, nos termos do artigo 48 do Decreto Federal 5.123/04.
CAPÍTULO IV
DO USO DE ARMA DE FOGO PARTICULAR EM SERVIÇO
Art. 13 - Mediante autorização do Comandante, Chefe, ou Diretor, a qual deverá
ser publicada em Boletim Geral e/ou interno, o policial militar poderá utilizar em serviço arma de
fogo de sua propriedade, em substituição à arma da corporação e/ou como arma sobressalente,
desde que devidamente registrada no SINARM. Parágrafo único – As autorizações mencionadas
neste artigo podem ser revogadas a qualquer tempo, a juízo da autoridade que a emitiu.
Art. 14 - Somente será permitido o uso de arma de propriedade particular no
policiamento ostensivo ou velado, desde que possua as características próprias do armamento de
dotação utilizado pela Corporação e não seja de uso restrito.
Art. 15 - Quando da utilização de arma de fogo de uso permitido, de propriedade
do policial militar, como arma de fogo sobressalente, esta não poderá ser portada ostensivamente.
Art. 16 - A Unidade Policial Militar é responsável pelo controle das armas
particulares autorizadas para o uso em serviço, devendo publicar em Boletim Interno da Unidade
nome completo, matrícula do policial e número do registro do Certificado do Registro de Arma,
sendo válido pelo período em que o policial encontrar-se lotado na Unidade, devendo ser
encaminhada cópia do Boletim à 2ª Seção do EMG.

Art. 17 - O policial militar que utilizar arma particular em serviço deverá,
expressamente, acusar ciência da necessidade de apresentação dessa arma juntamente com a da
corporação, quando do envolvimento em ocorrência policial.
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Art. 18 – As despesas decorrentes de danos, extravio, etc., envolvendo armas
particulares utilizadas em serviço, correrão por conta do respectivo proprietário.
CAPÍTULO V
DO USO DE ARMA PERTENCENTE AO PATRIMÔNIO DA PMMA
Art. 19 – O Comandante, Diretor ou Chefe é a autoridade policial-militar
competente para autorizar, conforme modelo constante do anexo II,, a carga pessoal de arma de
fogo, de porte, de uso permitido, pertencente ao patrimônio da PMMA, mediante solicitação
fundamentada do policial militar sob seu comando.
Art. 20 – A carga pessoal de arma de fogo de uso restrito, somente se dará com
autorização do Comandante Geral da PMMA.
Art. 21 – A autorização de carga de uso pessoal de arma de fogo, de uso
permitido, pertencente ao patrimônio da PMMA, constitui ato discricionário do Comandante,
Diretor ou Chefe, observados os critérios de conveniência e de oportunidade, podendo ser revogada
a qualquer tempo.
§ 1º - Não será concedida autorização para carga pessoal de arma de fogo ao
policial militar que:
1) encontrar-se no comportamento mau;
2) estiver em estágio probatório;
§ 2º - Terá suspensa a autorização de carga pessoal de arma de fogo:
1) pelo período em que perdurar a apuração de roubo, furto ou extravio de arma
de fogo que se encontrava sob sua responsabilidade;
2) por 180 (cento e oitenta) dias, o policial militar que disparar arma de fogo por
negligência e imprudência;
3) pelo período que perdurar a situação, o policial militar ao qual for prescrita
recomendação médica de proibição ou restrição quanto ao uso de arma de fogo;
4) por 01 (um) ano o policial militar que for surpreendido portando arma de fogo,
de serviço, de folga ou em trânsito, alcoolizado ou embriagado com qualquer bebida ou
entorpecente;
5) definitivamente, o policial militar que incidir na prática concomitante das
infrações constantes dos itens 2 e 4 acima, ou que reincidir em uma delas;
6) ingressar no comportamento “mau”.
§ 3º - Terá revogada a autorização de carga pessoal de arma de fogo, em caráter
definitivo, o policial militar que:
1) tiver arma da PMMA roubada, furtada, ou extraviada e, após apuração em
processo administrativo, for considerado responsável pela perda do armamento;
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2) portá-la em atividade extra-profissional, independentemente das medidas
disciplinares cabíveis ao caso;
§ 3º - A suspensão ou revogação da autorização de carga pessoal de arma de fogo
não constitui medida punitiva e, portanto, não elide a eventual aplicação das sanções disciplinares
por infrações administrativas praticadas.
Art. 22 – Nos casos de afastamentos superiores a 08 (oito) dias, o detentor usuário
deverá restituir a arma à reserva de armamento da OPM, podendo excepcionalmente, permanecer
com ela, à critério do comandante, Diretor ou Chefe, após análise de pedido, por escrito,
devidamente fundamentado pelo interessado, caso não possua arma de fogo de porte particular.
Art. 23 – O policial militar que obtiver autorização para carga pessoal de arma de
fogo, só poderá fazê-lo caso tenha habilidade no uso da referida arma;
Art. 24 – É proibida a autorização de carga pessoal de arma de fogo pertencente
ao patrimônio da PMMA ao policial militar inativo, ao policial militar agregado, de férias, licença
prêmio, licença para tratamento de saúde, licença para tratamento de interesse particular, quando
protocolar pedido para a reserva remunerada, e ainda que não esteja em pleno desempenho das suas
atividades profissionais;
Art 25 – O policial militar movimentado deverá devolver a arma da PMMA, que
tiver como carga, à OPM que tiver deixando.
Art. 26 – O policial militar detentor usuário de arma de fogo pertencente ao
patrimônio da PMMA deverá zelar por sua manutenção de primeiro escalão e conservação,
responsabilizando-se por sua guarda.
CAPÍTULO VI
DA SUSPENSÃO DO PORTE
Art. 27 – O policial militar terá o seu porte suspenso por ato do Comandante
Geral se enquadrado nas seguintes situações:
I – Estar submetido a Processo Administrativo que contra-indique o porte de arma
de fogo pelo policial militar;
II – Em cumprimento a Decisão Judicial;
III – Possuir restrição médica ou psicológica que contra-indique o uso de arma,
enquanto perdurar a restrição;
IV – Cometer crime, contravenção e/ou transgressão grave da disciplina, ou ainda
que ponha em risco a vida de terceiros, mediante proposta fundamentada do Comandante, Chefe ou
Diretor;
V – Portar arma de fogo em estado de embriaguez ou sob o efeito de substâncias
químicas que causem dependência física ou psíquica ou provoquem alteração no desempenho
intelectual ou motor, comprovado por Laudo;
§ 1º - O período de suspensão para os casos previstos nos itens I, IV e V deste
artigo será de 01 (um) mês a 02 (dois) anos.
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§ 2º - A suspensão do porte de arma de fogo não exclui a aplicação de punições
disciplinares por infrações praticadas.
§ 4º - A suspensão e revalidação do porte de arma de fogo, com parecer
fundamentado, serão processados pela 2ª Seção do EMG, que se encarregará de promover a
publicação em Boletim Geral.
§ 5º - O policial militar que tiver seu porte suspenso o entregará de imediato em
sua unidade, que o enviará à 2ª Seção para custódia enquanto perdurar a suspensão.
CAPÍTULO VII
DA REVALIDAÇÃO DO PORTE
Art. 28 – O policial militar terá seu porte revalidado assim que tenham cessados
os motivos da suspensão e nas seguintes condições:
I – Requerimento do interessado ao Comandante Geral da Corporação, contendo
em anexo a documentação comprobatória de que cessaram os motivos da suspensão;
II – Comprovação de aptidão psicológica para o manuseio de arma de fogo,
atestada em Laudo conclusivo, fornecido pela Junta Militar de Saúde, nas hipóteses dos incisos III e
V do artigo 27 desta Portaria;
III – Parecer favorável do Comandante de UPM, Chefe ou Diretor;
CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 29 – Para a expedição do Porte de Arma, a 2ª Seção do EMG, após análise do
requerimento emitirá o porte a ser assinado pelo Comandante Geral da PMMA;
§ 1º – Os portes de armas extraviados, roubados ou furtados, terão as segundas
vias expedidas conforme legislação específica, devendo o interessado anexar cópia da certidão de
ocorrência.
§ 2º – A Seção de Inativos determinará o recolhimento e o encaminhamento à 2ª
Seção, dos portes de armas que forem suspensos ou estejam vencidos, bem como a apresentação do
policial militar para as devidas providências.
Art. 30 – As autoridades instauradoras de processos administrativos, deverão
encaminhar à 2ª Seção do EMG, os portes de armas dos policiais militares, quando a solução
solicitar, restrição, suspensão ou cassação do porte de arma, e ainda, informar tal decisão no prazo
de 24 horas.
Art. 31 – A Junta Militar de Saúde, obrigatoriamente, deverá informar
imediatamente à Diretoria de Pessoal e à 2ª Seção do EMG, acerca dos policiais militares que sejam
enquadrados nos incisos III e V do Art. 27 desta Portaria, bem como os que forem reformados
por motivos de alienação mental ou outras doenças incompatíveis com uso ou porte de arma de
fogo.
Art. 32 – É obrigação do policial militar, proprietário e/ou detentor usuário de
arma de fogo, guardar a arma de fogo com a devida cautela, evitando que fique ao alcance de
terceiros, principalmente crianças e adolescentes.
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Art. 33 – O policial militar excluído a bem da disciplina, demissionário ou
licenciado da corporação, terá o seu porte de arma recolhido pelo comandante de unidade, que o
entregará à 2ª Seção, que por sua vez comunicará o ocorrido à Polícia Federal.
Art. 34 – O Comandante, Diretor ou Chefe, ao tomar ciência, por meio de laudo
médico, da situação psicológica de subordinado, que expressamente determine restrição ao uso de
arma de fogo, promoverá o recolhimento imediato da arma funcional ou particular, que ficará
guardada na reserva de armamento de sua OPM, até que cessem os motivos do impedimento ou até
que a propriedade de sua arma seja transferida para outrem, observando-se as formalidades legais.
Art. 35 – Quando do recolhimento da arma particular do policial militar na
situação descrita no artigo anterior, será lavrado Termo de Recolhimento, devendo o referido Termo
ser entregue a familiar ou representante legal do PM, sendo tal ato publicado em Boletim
Reservado.
Art. 36 – Quando o policial militar tiver sua arma roubada, furtada ou extraviada,
deverá o comandante imediato recolher o porte de arma.
Art. 37 – O policial militar que perder o porte de arma de fogo deverá
imediatamente comunicar a seus superiores hierárquicos, registrando o fato em delegacia e
encaminhando cópia para publicação em Boletim Geral.
Art. 38 – Os casos omissos serão resolvidos pelo Comandante Geral da PMMA.
Art. 39 – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se
as disposições em contrário.
DÊ-SE CIÊNCIA,
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
WILLIAM ROMÃO – Cel QOPM Comandante Geral da PMMA
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“ANEXOS I” e “II”

Dimensões: As cédulas serão confeccionadas em papel Chan Check, em formato
retangular, com fundo artístico de segurança no anverso e verso, nas dimensões 111 x 70 mm.
Cores: O Porte será na cor azul e a autorização para carga de arma de fogo será na cor
vermelha, sendo que as cores de fundo obedecerão às cores das cédulas de identidade da PMMA.
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PORTARIA N.º 025/05-GCG - Regulamentar o serviço de Oficial Superior de Dia à
Corporação.
(BG 126/2005, de 11 de julho de 2005)
O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO, no uso
das atribuições que lhes são conferidas pelo art. 6° da Lei n° 4.570, de 14 de junho de 1984 e
considerando a necessidade de disciplinar e normatizar o serviço de Superior de Dia à Corporação,
RESOLVE
Art. 1º - Regulamentar o serviço de Oficial Superior de Dia à Corporação, na
forma estabelecida pelo § 3° do art. 305 do Regulamento Interno e dos Serviços Gerais – R/1RISG.
Art. 2° - Aprovar o Regulamento para o Serviço de Superior de Dia, que com esta
baixa.
Art. 3° - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
DÊ-SE CIÊNCIA,
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Quartel do Comando Geral em São Luís, 01 de julho de 2.005. WILLIAM
ROMÃO - Cel QOPM. Comandante Geral.

REGULAMENTO PARA O SERVIÇO DE SUPERIOR DE DIA À CORPORAÇÃO
TÍTULO I
GENERALIDADES
CAPÍTULO ÚNICO
DA FINALIDADE
Art. 1º - O presente Regulamento tem por finalidade estabelecer normas para
disciplinar a execução dos Serviços de Oficial Superior de Dia à Corporação, conforme o disposto
na Portaria nº 025/05-QCG, de 01 de julho de 2005, no Regulamento Interno e dos Serviços Gerais
(R/1 – RISG), aprovado pela Portaria n° 366, de 30 de julho de 2002, do Comandante do Exército e
no Código de Processo Penal Militar, com vistas a supervisão, coordenação, controle e
acompanhamento de todas as atividades operacionais executadas pela PMMA no Estado, bem como
as atividades administrativas e de apoio.
TÍTULO II
DAS DEFINIÇÕES
CAPÍTULO ÚNICO
DAS OCORRÊNCIAS DE VULTO E DE INTERESSE
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Art. 2º - Para os procedimentos previstos nesta regulamentação, considera-se:

I – OCORRÊNCIA DE VULTO: aquela que por sua natureza e importância venha
a ter ampla repercussão nos meios de comunicação (Ex.: seqüestros, greves, chacinas, etc); II –
OCORRÊNCIA DE INTERESSE: aquela que apesar de não merecer destaque por parte da mídia,
deva ser do conhecimento dos escalões superiores da Corporação (PM morto em serviço ou de
folga, delitos praticados por PM, acidentes graves envolvendo viatura da Corporação, ocorrência
envolvendo autoridade civil e/ou militar).

TÍTULO III
CAPÍTULO I
DOS OBJETIVOS
Art. 3º - O presente regulamento tem por objetivo:
I) Definir os procedimentos, atribuições,
responsabilidades do Oficial Superior escalado de serviço;

competência,

deveres

e

II) viabilizar a presença contínua de um Oficial Superior, representante do
Comandante Geral, para exercer atividades de supervisão geral nas UPM de São Luis e região
Metropolitana e acompanhar as atividades operacionais das UPM subordinadas ao Comando de
Policiamento do Interior, sobre tudo as de grande vulto.
CAPÍTULO II
DAS ATRIBUIÇÕES DO OFICIAL SUPERIOR DE DIA
Art. 4° - O Oficial Superior de Dia (TC ou Maj QOPM), como representante do
Comandante Geral, entre outras atividades inerentes à supervisão direta, deverá:
I - Orientar as atividades, o emprego e a conduta geral de todos os meios
operacionais disponíveis na Corporação;
II - Representar legalmente o Comandante Geral por ocasião de ocorrências
envolvendo policiais militares, militares de outras forças ou agentes públicos e políticos;
III - Supervisionar, de forma direta, as atividades operacionais, administrativas e
de apoio, desenvolvidas pela UPM localizadas em São Luís e Região Metropolitana, enfatizando a
observação na capacidade operativa de cada Unidade, suas potencialidades e deficiências,
condições das instalações dos equipamentos, do emprego dos recursos disponíveis, bem como
mensurar o nível de satisfação da comunidade com os serviços prestados pela Polícia Militar;
IV – Coordenar, controlar e fiscalizar os serviços executados pela Corporação nos
dias não úteis e fora do expediente normal, responsabilizando-se pelas ações de preservação da
Ordem Pública e o exercício de Polícia Ostensiva nas áreas de atuação afetas ao CPM, CPI e BPA,
com o auxílio do Coordenador de Operações no COPOM/CIOPS e dos CPU das respectivas
Unidades.
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V - funcionar como elo de ligação entre a Corporação e quaisquer outros Órgãos
Públicos e/ou Privados, sempre que for necessário, no encaminhamento e solução de problemas e/
ou ocorrências.
VI - manter, permanentemente informados, o Comandante Geral, Chefe do EMG
e Comandantes intermediários, das ocorrências que, pela sua amplitude, necessitem ser do
conhecimento dessas autoridades.
VII - conferir toda a carga pertencente ao seu gabinete, bem como toda
documentação distribuída (Notas de Instrução, Ordens de Serviço,Publicações,Códigos,etc),
participando tal providência e alterações havidas no Livro de Partes Diárias.
VIII - inteirar-se das Diretrizes, Notas de Instrução, Ordens de Serviço, Planos de
Operação, Normas Gerais de Ação, ordens em vigor e demais publicações, leis ou regulamentos de
interesse para o serviço;
IX - providenciar quanto ao cumprimento das mensagens e ordens recebidas, e ao
término do serviço, devolvê-las aos órgãos emissores com despacho informativo das providências
tomadas, devendo consignar tais fatos no Livro de Partes Diárias;
X - participar ainda, no Livro de Partes Diárias, o recebimento de quaisquer
documentos, publicações, regulamentos ou outro material que sirva de base para futuras consultas,
citando, além de seu título, a sua finalidade;
XI - manter-se informado, através do Coordenador do COPOM/CIOPS e
Permanência do EMG-PM/02, sobre as principais ocorrências e a evolução e solução das mesmas;
XII - acompanhar o andamento de ocorrências nas Unidades subordinadas ao
Comando do Policiamento do Interior, informando ao Comandante Geral a respeito dos fatos e as
providências tomadas;
XIII - detectar possíveis desvios de finalidade ou distribuição no emprego dos
recursos existentes e tomar as providencias cabíveis;
XIV - exercer as atribuições de Polícia Judiciária Militar por ocasião da lavratura
de Auto de Prisão em Flagrante Delito, envolvendo policiais militares e civis, quando a situação
exigir ou quando extrapolarem a competência dos respectivos Comandantes de UPM, conforme a
Portaria de nº 025/05-GCG, de 01 de julho de 2005 e Código de Processo Penal Militar;
XV - acompanhar o desenvolvimento das atividades operacionais das Unidades,
avocando para si a responsabilidade de resolução dos problemas surgidos, quando:
a) Extrapolarem a competência dos Oficiais Coordenadores das Operações
(CIOPS) e Policiamento da Unidade (CPU);
b) não seja possível manter contato como o Comandante da UPM da área onde
ocorreu o fato;
c) pela sua natureza, amplitude e potencial, possam gerar reflexos negativos à
Corporação, caso não sejam solucionados ou minimizados dentro do menor tempo possível.
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XVI - acompanhar, in loco, quando necessário, as ocorrências envolvendo
policiais militares diferentes e as ocorrências de grande vulto ou de grande repercussão;
XVII - fazer cumprir as determinações do Poder Judiciário quando da expedição
de Mandados de Prisão ou Alvarás de Soltura, no que se refere aos policiais militares da
Corporação ou recolhidas no Pavilhão de Prisões, dando ciência ao Sub Comandante Geral e ao
Coordenador do Pavilhão;
XIX - cobrar do Oficial de Dia ao QCG o real cumprimento de suas atribuições,
em especial àquelas relacionadas ao Pavilhão de Prisões;
XX - apresentar-se diariamente ao assumir o serviço ao Sub Comandante da
Corporação ou no impedimento deste, ao Subchefe do EMG, em companhia de seu antecessor, para
o recebimento de ordens particulares e demais orientações pertinentes;
XXI - autorizar o abastecimento de Viatura operacional ou administrativa fora do
horário de expediente, quando a situação exigir e por motivos plenamente justificados, procedendo
o devido registro;
XXII - inteirar-se do efetivo e das viaturas postos a disposição do serviço diário
nas UPM, mantendo o devido controle;
XIX - registrar diariamente em livro próprio, ocorrências policiais e
administrativas, de forma analítica, objetivando entendimento amplo sobre o caso.

TÍTULO IV
CAPÍTULO ÚNICO DAS PRESCRIÇÕES DIVERSAS
Art. 5° - O Ajudante Geral elaborará a escala de serviço do Superior de Dia,
publicando-a em Boletim Geral;
Art. 6° - A passagem de serviço será feita ao Subcomandante Geral, devendo
relatar as principais ocorrências registradas ou em andamento; Art. 7° - À escala de Superior de
Dia concorrerão os Tenentes Coronéis e Majores QOPM, exceto aqueles que estiverem no exercício
de Comando de Unidades Operacionais ou em função de Coronel QOPM, em princípio;
Art. 8° - O Serviço, a princípio, terá a duração de 24 horas;
Art. 9° - O uniforme do Oficial Superior de Dia será o 4ºA.
Art. 10 – São consideradas ocorrências que poderão ser classificadas como DE
VULTO e/ou DE INTERESSE:
I – falecimento de policial militar em serviço ou de folga, vítima da prática de
crime;
II – delito de qualquer natureza praticado por policial militar;
III – ocorrências que envolvam policiais militares com componentes das Forças
Armadas e/ou autoridades civis;
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IV – acidente grave envolvendo viatura da Corporação;
V – Ações delituosas de grandes proporções (chacinas, sequestros fugas de
presídios);
VI – delinqüentes fortemente armados homiziados em locais de difícil acesso;
VII – greves ou suspeita de movimentos grevistas;
VIII – tiroteios em áreas especiais críticas;
IX – calamidades públicas.
Quartel do Comando Geral, em São Luís, 01 de julho de 2005. WILLIAM
ROMÃO - Cel QOPM Comandante Geral
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PORTARIA N.º 002-2006 - Dispõe sobre a aquisição, registro, concessão, suspensão, cassação
revalidação do porte, cadastro e trânsito de armas de fogo de uso permitido e de uso restrito ,
por policiais militares da PMMA.
(BG 022/2016, de 31 de janeiro de 2006)
Dispõe sobre a aquisição, registro, concessão, suspensão, cassação revalidação do
porte, cadastro e trânsito de armas de fogo de uso permitido e de uso restrito, por policiais militares
da PMMA e dá outra providências.
O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO, no uso
de suas atribuições, e considerando o disposto na Lei Federal n.º 10.826 de 22 de dezembro de 2003
regulamentada pelo, Decreto Federal n.º 5.123 de 1º de julho de 2004, em seu artigo 33, § 1º, que
estabeleceu a competência do Comandante Geral da Polícia Militar para regular por meio de norma
específica o porte de armas de fogo por policiais militares,
RESOLVE
CAPÍTULO I
Das Disposições Preliminares
Art. 1º À aquisição, registro, concessão, suspensão, cassação, revalidação do
porte, cadastro e trânsito de armas de fogo de uso permitido e de uso restrito , por policiais
militares da PMMA, da ativa, reserva remunerada e reformados são regulados por esta Portaria,
observada a legislação vigente.
Art. 2º A 2ª Seção do Estado Maior Geral da Polícia Militar, é o setor responsável
para receber, analisar e emitir parecer sobre a concessão, suspensão e revalidação do porte e o
trânsito de arma de fogo de uso permitido e de uso restrito, aos policiais militares da Corporação, de
acordo com o estabelecido nesta portaria.
CAPÍTULO II
Das Armas de Uso Permitido e de Uso Restrito
Art. 3º O porte de arma destina-se, especificamente, às armas autorizadas, de uso
permitido e de uso restrito, conforme legislação em vigor e Portaria nº 812, de 7 de novembro de
2005, do Comandante do Exército, respectivamente. São armas de calibre permitido:
§ 1º São
armas de calibre permitido:
I – as armas de fogo curtas, de repetição ou semi-automáticas, cuja munição
comum tenha, na saída do cano, energia de até 300 (trezentas) libra-pé ou 407 (quatrocentos e sete)
Joules e suas munições, como por exemplo, os calibres .22 LR, .25 Auto, .32 Auto, .32 S&W, .38
SPL e .380 Auto;
II – as armas de fogo longas raiadas, de repetição ou semi-automáticas, cuja
munição comum tenha, na saída do cano, energia de até 1.000 (mil) libras-pé ou 1.355 (mil
trezentos e cinqüenta e cinco) Joules e suas munições, como por exemplo, os calibres .22 LR, .3220, .38-40 e .44-40;
III – armas de fogo de alma lisa, de repetição ou semi-automáticas, calibre 12 ou
inferior, com comprimento de cano igual ou maior do que 24 (vinte e quatro) polegadas ou 610
(seiscentos e dez) milímetros, e suas munições de uso permitido.
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§ 2º Constitui-se arma de uso restrito, conforme referencia a Portaria nº 812 de 7
de novembro de 2005, do Comandante do Exército, a arma de fogo curta, de repetição ou semiautomática, calibre .40 S&W de fabricação nacional, cuja munição comum tenha, na saída do cano,
energia superior a 300 (trezentas libras-pé) ou 407 (quatrocentos e sete) Joules.
CAPÍTULO III
Da Aquisição de Arma de Fogo
Art. 4° A aquisição de armas de fogo e munições, no comércio ou na indústria,
por Policiais Militares ativos, reserva remunerada e reformados, bem como o limite de aquisição e
posse desses materiais bélicos, obedecerá ao disposto no Regulamento para Fiscalização de
Produtos Controlados (R-105), Portaria nº 812, de 07 de novembro de 2005, do Comandante do
Exército e a presente Portaria.
Art. 5º A aquisição de arma de fogo diretamente da indústria far-se-á através da Diretoria de Apoio
Logístico, conforme plano anual de aquisição, determinado pelo Comandante Geral.
CAPÍTULO IV
Do Cadastro de Armas de Fogo
Art. 6º A Diretoria de Apoio Logístico (DAL) é o órgão competente para:
I – proceder o cadastro das armas de fogo pertencentes à Corporação, de acordo
com o artigo 3º do Decreto Federal nº 5.123, de 01 de julho de 2004;
II – proceder o cadastro das armas particulares de uso permitido e de uso restrito,
pertencentes aos policiais militares da Corporação (anexo III);
III – registrar as transferências de propriedade, o extravio, o furto, o roubo e
outras ocorrências suscetíveis de alterar o banco de dados referentes às armas de fogo particulares,
pertencentes aos policiais militares, repassando as informações à 2ª Seção do Estado Maior Geral;
IV – registrar as apreensões de armas de fogo, pertencentes aos policiais militares
ou que integram o patrimônio da Polícia Militar, vinculadas a Inquéritos, procedimentos judiciais
ou transgressões disciplinares.
Art. 7º O cadastro a que se refere o inciso II do artigo anterior deverá conter os
seguintes dados:
I – do cadastro:
a) identificação do documento;
b) número do cadastro;
c) data da emissão do cadastro;
d) posto, nome e assinatura da autoridade policial militar competente para a
assinatura do cadastro;
e) número do Boletim Geral ou Boletim Reservado que o publicou;
II – do Policial Militar:
a) nome;
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b) filiação, data e local de nascimento;
c) endereço residencial;
d) número do CPF;
e) posto/graduação (ativo/inativo), identidade militar e matrícula;
f) lotação ou Unidade Policial Militar em que serve, quando em serviço ativo.
III – da Arma:
a) número de registro no SINARM;
b) identificação do fabricante e do vendedor;
c) número e data da nota fiscal;
d) tipo de arma;
e) marca, calibre, modelo e capacidade;
f) número de série;
g) comprimento do cano;
h) funcionamento (repetição, semi-automática ou automática);
j) tipo de alma, número de raias e sentido (lisa ou raiada);
i) país de fabricação.
CAPÍTULO V
Do Porte de Arma de Fogo
Art. 8º O porte de arma de fogo de uso permitido e de arma de fogo de uso
restrito, é inerente ao policial militar, restrito aos limites territoriais do Estado do Maranhão,
observadas as seguintes regras:
I – quando em serviço com arma da PMMA, deverá portar somente a Cédula de
Identidade Funcional;
II – quando de folga com arma da PMMA, deverá portar a Cédula de Identidade
Funcional e a Autorização de Carga de Arma de Fogo (anexo I);
III – quando de serviço ou de folga com arma de sua propriedade, deverá portar a
Cédula de Identidade Funcional e o porte (anexo I);
IV – quando na reserva remunerada ou reformado, deverá portar a carteira de
identidade e o porte. (anexo I)
§ 1º O porte institucional de arma de fogo é prerrogativa do Oficial da Polícia
Militar do Maranhão, devidamente identificado, desde que não sofra alienação mental ou tenha sido
condenado por crime contra a segurança nacional ou ainda, por atividades que desaconselhem o
porte, de conformidade com o art. 33 do Decreto Federal nº 5.123, de 01 de julho de 2004,
combinado com a alínea l) do art. 62, do Decreto Estadual nº 6.513, de 30 de novembro de 1995,
que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais Militares da PMMA;
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§ 2º As praças especiais e os alunos em curso de formação, após tecnicamente
habilitados para a utilização de arma de fogo, poderão requerer à aquisição, registro e porte de
arma, desde que satisfaçam os requisitos constantes dos §§ 3º e 4º do art. 8º;
§ 3º As praças da Polícia Militar do Maranhão, na forma da alínea m) do art. 62,
do Decreto Estadual nº 6.513, de 30 de novembro de 1995, que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais
Militares da PMMA terão porte institucional de arma de fogo, desde que preencham os seguintes
requisitos:
I – estar, no mínimo, classificado no comportamento “BOM”;
II – não estar sentenciado, cuja pena proíba o uso de arma de fogo, ou
respondendo a inquérito policial, processo administrativo disciplinar, processo penal na justiça
comum ou militar, cuja natureza da infração cometida desaconselhe o porte de arma de fogo;
III – não estar cumprindo sentença penal por prática de crime incompatível com o
uso da arma de fogo;
IV – não possuir restrição médica de ordem física ou mental que contra-indique o
uso de arma de fogo.
§ 4º A concessão do porte institucional de arma de fogo para as praças fica
condicionada a apresentação dos seguintes documentos:
I – Registro da Arma;
II – Certidão de Assentamentos;
III – Certidão Negativa da Justiça Federal, Comum e Militar;
IV – Parecer da Junta Militar de Saúde (JMS).
Art. 9º Os integrantes da Polícia Militar do Maranhão, quando no exercício de
suas funções institucionais ou em trânsito, poderão portar arma de fogo fora dos limites territoriais
do Estado do Maranhão, desde que expressamente autorizados pelo Comandante Geral da PMMA.
(anexo III)
§ 1º A expedição da autorização para porte de arma de fogo fora do Estado do
Maranhão está limitada a 0l (uma) arma e no máximo 50 (cinqüenta) cartuchos no calibre da
referida arma. § 2º Excepcionalmente, poderão ser expedidas mais de uma autorização para porte
de arma de fogo, quando houver competição de caráter oficial entre Polícias Militares de outros
Estados, desde que expressamente autorizado pelo Comandante Geral da PMMA.
Art. 10. Somente será concedida autorização para porte de arma de fogo de
propriedade da PMMA fora dos limites territoriais do Estado, para fins de serviço policial militar.
Art. 11. O policial militar, deverá com antecedência mínima de cinco dias úteis do
afastamento, solicitar através de requerimento ao Comandante da Unidade, autorização para portar
arma de fogo fora do Estado do Maranhão, devendo anexar cópia do Certificado de Registro e do
Porte da Arma que será transportada, informando local de destino, período de afastamento e motivo
da viagem. O Comandante da unidade a qual o PM estiver subordinado encaminhará o
requerimento ao Comandante Geral da PM emitindo o seu parecer.
Parágrafo único. A inobservância do disposto do Art. 9º e 10 desta Portaria,
submeterá o policial militar, a processo administrativo instaurado pela autoridade competente.
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Art. 12. Os policiais militares transferidos para reserva remunerada ou reforma,
para conservarem a autorização de Porte de Arma de Fogo de sua propriedade, estarão sujeitos, a
cada 03 (três) anos, aos testes de avaliação psicológica para o manuseio de arma de fogo, mediante
documento emitido por profissional registrado no Conselho Regional de Psicologia e atestado pela
Junta Militar de Saúde, observando-se, ainda, o disposto no art. 37 do Decreto Federal nº 5.123, de
1º de julho de 2004.
§ 1º O Policial Militar reformado por problemas de saúde que o incapacite a
portar arma, ou por distúrbios mentais, não poderá portar arma de fogo.
Art. 13. É vedado ao policial militar portador de arma de fogo, fora do serviço,
conduzi-la ostensivamente ou com ela adentrar ou permanecer em locais públicos, tais como
igrejas, escolas, estádios desportivos, clubes ou outros locais onde haja aglomerações de pessoas em
virtude de eventos de qualquer natureza.
§ 1º A inobservância no disposto neste artigo implicará na cassação do porte
institucional de arma de fogo e na apreensão da arma para adoção das medidas legais.
§ 2º O policial militar fardado e em situação de folga do serviço, portador de arma
de fogo particular, poderá conduzi-la, ostensivamente, observadas as demais disposições deste
artigo.
Art. 14. O policial militar ao requerer o porte de arma de fogo deverá formalizar
em seu requerimento o pleno conhecimento desta Portaria.
Art. 15. Para o embarque em aeronaves e a permanência em áreas restritas
aeroportuárias, o policial militar portador de arma de fogo particular deverá obedecer às normas
baixadas pelo órgão competente, nos termos do art. 48 do Decreto Federal nº 5.123/04.
CAPÍTULO VI
Do Uso de Arma de Fogo Particular em Serviço
Art. 16. Mediante autorização do Comandante, Chefe, ou Diretor, a qual deverá
ser publicada em Boletim Geral e/ou interno, o policial militar poderá utilizar em serviço arma de
fogo de sua propriedade, em substituição à arma da Corporação, desde que devidamente registrada
no SINARM, cuja munição deverá ser exclusiva da PMMA.
Parágrafo único. As autorizações mencionadas neste artigo podem ser revogadas
a qualquer tempo, a juízo da autoridade que a emitiu.
Art. 17. Somente será permitido o uso de arma de propriedade particular no
policiamento ostensivo ou velado, desde que possua as características próprias do armamento de
dotação utilizado pela Corporação.
Art. 18. A Unidade Policial Militar é responsável pelo controle das armas
particulares autorizadas para o uso em serviço, devendo publicar em Boletim Interno da Unidade
nome completo, matrícula do policial, número da arma e número do Certificado do Registro de
Arma, sendo válido pelo período em que o policial encontrar-se lotado na Unidade, devendo ser
encaminhada cópia do Boletim à Diretoria de Apoio Logístico e à 2ª Seção do EMG.
Art. 19. O policial militar quando da solicitação para utilizar arma particular em
serviço, deverá formalizar nas informações adicionais do requerimento, o conhecimento da
obrigatoriedade da apresentação dessa arma, quando do envolvimento desta em ocorrência policial.
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Art. 20. As despesas decorrentes de danos, extravio, etc., envolvendo armas
particulares utilizadas em serviço, correrão por conta do respectivo proprietário.
CAPÍTULO VII
Do Uso de Arma Pertencente ao Patrimônio da PMMA
Art. 21. O Comandante, Diretor ou Chefe é a autoridade policial-militar
competente para autorizar, conforme modelo constante do anexo I, a carga pessoal de arma de fogo,
de porte, de uso permitido, pertencente ao patrimônio da PMMA, mediante solicitação
fundamentada do policial militar sob seu comando.
Art. 22. A carga pessoal de arma de fogo de uso restrito, somente se dará com
autorização do Comandante Geral da PMMA.
Art. 23. A autorização de carga de uso pessoal de arma de fogo, de uso permitido,
pertencente ao patrimônio da PMMA, constitui ato discricionário do Comandante, Diretor ou
Chefe, observados os critérios de conveniência e de oportunidade, podendo ser revogada a qualquer
tempo e renovada anualmente.
§ 1º Não será concedida autorização para carga pessoal de arma de fogo ao
policial militar que:
I - estiver classificado no comportamento “MAU”;
II - estiver em estágio probatório;
§ 2º Terá suspensa a autorização de carga pessoal de arma de fogo:
I - pelo período em que perdurar a apuração de roubo, furto ou extravio de arma
de fogo que se encontrava sob sua responsabilidade;
II - por 180 (cento e oitenta) dias, o policial militar que disparar arma de fogo por
negligência e imprudência;
III - pelo período que perdurar a situação, o policial militar ao qual for prescrita
recomendação médica de proibição ou restrição quanto ao uso de arma de fogo;
IV - por 01 (um) ano o policial militar que for surpreendido portando arma de
fogo, de serviço, de folga ou em trânsito, com sintomas de embriaguez alcoólica ou de uso de
substâncias psicoativas;
V - ingressar no comportamento “MAU”.
§ 3º Terá revogada a autorização de carga pessoal de arma de fogo, em caráter
definitivo, o policial militar que:
I - tiver arma da PMMA roubada, furtada, ou extraviada e, após apuração em
processo administrativo, for considerado responsável pela perda do armamento;
II - portá-la em atividade extra-profissional, independentemente das medidas
disciplinares cabíveis ao caso;
III - o policial militar que incidir na prática concomitante das infrações constantes
dos incisos II e IV do § 2º, ou que reincidir em um deles.
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§ 4º A suspensão ou revogação da autorização de carga pessoal de arma de fogo
não constitui medida punitiva e, portanto, não elide a eventual aplicação das sanções disciplinares
por infrações administrativas praticadas.
Art. 24. Nos casos de afastamentos superiores a 08 (oito) dias, o detentor usuário
deverá, antes do início do afastamento, restituir a arma à reserva de armamento da OPM, podendo
excepcionalmente, permanecer com ela, à critério do comandante, Diretor ou Chefe, após análise de
pedido, por escrito, devidamente fundamentado pelo interessado, caso não possua arma de fogo de
porte particular.
Art. 25. A autorização para carga pessoal de arma de fogo, só poderá ser
concedida a policial militar que possua habilidade técnica para uso da referida arma.
Art. 26. É proibida a autorização de carga pessoal de arma de fogo pertencente ao
patrimônio da PMMA ao policial militar da reserva remunerada e reformado, ao policial militar
agregado, de férias, licença-prêmio, licença para tratamento de saúde, licença para tratamento de
interesse particular, quando protocolar pedido para a reserva remunerada, e quando não esteja em
pleno desempenho das suas atividades profissionais;
Art. 27. O policial militar quando transferido deverá devolver à OPM de origem,
a arma que tiver como carga.
Art. 28. O policial militar detentor usuário de arma de fogo pertencente ao
patrimônio da PMMA deverá zelar por sua manutenção de primeiro escalão e conservação,
responsabilizando-se por sua guarda e deverá, a cada trinta dias, apresentar a arma ao P/4 da sua
OPM, para inspeção e controle.
CAPÍTULO VIII
Da Suspensão do Porte
Art. 29. O policial militar terá o seu porte suspenso por ato do Comandante Geral
se enquadrado nas seguintes situações:
I – estar submetido a Processo Administrativo que contra-indique o porte de arma
de fogo pelo policial militar;
II – em cumprimento a Decisão Judicial;
III – possuir restrição médica ou psicológica que contra-indique o uso de arma,
enquanto perdurar a restrição;
IV – cometer crime, contravenção e/ou transgressão grave da disciplina, ou ainda
que ponha em risco a vida de terceiros, mediante proposta fundamentada do Comandante, Chefe ou
Diretor;
V – portar arma de fogo em estado de embriaguez ou sob o efeito de substâncias
químicas que causem dependência física ou psíquica ou provoquem alteração no desempenho
intelectual ou motor, comprovado por Laudo;
VI - quando o policial militar tiver sua arma roubada, furtada ou extraviada,
deverá o comandante imediato recolher o porte de arma.
§ 1º O período de suspensão para os casos previstos nos itens I, IV,V e VI deste
artigo será de 01 (um) mês a 02 (dois) anos.
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§ 2º A suspensão do porte de arma de fogo não exclui a aplicação de punições
disciplinares por infrações praticadas.
§ 4º A suspensão e revalidação do porte de arma de fogo, com parecer
fundamentado, serão processados pela 2ª Seção do EMG, que se encarregará de promover a
publicação em Boletim Geral.
§ 5º O policial militar que tiver seu porte suspenso o entregará de imediato em
sua unidade, que o enviará à 2ª Seção para custódia enquanto perdurar a suspensão.
CAPÍTULO IX
Da Cassação do Porte
Art. 30. O policial militar terá seu porte cassado, por ato do Comandante Geral e
conseqüentemente recolhido pelo seu Comandante imediato, nas seguintes condições:
I – quando dá transferência de propriedade da arma;
II – quando o prazo de suspensão exceder o previsto no § 1º do Art. 29 da
presente Portaria;
III - excluído a bem da disciplina, demissionário ou licenciado da corporação, terá
o seu porte de arma recolhido pelo comandante de unidade, que o entregará à 2ª Seção, que por sua
vez comunicará o ocorrido à Polícia Federal.
CAPÍTULO X
Da Revalidação do Porte
Art. 31. O policial militar terá seu porte revalidado assim que tenham cessados os
motivos da suspensão e nas seguintes condições:
I – requerimento do interessado ao Comandante Geral da Corporação, contendo
em anexo a documentação comprobatória de que cessaram os motivos da suspensão;
II – comprovação de aptidão psicológica para o manuseio de arma de fogo,
atestada em Laudo conclusivo, fornecido pela Junta Militar de Saúde, nas hipóteses dos incisos III e
V do art. 29 desta Portaria;
III – parecer favorável do Comandante de UPM, Chefe ou Diretor.
CAPÍTULO XI
Das Disposições Gerais
Art. 32. Para a expedição do Porte de Arma, a 2ª Seção do EMG, após
recebimento e análise do requerimento emitirá o porte a ser assinado pelo Comandante Geral da
PMMA.
§ 1º O requerimento para a solicitação do porte institucional de arma de fogo,
acompanhado da cópia do registro da arma, observadas as condições constantes da presente
Portaria, deverá ser devidamente instruído pelo Comandante, Chefe ou Diretor.
§ 2º Os portes de armas extraviados, roubados ou furtados, terão as segundas vias
expedidas conforme legislação específica, devendo o interessado anexar cópia da certidão de
ocorrência.
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§ 3º A Diretoria de Pessoal determinará o recolhimento e o encaminhamento à 2ª
Seção, dos portes de armas que forem suspensos ou cassados, do pessoal da reserva remunerada e
reformado.
Art. 33. As autoridades instauradoras de processos administrativos, deverão
encaminhar à 2ª Seção do EMG, os portes de armas dos policiais militares, quando a homologação
restringir, suspender ou cassar o porte de arma.
Art. 34. A Junta Militar de Saúde, obrigatoriamente, deverá informar
imediatamente à Diretoria de Pessoal e à 2ª Seção do EMG, acerca dos policiais militares que sejam
enquadrados nos incisos III e V do Art. 29 desta Portaria, bem como os que forem reformados por
motivos de alienação mental ou outras doenças incompatíveis com uso ou porte de arma de fogo.
Art. 35. É obrigação do policial militar, proprietário e/ou detentor usuário de arma
de fogo, guardar a arma de fogo com a devida cautela, evitando que fique ao alcance de terceiros,
principalmente, crianças e adolescentes.
Art. 36. Os alunos dos cursos de formação só poderão utilizar arma de fogo em
serviço, após estarem tecnicamente habilitados e autorizado pelo Diretor de Ensino.
Art. 37. O Comandante, Diretor ou Chefe, ao tomar ciência, por meio de laudo
médico, da situação psicológica de subordinado, que expressamente determine restrição ao uso de
arma de fogo, promoverá o recolhimento imediato da arma funcional ou particular, que ficará
guardada na reserva de armamento de sua OPM, até que cessem os motivos do impedimento ou até
que a propriedade de sua arma seja transferida para outrem, observando-se as formalidades legais.
Art. 38. Quando do recolhimento da arma particular do policial militar na situação
descrita no artigo anterior, será lavrado Termo de Recolhimento, devendo o referido termo ser
entregue a familiar ou representante legal do PM, sendo tal ato publicado em Boletim Reservado.
Art. 39. O policial militar que perder o porte de arma de fogo deverá
imediatamente comunicar a seus superiores hierárquicos, registrando o fato por meio de Boletim de
Ocorrência em Delegacia Policial e encaminhando a cópia do respectivo boletim ao seu comandante
imediato, para as devidas providências.
Art. 40. Os casos omissos serão resolvidos pelo Comandante Geral da PMMA.
Art. 41. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, ficando
revogada a Portaria nº 040/05 – GCG, de 12 de Dezembro de 2005.
DÊ-SE CIÊNCIA,
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
WILLIAM ROMÃO – CEL QOPM - Comandante-Geral
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“ANEXOS I”

Dimensões: As cédulas serão confeccionadas em papel Chan Check, em formato
retangular, com fundo artístico de segurança no anverso e verso, nas dimensões 111 x 70 mm.
Cores: O Porte será na cor azul e a autorização para carga de arma de fogo será na cor
vermelha, sendo que as cores de fundo obedecerão às cores das cédulas de identidade da PMMA.
ANEXO II
AUTORIZAÇÃO PARA PORTE DE ARMA DE FOGO FORA DOS LIMITES
TERRITORIAIS DO ESTADO DO MARANHÃO
De acordo com a Lei Federal nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, Decreto Federal
nº 5.123, de 1 de julho de 2004, Lei Estadual nº 6.513, de 30 de novembro de 1995, o (posto ou
graduação, nome e identidade) está autorizado a portar a arma (tipo, marca, calibre, modelo,
acabamento, capacidade, comprimento do cano, funcionamento, fabricação, número da arma,
cadastro na PMMA ou no SIGMA), de propriedade da Polícia Militar ou de propriedade particular
(cadastrada na Corporação), fora dos limites territoriais do estado do Maranhão, no(s) Estado(s)
_______________________________________, durante o período de _____________________ a
___________________________.
Local e data.
________________________________________________________________
Comandante Geral da PMMA
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ANEXO III
CADASTRO DE ARMA DE FOGO PARTICULAR
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PORTARIA nº 012/2006-GCG – Dispõe sobre a descentralização financeira e orçamentária
da corporação
(BG 085/ 2016, de 09 de Maio de 2006)
(a) O Comandante Geral da Polícia Militar do Maranhão, no uso de suas atribuições
legais e visando melhor funcionamento da descentralização financeira e orçamentária da
corporação;
RESOLVE
Art. 1º- Alterar o anexo A, da Portaria 006/2006-GCG, datada de 13 de fevereiro de
2006.
Art. 2º - A distribuição da cota mensal "recurso financeiro" da Unidade Gestora, 19112
- 2º BPM- Caxias-MA, será distribuído em conformidade com o Quadro de Detalhamento de
Despesa (QDD) e o anexo A.
Art. 6º - Determinar a Diretoria de Finanças que tome as providências para o
remanejamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) da verba de custeio da Unidade Gestora 190110 –
Polícia Militar do Maranhão, para a Unidade Gestora 19112 – 2º BPM – Caxias/ MA.
Art. 7º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Quartel do Comando Geral, em São Luís, 08 de maio de 2006. (Ass.) CEL QOPM
ANTONIO PINHEIRO FILHO - Comandante Geral.
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ATO DO PRESIDENTE DA CCL - DELEGAÇÃO – Delega competência às Comissões
Setoriais de Licitação - CSL’s.
(BG 093/ 2016, de 19 de Maio de 2006)
a) PORTARIA N° 005, BE 30 DE MARÇO DE 2006.Delegada competência às
Comissões Setoriais de Licitação - CSL's, instituídas nos órgãos da estrutura administrativa do
Poder Executivo, para operacionalização de licitação na modalidade de PREGÃO nos valores
estabelecidos para a modalidade do CONVITE. O PRESIDENTE DA COMISSÃO CENTRAL DE
LICITAÇÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos III, V e Parágrafo Único do art. 16
do Decreto n° 14.678, de 27 de julho de 1995, considerando o disposto no artigo 8° inciso XIV
deste Decreto, no artigo 4°, incisos III e X da Lei n° 6.303, de 22 de maio de 1995 e das normas
contidas nas Leis 10.520., de 17 de julho de 2002 e 8.666, de 21 de junho de 1993, com deliberação
unânime dos Membros da Comissão, presentes em Reunião Ordinária realizada no dia 29 de março
de 2006,
RESOLVE:
Artigo 1o - Delegar competência às Comissões Setoriais de Licitação - CSL's, dos
órgãos da estrutura administrativa do Poder Executivo do Estado do Maranhão, para
operacionalização de licitação na modalidade "Pregão", cujos objetos sejam bens e serviços
comuns, e seus valores se enquadrem no valor limite estabelecido para a modalidade CONVITE.
Artigo 2o - A presente Portaria vigorará no período de 1o de abril de 2006 a 31 de
dezembro de 2006. Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
São Luís, 30 de março de 2006. (Ass) FRANCISCO DE SALLES BAPTISTA
FERREIRA - Presidente da CCL. (Extraído do fax n°9832318535, às 05h25m, de 16/05/06).
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PORTARIA N.º 053/06-GCG - Aprovar a Diretriz Operacional n° 002/06-CPI, que regula a
implantação e a operacionalização da Companhia de Polícia Militar Rodoviária
Independente.
(BG 175/ 2016, de 22 de setembro de 2006)
(a) O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO, no
uso das atribuições legais e considerando a necessidade de implantar a Companhia de Polícia
Militar Rodoviária Independente – CPRv Ind, criada pela Lei n° 7.844, de 31 de janeiro de 2003 e
regulamentada pelo Decreto n° 22.391, de 31 de agosto de 2006,
RESOLVE
- Art. 1º - Aprovar a Diretriz Operacional n° 002/06-CPI, que regula a
implantação e a operacionalização da Companhia de Polícia Militar Rodoviária Independente CPRv Ind.
- Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Quartel do Comando Geral em São Luís, 21 de setembro de 2.006. (Ass.) Cel
QOPM ANTONIO PINHEIRO FILHO - Comandante Geral.
ANEXO
DIRETRIZ OPERACIONAL Nº 02/2006-CPI
COMPANHIA DE POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA INDEPENDENTE CPRv Ind.
1. FINALIDADE
A Companhia de Polícia Militar Rodoviária Independente (CPRv Ind), é a
Unidade da Polícia Militar do Maranhão, criada pela Lei Estadual nº 7.844 de 31 de Janeiro de
2003, estruturada pelo Decreto nº 19.384 de 29 de Agosto de 2003 e regulamentada pelo Decreto n°
22.391, de 31 de agosto de 2006, com a finalidade de exercer o policiamento ostensivo motorizado
nas rodovias estaduais, disciplinando o tráfego de veículos em geral, fiscalizando seus condutores
e/ou passageiros e cargas, com o objetivo de coibir irregularidades como o excesso de velocidade, o
roubo de cargas, o assalto a ônibus de viagem, o assalto a estabelecimentos comerciais, o transporte
de entorpecentes e o porte ilegal de armas, maximizando a atuação e a presença da Polícia Militar
do Maranhão no combate à criminalidade na malha viária estadual, bem como, desenvolvendo
dentro de sua área de competência a educação para o trânsito.

2. BASE LEGAL
Constituição da República Federativa do Brasil;
Lei Estadual nº 4.570, de 14 de junho de 1984;
Lei Estadual nº 7.844 de 31 de Janeiro de 2003, Art 49;
Decreto nº 19.384 de 29 de Agosto de 2003;
Decreto nº .22.391, de 31 de agosto de 2006........
41

Diretriz Operacional nº 006/2003-PM/3, de 29/08/03.
3. SITUAÇÃO
O crescente índice de criminalidade nas estradas que cortam o Estado do
Maranhão, através da prática de ilícitos de grupos organizados, tem causado à sociedade
maranhense uma sensação de insegurança, quando pessoas em viagem, são surpreendidas por
pessoas armadas, cujas condutas afrontam a ordem pública, causando temor à população que faz
uso da malha viária estadual, criando uma situação de inconformismo ante o fato.
O crescimento espiral da criminalidade, a cada ano, nas rodovias e estradas
estaduais, demonstra a necessidade de intensificação do policiamento nestas áreas, com atuação
ostensiva, preventiva e/ou repressiva, com vistas a reduzir os crimes praticados por esses grupos e
obter da sociedade a credibilidade suficiente que respalde as ações da Polícia Militar.
Face ao disposto, foi criada a Companhia de Polícia Militar Rodoviária
Independente (CPRv Ind.).
3.1 Atuação
Em toda área de circunscrição do Estado do Maranhão com sede em São Luís –
MA e de acordo com a localização de rodovias estaduais que margeiam os municípios que contêm
CIRETRANS, como órgão conveniado de apoio administrativo.
3.2 Sede Administrativa
BR 135, KM-02, Tibiri
3.3 Circunscrição
Malha viária estadual
3.4 Localização dos Pelotões de PM Rodoviária
Os Pelotões de Polícia Militar Rodoviária serão destacados onde se situam as
sedes de CIRETRAN no Estado do Maranhão, com exceção do Pelotão de Comando e Serviço, cuja
sede será em São Luís - MA, com sede nos seguintes municípios:
- PELOTÃO DE CMDO E SV: São Luís - MA; - 1º PELOTÃO: São Luís - MA;
- 2º PELOTÃO: Coroatá; - 3º PELOTÃO: Pinheiro; - 4º PELOTÃO: Presidente Dutra; - 5º
PELOTÃO: Estreito.
4. OPERACIONALIZAÇÃO
4.1 Ações particulares
4.1.1 Planejamento
4.1.1.1 A 3ª Seção do EMG planejará mensalmente, Ordem de Operações que
desencadeiem ações no sentido de dinamizar o desenvolvimento da Companhia, com eficiência e
eficácia, de modo que seja incutido no seu pessoal, os procedimentos elencados a seguir:
4.1.2 Procedimentos
4.1.2.1 Proporcionar segurança à população, por meio do policiamento ostensivo,
assegurando a ordem pública e a integridade física das pessoas, do patrimônio público e privado;
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4.1.2.2 Zelar pela segurança e executar o policiamento ostensivo
trânsito nas rodovias e estradas no âmbito do Estado do Maranhão;

geral e de

4.1.2.3 Realizar campanhas educativas isoladamente ou em conjunto com outros
órgãos públicos e/ou privados, com a finalidade de conscientizar a população a evitar ocorrências
de acidentes e melhor cumprir as regras de trânsito;
4.1.2.4 Trabalhar em conjunto com outros órgãos ligados ao sistema de trânsito
para desenvolver uma política comum em benefício da sociedade;
4.1.2.5 Cooperar com as atividades das demais unidades operacionais da Polícia
Militar e com outros órgãos nas ações de prevenção e repressão da criminalidade;
4.1.2.6 Elaborar estatísticas específicas na área de trânsito dentro da sua
circunscrição;
4.1.2.7 Assegurar a livre circulação de veículos nas rodovias e estradas de sua
competência e nas rodovias federais delegadas;
4.1.2.8 Providenciar socorro médico às vítimas de acidente de trânsito e solicitar a
presença das autoridades competentes quando se fizer necessário;
4.1.2.9 Cumprir e fazer cumprir o Código de Trânsito Brasileiro - CTB;
4.1.2.10 Fazer observar por parte dos usuários as disposições regulamentares
sobre trânsito e tráfego;
4.1.2.11 Lavrar autos competentes contra os infratores ou adverti-los de acordo
com a legislação vigente;
4.1.2.12 Proceder a escoltas motorizadas a dignitários;
4.1.2.13 Executar serviço de batedor para cargas excepcionais nos casos previstos
na legislação em vigor;
4.1.2.14 Efetuar apreensão de animais que estiverem soltos nas rodovias, inclusive
nas faixas de domínio;
4.1.2.15 Manter informado o órgão Estadual competente de todos os obstáculos
nas rodovias, que possam causar acidentes ou sua obstrução;
4.1.2.16 Planejar operações de policiamento com base nas informações fornecidas
pelos órgãos competentes;
4.1.2.17 Realizar operações diretas e imediatas nos casos de ocorrências como:
desvio de tráfego, sinalização de emergência, acidentes e outras anormalidades, mantendo
informado o órgão competente;
4.1.2.18 Propor ao órgão competente providência que, ao seu juízo, proporcione
melhorias das condições de segurança;
4.1.2.19 Fazer levantamento nos locais de acidente de trânsito e encaminhar o
Boletim de Ocorrência de Trânsito (BOT) à Polícia Técnica para emissão do laudo pericial;
4.1.2.20 Apoiar a Secretaria da Fazenda e da Agricultura nas ações de
fiscalização, mediante convênio;
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4.1.2.21 Intensificar preventivamente o policiamento nas rodovias e estradas do
Estado;
4.1.2.22 Atuar com constância nos locais onde o fluxo de veículos é constante e
que necessita de fiscalização policial, tanto quanto à sinalização e conservação das rodovias e
estradas; 4.1.2.23 Realização de barreiras no sentido de identificar e apreender veículos roubados,
armas, drogas e contrabando;
4.1.2.24 Realizar Operações Móveis com rondas e abordagens a pessoas e
veículos nas rodovias e estradas estaduais.
4.2 Ações Conjuntas
Através de um planejamento sistematizado, o Comando da Corporação, mediante
orientação da Secretaria de Segurança Pública, procurará efetivar parcerias ou convênios com
órgãos públicos ou privados no sentido de finalizar a execução de Operações Conjuntas, sendo que
havendo parceria com a iniciativa privada, as ações serão voltadas para o lado social, através de
campanhas educativas de trânsito.
4.3 Missão
4.3.1 Geral
A Companhia de Policia Militar Rodoviária Independente (CPRv Ind), exercerá
na forma constitucional, preservação da ordem publica, com policiamento ostensivo de caráter
preventivo e/ou repressivo, visando coibir ações criminosas de toda espécie nas rodovias e estradas
do Estado do Maranhão.
4.3.2 Particular
4.3.2.1 Intensificar a segurança na malha viária do Estado;
4.3.2.2 Estabelecer bloqueios nas vias rodoviárias de entrada e saída do Estado;
4.3.2.3 Impedir a ação e/ou fuga de delituosos de qualquer natureza, quando estes
estejam atuando na área de circunscrição da Companhia;
4.3.2.4 Reduzir e/ou amenizar o contrabando e o trafico de drogas;
4.3.2.5 Garantir a segurança de pessoas que circulam em veículos nas principais
rodovias e estradas estaduais;
4.3.2.6 Combater de forma repressiva, o roubo de carga, assaltos a carros-fortes,
ônibus e outros meios de locomoção, com ações especificas, quando a situação assim exigir;
4.3.2.7 Vistoriar veículos diversos, conforme especificações contidas no CTB;
4.3.2.8 Conduzir pessoas presas em flagrante delito, às Delegacias de cada
circunscrição e encaminhar a CIRETRAN mais próxima, os veículos apreendidos;
4.3.2.9 Localizar, abordar e prender foragidos da justiça, em apoio a outros órgãos
de Segurança Publica, ou por estes solicitados;
4.3.2.10 Apoiar agentes públicos no desempenho de suas funções legais;
4.3.2.11 Prestar ou solicitar socorro de urgência, quando encontrar fatos que
justifiquem essa medida;
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4.3.2.12 Prestar informações, orientações e esclarecimentos ao publico, através de
audiências ou a imprensa, quando solicitado;
4.3.2.13 Direcionar crianças e adolescentes infratores aos órgãos competentes;
4.3.2.14 Conter assaltantes que fugiram após a prática de atos criminosos;
4.3.2.15 Enfrentar assaltantes homiziados em esconderijos.
5. DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL
Para que a Companhia de Policia Militar Rodoviária Independente (CPRv Ind)
desenvolva administrativa e operacionalmente suas atividades, faz-se necessário que se estabeleça
sua estrutura funcional, através de uma sistematização integrada de sua sede e seus destacamentos.
5.1 Estrutura para o funcionamento da CPRv Ind
A Companhia de Policia Militar Rodoviária Independente será constituída por um
efetivo que irá desenvolver as atividades operacionais (Atividade Fim) de fiscalização e controle do
trânsito de veículos nas rodovias e estradas Estaduais, e atividades administrativas (Atividade Meio)
que fornecerão para operacionalidade, condições de ser executada. 5.1.1 Meios recebidos
5.1.1.1 Atividade Fim
5.1.1.1.1 Pessoal
Policiais Militares do Comando do Policiamento do Metropolitano (Sede, 1º
Pelotão de Polícia Militar Rodoviária e Pelotão de Comando e Serviço);
Policiais Militares do Comando do Policiamento do Interior (Pelotões de Polícia
Militar Rodoviária Destacados) em pontos estratégicos no interior do Estado.
5.1.1.2 Atividade Meio
5.1.1.1.2 Pessoal
Policiais Militares do Comando do Policiamento Metropolitano (Sede, 1º Pelotão
de Polícia Militar Rodoviária e Pelotão de Comando e Serviço);
Policiais Militares do Comando do Policiamento do Interior (Pelotões de Policia
Militar Rodoviária Destacados) em pontos estratégicos no interior do Estado.
5.1.1.3 Efetivo da CPRv Ind

5.1.1.4 Recursos e meios materiais necessários
5.1.1.4.1 Armamento e munição
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Dotação
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6. EXECUÇÃO
A Companhia de Policia Militar Rodoviária Independente (CPRv Ind) executará o
policiamento ostensivo de trânsito preventivo e/ou repressivo em pontos estratégicos na malha
rodoviária Estadual, com a estrita observância às peculiaridades de suas atribuições, a fim de
garantir, preservar e assegurar o direito de ir e vir dos cidadãos.
6.1 Estruturação
A Companhia de Polícia Militar Rodoviária Independente (CPRv Ind), obtendo os
recursos humanos e materiais constantes neste Plano, contará com uma Coordenação a qual será
desempenhada por um Oficial Superior, no posto de Cel QOPM, indicado pelo Comandante Geral
da PMMA, cuja Unidade estará diretamente ligada.
A Companhia de Polícia Militar Rodoviária Independente (CPRv Ind) terá a
seguinte estrutura organizacional:
6.1.1 ORGANOGRAMA

6.2 Processos de Policiamento
A Companhia de Policia Militar
Rodoviária Independente (CPRv Ind) adotará os seguintes Processos de Policiamentos:
6.2.1 Motorizado – nos deslocamentos de viaturas;
6.2.2 A Pé - quando houver operações de barreiras nas MA’s ou nos trailer’s.
6.3 Condições de emprego da tropa
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6.3.1 Sede da Companhia e Pelotões Destacados
6.3.1.1 Atividade Fim
Haverá o serviço em Viaturas caracterizadas, cobrindo áreas de comanda mento
dos Pelotões Destacados e na Capital, através do 1º Pelotão de Polícia Militar Rodoviária (1/CPRv
Ind), bem como, o serviço de permanência em Trailer’s, devidamente situados em pontos
estratégicos nas MA’s, pontos estes que sofrerão mudanças, sempre que a situação assim exigir.
Ambos os serviços serão desencadeados através de um planejamento operacional (Ordem de
Operações) elaborado pelo Comandante da Companhia e submetido à apreciação do Comandante
Geral da Corporação, através de seu Coordenador.
6.3.1.2 Atividade Meio
Haverá o serviço de Permanência na Sede da Companhia e nos seus Pelotões
Destacados, com Guarda do Quartel, Serviço de Telefonista e Operador de Rádio e as atividades de
P/1 (1ª Seção - Pessoal), P/2 (2ª Seção - Inteligência), P/3 (3ª Seção - Instrução) e P/4 (4ª Seção –
Patrimônio e Logística).
6.4 Custeio Mensal para funcionamento da Cia
O custeio mensal será oriundo do orçamento da PMMA.
Havendo necessidade de manutenção ou outros custos, após configurado o débito,
mediante parecer e autorização do Ordenador de Despesas da PMMA, o mesmo viabilizará o
pagamento.
7. ARTICULAÇÃO
7.1 Desenvolvimento
A articulação para o desenvolvimento das ações da Companhia de Policia Militar
Rodoviária Independente (CPRv Ind) no território do Maranhão, se fará conforme o estabelecido no
Anexo A, do Decreto nº 22.391, de 31 de agosto de 2006, em 03 (três) Macro Regiões, da seguinte
forma:
7.2 Local da Sede e dos Pelotões Destacados
7.2.1 O Pelotão de Comando e Serviço (Pel Cmdo Sv) com sede em São LuísMA, será o responsável pelas atividades administrativas da UPM apoiado pelos demais Pelotões,
podendo ser empregado operacionalmente;
7.2.2 O 1º Pelotão de Polícia Militar Rodoviária (1/CPRv Ind) com sede em São
Luís-MA, será o responsável pelo Policiamento Ostensivo Rodoviário nas estradas e rodovias
abrangidas pela Região I;
7.2.3 O 2º Pelotão de Polícia Militar Rodoviária (2/CPRv Ind) com sede em Codó
-MA (Coroatá /Coelho Neto/Caxias), será o responsável pelo Policiamento Ostensivo Rodoviário
nas estradas e rodovias abrangidas pelas Região II e IV;
7.2.4 O 3º Pelotão de Polícia Militar Rodoviária (3/CPRv Ind) com sede em
Pinheiro-MA, será o responsável pelo Policiamento Ostensivo Rodoviário nas estradas e rodovias
abrangidas pelas Região III e IV;
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7.2.5 O 4º Pelotão de Polícia Militar Rodoviária (4/CPRv Ind) com sede em
Presidente Dutra-MA, será o responsável pelo Policiamento Ostensivo Rodoviário nas estradas e
rodovias abrangidas pelas Região V, VII e VIII;
7.2.6 O 5º Pelotão de Polícia Militar Rodoviária (5/CPRv Ind) com sede em
Grajaú-MA, será o responsável pelo Policiamento Ostensivo Rodoviário nas estradas e rodovias
abrangidas pela Região IX e X.
7.3 Municípios por Região
De acordo com o estabelecido no Anexo A, do Decreto nº 22.391, de 31 agosto de
2006.
7.3.1 – Quadro Demonstrativo
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8. PONTOS ESTRATÉGICOS
8.1 Localização dos Pontos
8.1.1 Periz de Baixo - Bacabeira - BR 135 x Rodovia MA 110
8.1.2 Vitória do Mearim - Rotatória da BR 222 x Rodovia MA 014
8.1.3 Governador Nunes Freire - BR 316 x Rodovia MA 106
8.1.4 Grajaú - Entroncamento - BR 226 x Rodovia MA 006
8.1.5 Buriticupu - BR 222 (Km 178) x Rodovia MA 006
8.1.6 São Pedro D’ Água Branca - Rodovia MA 123 (km 116)
8.1.7 Imperatriz - BR 010 x Rodovia MA 122
8.1.8 Estreito - BR 010 (Km 95) x Rodovia MA 122
8.1.9 Balsas - BR 010 x Rodovia MA 006
8.1.10 Caxias - BR 316 x Rodovia MA 034
BR 226 x Rodovia MA 034
8.1.11 Barra do Corda - BR 226 x Rodovia MA 012
8.1.12 Pinheiro - Rodovia MA 006 x Rodovia MA 106
8.1.13 Timon - BR 226 x Rodovia MA 040
BR 316 x Rodovia MA 040
8.1.14

Presidente
Dutra
BR
135
BR 135 x Rodovia MA 026

x

Rodovia

MA

034

BR 226 x Rodovia MA 026
9. ATRIBUIÇÕES GERAIS
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Atribuições prescritas na presente Diretriz
10. ATRIBUIÇÕES PARTICULARES
10.1 Subordinação
A Companhia de Polícia Militar Rodoviária Independente CPRv Ind estará
diretamente subordinada ao Gabinete do Comandante Geral, através do Coordenador da referida
Unidade, para o seu desdobramento administrativo e operacional.
11. ADMINISTRAÇÃO
11.1 Pessoal
11.1.1 Normas Administrativas
11.1.1.1 Uniforme
De instrução – 4º A
11.1.1.2 Armamento
De acordo com o prescrito no item 5.0.0.4.0.1 desta Diretriz
Operacional.
11.1.1.3 Equipamentos
De acordo com o prescrito no item 5.0.0.4.1 Equipamentos
desta Diretriz Operacional.
12. LIGAÇÕES E COMUNICAÇÕES
12.1 Ligações
Obedecidas às normas referentes à segurança e ao escalão de comando, poderão
ser utilizados todos os meios de comunicação disponíveis na Corporação.
12.2 Comunicações
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(Ass.) Cel QOPM ANTÔNIO PINHEIRO FILHO - Comandante Geral. Confere
com o Original: (Ass.)Cel QOPM ROBERTO UCHÔA LIMA - Coordenador da CPRv Ind.
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TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 001/2006 – Dispõe cooperação técnica entre
CBM e PM para criação de JMS em Imperatriz.
(BG de 187/2016, 16 de outubro de 2006)
(1) Termo de Cooperação Técnica que entre si celebram a Polícia Militar do
Maranhão e o Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão, para a criação de uma Junta Militar de
Saúde na Cidade de Imperatriz.
A POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO, sediada na Avenida Jerônimo de
Albuquerque, s/nº - Calhau, nesta Capital, CGC n° 06.650.139/0001-67, neste ato representada pelo
seu Comandante Geral, Coronel QOPM Antônio Pinheiro Filho, CI n° 5894 – PMMA e o CORPO
DE BOMBEIROS MILITAR, sediado na Avenida dos Portugueses, s/nº - Bacanga, nesta Capital,
CGC n° 74.134.461/0001-93, neste ato representado pelo seu Comandante Geral, Coronel QOCBM
Getúlio da Silva Pereira, CI nº 307576 – SSP/MA, doravante designadas cooperadas, resolvem
celebrar o presente TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA que se regerá pelas normas constantes
da Lei n° 6.513, de 30 de novembro de 1995, que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais Militares da
Polícia Militar do Maranhão, com suas devidas alterações, pela Portaria n° 039/2003-GCG, de 20
de novembro de 2003 e Portaria n° 020/2004-GCG, de 8 de outubro de 2004, e ainda, pelas
cláusulas e condições que se seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente Termo tem por objeto a realização de ações conjuntas entre a
POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO e o CORPOS DE BOMBEIROS MILITAR DO
MARANHÃO visando a implantação e funcionamento da Junta Militar de Saúde (JMS) no Quartel
do 3° Batalhão de Polícia Militar da cidade de Imperatriz/MA.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA TIPIFICAÇÃO DAS AÇÕES
A Junta Militar de Saúde (JMS), tem como finalidade realizar perícia médica nos
policiais militares e bombeiros militares, sendo assegurado aos seus membros independência, do
ponto de vista técnico, para proferir seus julgamentos com base nos exames complementares,
pareceres médicos e motivados por sua consciência profissional.
PARÁGRAFO PRIMEIRO
A JMS, nomeada pelos Comandantes-Gerais das cooperadas, tem caráter
permanente ou temporário, conforme a sua destinação e será constituída por três oficiais do Quadro
de Saúde, sendo presidida por um Capitão QOSPM ou QOSBM Médico.
PARÁGRAFO SEGUNDO
Na falta do Oficial Intermediário, a JMS poderá ser presidida pelo Oficial
QOSPM ou QOSBM mais antigo.
PARÁGRAFO TERCEIRO
A JMS será auxiliada por um secretário, designado pelo Presidente.
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS ATRIBUIÇÕES DOS PARTÍCIPES
3.1 - Compete à Polícia Militar do Maranhão:
- zelar pelo cumprimento da legislação estadual e das portarias de regulamentação
da Junta Militar de Saúde;
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- prestar assessoria técnica à Junta Militar de Saúde, definição e composição de
seus membros, datas e horários de seu funcionamento.
3.1.1 - Compete à Polícia Militar do Maranhão, através do Quartel do 3° Batalhão
de Polícia Militar em Imperatriz - MA:
- providenciar as instalações físicas necessárias à implantação da Junta Militar de
Saúde no Quartel do 3° Batalhão de Polícia Militar em Imperatriz;
- disponibilizar pessoal e material necessário à implantação e funcionamento da
Junta Militar de Saúde;
- assegurar o acesso aos seus membros, mediante ofício de apresentação dos
comandantes ou diretores das respectivas cooperadas;
- controlar e informar à Diretoria de Pessoal da PMMA, os pareceres emitidos
pela JMS dos policiais militares das OPM subordinadas;
- recolher e preservar os documentos produzidos pela Junta Militar de Saúde no
exercício de suas atividades, que apresentarem valor probatório e informativo e que tenham sido
avaliados e organizados pela JMS;
- colaborar com a Polícia Militar do Maranhão, através da Diretoria de Pessoal,
dentro de suas atribuições e limitações materiais e humanas, no controle efetivo e permanente dos
policiais militares dispensados parcialmente ou definitivamente pela JMS.
3.2 - Compete ao Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão:
- zelar pelo cumprimento da legislação estadual e das portarias de
regulamentação da Junta Militar de Saúde;
- prestar assessoria técnica à Junta Militar de Saúde, definição e composição de
seus membros, datas e horários de seu funcionamento.
- disponibilizar pessoal e material necessário à implantação e funcionamento da
Junta Militar de Saúde;
- assegurar o acesso aos seus membros, mediante ofício de apresentação dos
comandantes ou diretores das respectivas cooperadas;
- controlar e informar à Diretoria de Pessoal do Corpo de Bombeiros Militar, os
pareceres emitidos pela JMS dos Bombeiros Militares das OPM subordinadas;
- recolher e preservar os documentos produzidos pela Junta Militar de Saúde no
exercício de suas atividades, que apresentarem valor probatório e informativo e que tenham sido
avaliados e organizados pela JMS;
- colaborar com o Corpo de Bombeiros Militar, através da Diretoria de Pessoal,
dentro de suas atribuições e limitações materiais e humanas, no controle efetivo e permanente dos
Bombeiros Militares dispensados parcialmente ou definitivamente pela JMS.
CLÁUSULA QUARTA – DA COMPETÊNCIA DA JMS
4.1 – presidente:
- organização das atividades da JMS;
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- definição dos métodos de trabalho, bem como sua coordenação;
- fiscalização da fiel execução das atividades inerentes aos demais componentes;
- assumir, quando necessário, o ônus do voto decisivo, em caso de empate, por
ocasião da emissão de pareceres.
4.2 – Secretário da JMS:
- manter atualizado e sob a sua responsabilidade o arquivo da JMS;
- receber, controlar e arquivar na pasta do examinado as dispensas e licenças
concedidas;
- manter controle estatístico das atividades da JMS para elaboração dos relatórios
periódicos.
CLÁUSULA QUINTA – DO FUNCIONAMENTO DA JMS
A JMS funcionará as segundas-feiras para os policiais militares e bombeiros
militares das organizações militares das cooperadas das cidades de Balsas, Porto Franco, Imperatriz,
Barra do Corda, Açailândia e São João dos Patos.
CLÁUSULA QUINTA – DOS RECURSOS PARA ATENDER AS DESPESAS
DO AJUSTE
O objeto do presente ajuste será executado com recursos consignados nas
dotações orçamentárias das cooperadas, no que concerne às atribuições cometidas a cada uma.
CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO E RESCISÃO
O presente Termo de Cooperação terá a vigência de 2 (dois) anos a contar de sua
assinatura, podendo ser prorrogado por igual período ou alterado, mediante a celebração e, ainda,
rescindido por comunicação expressa de uma à outra parte com antecedência mínima de 60
(sessenta) dias.
CLÁUSULA SEXTA – DO FORO
Fica eleito o foro da Cidade de São Luís para dirimir eventuais questões oriundas
do presente instrumento, renunciando as partes, expressa e irrevogavelmente, a qualquer outro, por
mais privilegiado que possa ser.
E, por estarem assim acordados, firmam o presente Termo de Cooperação
Técnica, em 3 (três) vias de igual teor e forma, para um só fim de direito, na presença das
testemunhas abaixo nomeadas.
(Ass.) CEL. QOPM ANTÔNIO PINHEIRO FILHO – Comandante Geral da
PMMA.
(Ass.) GETÚLIO DA SILVA PEREIRA – Comandante Geral do CBMMA.
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PORTARIA N.º 056/06-GCG – Dispõe sobre alteração de denominação histórica do 8º BPM.
(BG de 211/2016, 27 de novembro de 2006)
O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO, no uso
das atribuições legais e,
Considerando o disposto nas Instruções Gerais para a Concessão de
Denominações Históricas, Estandartes Históricos e Distintivos Históricos das Organizações
Militares (IG 10-11), aprovada pela Portaria n° 580, de 25 de outubro de 1999, do Comandante do
Exército; Considerando que, através da Portaria n° 010/2004-GCG, de 30 de junho de 2004, foi
concedida ao 8° Batalhão de Polícia Militar (8° BPM) a denominação histórica ‘BATALHÃO
JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE”;
Considerando que, conforme Lei Municipal n° 4.583, de 24 de março de 2006, a
Av. Jerônimo de Albuquerque passou a denominar-se Av. Jerônimo de Albuquerque Maranhão;
Considerando a necessidade da denominação concedida ao 8° Batalhão de Polícia
Militar estar em consonância com os fatos históricos e com a legislação;
R E S O L V E:
Art. 1º - Alterar a denominação histórica do 8° Batalhão de Polícia Militar (8°
BPM) de “Batalhão Jerônimo de Albuquerque” para “BATALHÃO JERÔNIMO DE
ALBUQUERQUE MARANHÃO”.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
DÊ-SE CIÊNCIA;
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Quartel do Comando Geral em São Luís, 27 de novembro de 2006. (Ass.) Cel
QOPM ANTÔNIO PINHEIRO FILHO - Comandante Geral.
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PORTARIA N.° 060/2006-GCG – Dispõe sobre alteração de data de promoção.
(ADT BG de 229/2016, 22 de dezembro de 2006)
O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO, no uso
das atribuições que lhes são conferidas pelo Decreto nc 22.857, de 22 de dezembro de 2006,
RESOLVE
Art. 1 o - Estabelecer o dia 27 de dezembro, como data das promoções dos
oficiais da ativa da Corporação, referente ao mês de dezembro de 2006, em cumprimento ao que
dispõe o parágrafo único do art. 34 do Decreto n° 11.964, de 29 de julho de 1991, alterado pelo
Decreto n° 22.857, de 22 de dezembro de 2006.
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
DÊ-SE CIÊNCIA,
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Quartel do Comando Geral em São Luís, 22 de dezembro de 2006. (Ass.) CEL.
QOPM ANTÔNIO PINHEIRO FILHO - Comandante.-Geral.
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PORTARIA Nº 003/2007–SSP/MA – Dispõe sobre a criação do Serviço de Análise Estratégica
– CIOPS.
(BG 035/2007, de 22 de fevereiro de 2007)
A Secretária de Estado da Segurança Cidadã, no uso de suas atribuições legais, e
Considerando a necessidade de fortalecer a integração harmônica dos Órgãos do Sistema de
Segurança Pública Estadual (Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar), em face
dos serviços desenvolvidos pelo Centro Integrado de Operações de Segurança - CIOPS;
Considerando a necessidade de otimização de recursos humanos e materiais,
visando a consecução dos objetivos finalísticos da Secretaria de Estado da Segurança Cidadã,
conforme as diretrizes do Sistema Único de Segurança Pública - SUSP e da Secretaria Nacional de
Segurança Pública - SENASP, traduzidos na satisfação da sociedade maranhense com a prestação
de serviço de segurança pública e de defesa civil de qualidade;
Considerando que o CIOPS, por sua natureza e atividade, detém um banco de
dados das ocorrências policiais e bombeirísticas de emergência registradas na ilha de São Luís,
constituindo-se em importante ferramenta para o planejamento operacional dos órgãos do Sistema
de Segurança Pública Estadual (Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar), na
capital;
Considerando que para a correta e eficiente utilização dos dados acima
mencionados faz-se necessária a uniformização, normatização e otimização dos trabalhos do
Serviço de Análise Estratégica do CIOPS;
RESOLVE
1. Determinar que o Serviço de Análise Estratégica, existente na estrutura desta
Secretaria, no âmbito do CIOPS, seja composto por policiais civis, militares e bombeiros militares,
sob a coordenação de um chefe imediato pertencente a qualquer uma das três instituições
integradas, subordinado administrativamente ao Chefe do CIOPS, sem qualquer prejuízo à
hierarquia própria de sua Corporação.
2. Determinar que a elaboração, emissão e fornecimento para divulgação de
quaisquer dados estatísticos oriundos do CIOPS, quer sejam relatórios, gráficos, mapas
comparativos e outros, seja de competência exclusiva do Serviço de Análise Estratégica do referido
Centro, ficando terminantemente proibida a realização de qualquer uma dessas atividades por outro
setor, órgão ou instituição integrante do Sistema de Segurança Pública Estadual;
3. Determinar que os dados estatísticos do CIOPS sejam fornecidos às instituições
integrantes do Sistema de Segurança Pública Estadual na forma estabelecida por seus respectivos
comandos, com a indicação dos destinatários, do tipo de informação, da periodicidade e do meio a
ser utilizado para transmissão dos dados estatísticos (via impressa ou e-mail);
4. Determinar que os Comandantes Gerais da Polícia Militar e do Corpo de
Bombeiros Militar e o Delegado Geral de Polícia Civil indiquem os usuários de suas respectivas
corporações para acesso a intranet do CIOPS, com suas correspondentes matrículas e funções,
objetivando a definição dos níveis de acesso e cadastro no banco de dados do referido Centro;
5. Determinar que diariamente, inclusive finais de semana e feriados, os relatórios
das ocorrências de maior gravidade sejam enviados via e-mail e de forma impressa ao Gabinete da
Secretária de Segurança Cidadã, sem prejuízo da comunicação extraordinária de ocorrências graves
e de grande repercussão;
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6. Determinar que diariamente, inclusive finais de semana e feriados, os relatórios
das ocorrências de maior gravidade sejam enviados via e-mail e/ou de forma impressa aos
Comandantes Gerais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar e ao Delegado Geral de
Polícia Civil, bem como aos seus respectivos auxiliares (Subcomandantes, Subdelegado Geral,
Chefe do CPM e Superintendentes), sem prejuízo da comunicação extraordinária de ocorrências
graves e de grande repercussão, que lhes serão repassadas prontamente via ligação telefônica dos
Capitães e Delegados plantonistas no CIOPS;
7. Determinar que as solicitações ao CIOPS de dados estatísticos sejam
realizadas, preferencialmente, por escrito diretamente ao Chefe do Serviço de Análise Estratégica,
que dará ciência à Direção do referido Centro, objetivando a segurança e o controle rigoroso dos
dados estatísticos, os quais deverão ser emitidos com a maior brevidade possível e urgência
necessária, segundo critérios de prioridade;
Dê-se ciência, Publique-se e cumpra-se.
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA CIDADÃ EM SÃO LUÍS/MA,
15/02/2007. EURÍDICE NÓBREGA VIDIGAL Secretária de Estado da Segurança Cidadã.

66

PORTARIA N.º 02/2007-GCG – Dispõe sobre a criação da Escolinha de Esportes Nota 10 nas
cidades de São Domingos do Maranhão e Presidente Dutra, na 11ª CI.
(BG 037/2007, de 26 de fevereiro de 2007)
O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO, no uso
das atribuições legais e considerando a necessidade de criar novos projetos sociais voltados para a
criança e o adolescente;
Considerando a criação da Escolinha de Esportes Nota 10 nas cidades de São
Domingos do Maranhão e Presidente Dutra, na 11ª CI, fundada no ano de 1999;
R E S O L V E:
Art. 1º - Instituir, na Corporação, a Escolinha de Esportes Nota Dez, nos termos
do projeto apresentado pelo Cap QOPM MÁRIO SÉRGIO CUTRIM SANTOS. Art. 2° - Para a
operacionalização do presente projeto, poderão ser celebrados convênios e parcerias, mediante
prévia aprovação pelo Estado-Maior Geral.
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
DÊ-SE CIÊNCIA,
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Quartel do Comando Geral em São Luís, 15 de janeiro de 2007. (Ass.) Cel QOPM
ANTONIO PINHEIRO FILHO - Comandante Geral.
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PROJETO ESCOLINHA NOTA DEZ
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1. APRESENTAÇÃO
Uma das frases mais celebre da história da humanidade, que podemos destacar, é
a de Martin Luther King, Jr., um dos grandes lideres do século XX, em que diz: “não é a violência
de poucos que me assusta, mas o silencio de muitos...”. Frase na qual faz pensar e agir. E do desejo
de não se permanecer calado, a Polícia Militar do Maranhão que ao longo da história vem traçando
uma árdua batalha contra essa inquietante e preocupante situação, resolveu criar um mecanismo
preventivo que atue diretamente na base de crescimento da violência o qual denominamos de
Escolinha de Esportes Gol de ouro.
Um projeto que acredita no Poder da Ação Infanto-Juvenil: crianças e
adolescentes desenvolvendo suas habilidades esportivas e aprendendo a enfrentar as situações
cotidianas de forma pacifica
Um projeto que se fundamenta no resgate da cidadania e auto estima,
proporcionando um sentimento de aceitação, organizando-se para descobrir talentos e desenvolver
habilidades na área esportiva.
Um projeto que investe em Prevenção: crianças e adolescentes mais conscientes
das conseqüências das suas ações e capazes de colocar em práticas atitudes pacificas para
interromper cadeias de pequenas ações e atitudes agressivas que poderiam levar a atos maiores de
violência.
Um projeto que valoriza a Responsabilidade: crianças e adolescentes se
responsabilizado por seus atos e acreditando que podem fazer a diferença na construção de uma
sociedade mais pacifica.
Um projeto que pretende mobilizar a sociedade a participar da construção de um
caráter Sócio-educativo para os nossos adolescentes.

2. HISTÓRICO
A Escolinha de Esportes Gol de Ouro, antes denominada de Escolinha de Futebol
teve o seu embrião na cidade de São Domingos do Maranhão-MA no ano de 1998, funcionando
com apenas 30(trinta) crianças do sexo masculino, sem nenhum apoio da classe empresarial, do
Poder Público ou quaisquer entidades. Em virtude da precariedade de apoio existente, surgiu a
necessidade de se criar uma Organização não Governamental, a Escolinha de Esportes Gol de Ouro.
Escolinha irá desenvolver suas atividades no campo de futebol esportivo da 11ª
companhia de Polícia Militar em Presidente Dutra-MA, tendo como publico alvo as
comunidades carentes da cidade. Oriundas dessas comunidades, iremos trabalhar com 50 crianças
(cinqüenta) crianças entre 5(cinco) a 14(catorze) anos de idade, buscando desenvolver um programa
de permanência no sistema educacional, oferecendo-lhes atividades esportivas e recreativas,
voltadas à proteção, desenvolvimento e socialização da população infanto-juvenil, tendo como
diretriz a inter-complementariedade de propósitos e de ações entre família, escola e comunidade.
Através de trocas permanentes de vivência e experiência, onde voluntários de obras sociais
garantem a formação de uma consciência cidadã, revelando solidariedade quanto aos problemas
sociais enfrentados por essas crianças.
3. OBJETIVO GERAL
a) Incentivar o aluno através das atividades culturais, desportivas e sociais a
importância da escola na formação do cidadão.
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4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
a) Proporcionar às crianças e aos adolescentes um ambiente sadio, para que
possam desenvolver suas atividades;
b) Ministrar palestras sobre temas sócio-educativos;
c) Desenvolver dentro da prática esportiva a excelência e habilidades nas diversas
modalidades praticadas;
d) Ministrar palestras sobre os perigos das drogas e suas conseqüências;

e) Despertar a consciência da cidadania, oferecendo a oportunidade de
desenvolvimento físico, psicológico e social através da prática esportiva, de maneira saudável,
orientada, com acompanhamento técnico;
f) promover a prática esportiva em todas as classes sociais; fazer com que a
criança e o adolescente tenham visão geral do esporte; integrar o aluno, professor, família e
comunidade com a entidade; levar a criança e adolescente ao conhecimento técnico, tático,
disciplinar e solidário e selecionar os que se destacarem para representar o Maranhão em eventos no
país ou fora dele.
g) Integrar a família à escola;
h) Criar espaços de lazer destinados aos adolescentes;
i) Atribuir disciplina e regras de comportamento para as crianças;
j) Conscientizar os alunos dos riscos de substancias psicoativas;
l) Educar para a cidadania a totalidade das crianças e adolescentes envolvidas no
projeto.
5. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO
Titulo: Projeto “Gol de Placa”;
Apoio: Policia Militar do Maranhão;
Dutra; Secretaria Municipal de Educação;

Prefeitura Municipal de presidente

Publico Alvo: Crianças Carentes da cidade de Presidente Dutra -MA na faixa
etária entre 5 (cinco) a 14(catorze) anos de idade;
Coordenador: Mario Sergio Cutrim Santos – CAP.QOPM
Colaboradores: Antônio Agacy Macedo – SGT PM / Aldean da Costa Monteiro –
SD PM
Metodologia
As atividades do projeto iniciarão no dia 06 de Janeiro de 2007 com uma
solenidade contando com a participação dos alunos, pais, diretores e autoridades constituídas.
Estão sendo matriculadas 50 (cinqüenta) crianças carentes na faixa etária de 05 a
14 anos, que desempenharam práticas esportivas no campo de futebol da Companhia.
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Para participação integral da criança no projeto da escolinha, todos serão
estimulados a estudar e a apresentar, semestralmente, seus boletins de notas e freqüência às aulas.
As crianças terão direito a um uniforme, composto de: calção, camisa, um par de chuteiras e um par
de meias, além da utilização de materiais esportivos como, bolas, cones, redes etc. Em todas as
etapas dos treinamentos, as crianças receberão um lanche, como complemento alimentar, totalmente
gratuito.

Os treinamentos serão compreendidos por fases:
Primeira Fase: Sendo o Projeto gratuito, os treinamentos terão como base a
disciplina, respeito e companheirismo;
Segunda Fase: Serão passadas as partes teóricas de cada esporte a ser praticado
pela criança;
Terceira Fase: Serão desenvolvidos a parte física da criança, alongamentos,
desenvolvimento psico-motor e coordenações físicas, que compreenderá movimentos superiores e
inferiores do corpo;
Quarta Fase: Como complemento da área esportiva, estaremos realizando várias
palestras sobre drogas, ecologia, doenças infecto-contagiosas, higiene e outras;
Quinta Fase: As crianças que não obtiverem aproveitamento satisfatório em notas
e disciplinas em suas escolas terão um acompanhamento especial no intuito de melhorar seu
desempenho escolar.
Do Conteúdo programático
ƒ Aulas Expositivas sobre as diversas modalidades;
ƒ Palestras de prevenção sobre o uso de Drogas;
ƒ Práticas esportivas nas diversas modalidades;
ƒ Exercícios de Alongamentos;
ƒ Orientação voltada à terapia familiar.
6. METAS
a) Alcançar 50 (cinqüenta) crianças das comunidades carentes de Presidente
Dutra, disciplinando e ensinando através da prática esportiva, comportamentos sociais; b) Criar
mecanismos de prevenção de combate às drogas através de palestras; c) Integrar famílias e
estimulá-las a criar seus filhos com condutas voltadas para uma sociedade mais justa, pacífica e
solidária; d) Socializar a criança quanto à conduta ecológica, ambiental e higiênica.
7. ESTRATÉGIAS
Sem dúvida, é o desporto o caminho mais curto e de menor número de obstáculos
para que se desenvolva o espírito solidário e a consciência integrada na comunidade e
principalmente, nos meios educacionais, sendo certo que nesse habitat se integram e se identificam
jovens de condições culturais, sociais e econômicas diversas. Nesse mesmo âmbito, poderão vir a
surgir às lideranças mais autênticas, que impulsionarão os instrumentos que farão surgir uma outra
sociedade: mais justa, mais pacífica e solidária.
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O Projeto será realizado junto às crianças mais carentes de Presidente Dutra, onde
serão desenvolvidas práticas esportivas no campo esportivo da Polícia Militar, onde esta fornecerá
suas instalações.
O Projeto está voltado para crianças e adolescentes, participarão deste, como
forma de reforço complementar, através de parcerias: Acadêmicos de Educação Física, Pedagogia,
Psicologia, Assistência Social, Auxiliar de Enfermagem, Odontologia e Medicina.
8. FUNCIONAMENTO
O projeto subsistirá de doações, convênios e contribuições de toda classe
empresarial de pessoa jurídica, física, pública, mista, entidades nacionais e internacionais.
9. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES Com a implementação do projeto as
atividades serão desenvolvidas conforme cronograma abaixo:

10. RECURSOS HUMANOS
01 Instrutor de Educação física (PMMA);
02 Monitores de Educação física (PM);
01 Médico;
01 Dentista;
01 Assistente Social;
01 Pedagogo;
01 Psicólogo;

11. CUSTOS
Aquisição de material esportivo
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Cardápio do Reforço Alimentar
Serão distribuídos lanches como reforço alimentar, após o término de cada
treinamento com o seguinte cardápio:
1) Sucos natural;
2) Vitamina;
3) Misto quente;
4) Sanduíche.

C
usto por 50(cinqüenta) crianças em 07 meses = R$ 21.633,00
BIBLIOGRAFIA
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PORTARIA Nº 012/2007 – GCG – Aprova o Regimento Interno do CFAP.
(BG 051/2007, de 16 de março de 2007)
(1) O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO, no
uso de suas atribuições legais,
RESOLVE
Dá nova redação aos Arts. 56, 66, 89, 92 e 105 do Regimento Interno do Centro
de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (RI-CFAP). O Cmt Geral da Polícia Militar do
Maranhão, no uso de suas atribuições legais e considerando estudo e parecer favorável da Diretoria
de Ensino da PMMA, resolve o seguinte:
Art. 1º - O Art. 56 do Regimento Interno do Centro de Formação e
Aperfeiçoamento de Praças (RI-CFAP), passa a vigorar com a alteração do inciso V e acrescido do
inciso VI:
“Art.56
...........................................................................................................................

-

V – Curso de Requalificação Profissional (CRP), visando a atualização técnicoprofissional de policiais militares da PMMA, de acordo com a necessidade e o interesse da
Corporação e a metodologia do CFAP; e
VI – outros Cursos e Estágios previstos anualmente nas Normas para o
Planejamento e Conduta do Ensino (NPCE) ou decorrentes da celebração de parcerias com órgãos
públicos ou privados, para atender aos interesses e necessidades da Corporação e dos parceiros, por
decisão do Comandante Geral”.
Art. 2º - O Art. 66 do Regimento Interno do Centro de Formação e
Aperfeiçoamento de Praças (RI-CFAP), passa a vigorar com a alteração do seu caput e acrescido do
§ 4º.
“Art. 66 – O número máximo de faltas que o aluno poderá ter durante o curso será
de 15% (quinze por cento) para as não justificadas e 25% (vinte e cinco por cento) para as
justificadas, não podendo o somatório de ambas ultrapassar 30% (trinta por cento), tudo referente ao
total
da
carga
horária
prevista
para
cada
disciplina.
...............................................................................................................
§ 4º - Os alunos matriculados por força de sentença judicial deverão repor a carga
horária perdida, independentemente da data de conclusão do curso prevista no Plano de Curso”.
Art. 3º - Os incisos II, III e IV do Art. 86 do Regimento Interno do Centro de
Formação e Aperfeiçoamento de Praças (RI-CFAP), passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art.86
...............................................................................................................................
II – perder, por falta não justificada, mais de 15% (quinze por cento) do total de
horas aulas programadas por disciplina;
III – perder, por falta justificada, mais de 25% (vinte e cinco por cento) do total de
horas aulas programadas por disciplina;
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IV – ultrapassar o limite de 30% (trinta por cento) do somatório das faltas
justificadas e não justificadas, do total da carga horária prevista para cada disciplina.
..............................................................................................................”
Art. 4º - O caput do Art. 89 do Regimento Interno do Centro de Formação e
Aperfeiçoamento de Praças (RI-CFAP), passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 89 – O aluno do Curso de Formação será promovido após concluir com
aproveitamento o respectivo curso, em data previamente designada pelo Comandante Geral da
PMMA, obedecidas às prescrições estabelecidas no Plano de Carreira dos Praças da Polícia Militar
do Maranhão”.
Art. 5º - O inc. XII do Art. 92 do Regimento Interno do Centro de Formação e
Aperfeiçoamento de Praças (RI-CFAP), passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art.92...........................................................................................…................................
XII – contribuir com 5% (cinco por cento) do respectivo soldo, no caso dos alunos
do CFS e do CAS, e com 3% (três) do soldo de Soldado, no caso dos alunos do CFC, do CFSd e
dos outros cursos e estágios, para o Grêmio Recreativo Cultural e Social Bandeira Tribuzzi
(G.R.C.S. Bandeira Tribuzzi), pertencente ao Corpo de Alunos do CFAP, para fins de despesas
inerentes ao curso”.
Art. 6º - O parágrafo único do Art. 105 do Regimento Interno do Centro de
Formação e Aperfeiçoamento de Praças (RI-CFAP), passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art.105........................................................................................…................................
Parágrafo único – Todo aluno matriculado nos Cursos e Estágios deste Centro está
automaticamente agremiado ao G.R.C.S. Bandeira Tribuzzi”.
Art. 7º - Este Regimento Interno do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de
Praças (RI-CFAP), entra em vigor na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Quartel do Comando Geral em São Luís, 07 de março de 2007. Cel QOPM
ANTÔNIO PINHEIRO FILHO - Comandante Geral da PMMA.
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PORTARIA N.º 016/2007-GCG - Instituir, na Polícia Militar do Maranhão, a Comissão
Permanente de Licitação - CPL
(BG 053/2007, de 20 de março de 2007)
(a) O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO, no
uso de suas atribuições legais e,
Considerando a extinção da Comissão Central de Licitação, através da Medida
Provisória n° 018, de 18 de janeiro de 2007;
Considerando que a competência e as atribuições da Comissão Central de
Licitação, passaram para as Comissões Setoriais de Licitação;
Considerando o disposto do Decreto n° 22.961, de 28 de fevereiro de 2007, que
dispõe sobre a organização e funcionamento das Comissões Permanente de Licitação;
R E S O L V E:
Art. 1º - Instituir, na Polícia Militar do Maranhão, a Comissão Permanente de
Licitação - CPL, nos termos do Decreto n° 22.961, de 28 de fevereiro de 2007.
Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus
efeitos a partir de 28 de fevereiro de 2007;
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
DÊ-SE CIÊNCIA;
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Quartel do Comando Geral em São Luís, 19 de março de 2007. (Ass.) Cel QOPM
ANTONIO PINHEIRO FILHO - Comandante Geral.
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PORTARIA Nº 021/2007 – GCG - Dispõe sobre a normatização e aprimoramento do controle
interno, inventário e conferência geral da carga da PMMA, bens móveis, imóveis e
semoventes.
(BG 089/2007, de 15 de maio de 2007)
O Comandante Geral da Polícia Militar do Maranhão, no uso de suas atribuições
legais e com base no Art. 37 da Constituição Federal, combinado com o Art. 10 do Decreto Federal
nº 88.777 de 30 de setembro de 1983 e do Art. 166 da Lei Estadual nº 6.513 de 30 de novembro de
1995,
RESOLVE
Art. 1º - Determinar que os Comandantes, Chefes ou Diretores das Unidades
Administrativas autônomas ou semi-autônomas da PMMA, bem como, os detentores de material
carga distribuído pelo órgão provedor da Corporação às suas responsabilidades, procedam no prazo
de 30 (trinta) dias ao inventário e a conferência de todo o material carga sob sua gestão, quer seja de
bens móveis, imóveis ou semoventes, adquiridos pelo Estado, doados, e ou transferidos por
Convênio ou oriundos do Plano Nacional de Segurança Pública (PNSP).
Art. 2º - Determinar, que após procedido o inventário e a conferência previstos no
artigo anterior, encaminhem em até 10 (dez) dias após o término dos trabalhos, uma via impressa e
encadernada e em CD, à Diretoria de Apoio Logístico, constando todas as alterações encontradas,
bem como, a descrição das providências adotadas documentalmente relativas às mesmas, utilizando
para tal fim, formatação padronizada e anexa a esta portaria, que servirá para a formação do banco
de dados relativo ao Acervo Patrimonial da PMMA.
Art. 3º - Determinar que a Diretoria de Apoio Logístico adote, após o recebimento
da citada documentação, os seguintes procedimentos:
I) Informar oficialmente ao Sr. Cel QOPM Subcomandante Geral da PMMA a
relação nominal dos detentores de carga que não cumpriram as prescrições da presente portaria;
II) Constatar in loco a existência física do material e da documentação elencada
pelos gestores, emitindo parecer quanto a regularidade do procedimento do feito e medidas
administrativas saneadoras a serem adotadas pelos respectivos gestores, que após providenciadas,
receberão despacho atestando a REGULARIDADE, LEGALIDADE E LEGITIMIDADE do
respectivo inventário e conferência realizados;
III) Após proceder ao disposto no inciso anterior, formalize para cada Unidade
Administrativa um processo, encaminhando ao Agente Diretor para fins de autenticação,
homologação, publicação em BG e BGR e despacho para arquivo, acompanhamento e controle pela
Diretoria de Apoio Logístico (Patrimônio – DAL/4);
IV) Que a partir da publicação da carga regularizada das Unidades
Administrativas, estes Processos passem a constituir o Acervo Patrimonial da PMMA e suas
Unidades, sofrendo apenas as variações patrimoniais rigorosamente controladas por cada gestor
responsável e sujeitos à fiscalização periódica inerente a atividade de controle interno da Diretoria
de Apoio Logístico.
Art. 4º - Esta portaria só entrará em vigor para efeito do prazo fixado no art. 1º,
após decorridos 10 (dez) dias da publicação em Boletim Geral.
Parágrafo único - O Coronel QOPM Subcomandante Geral informará ao Coronel
QOPM Comandante Geral quais os gestores que não cumpriram a presente portaria, elencando os
motivos e quais as providências legais adotadas.
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Art. 5º - Findo os aludidos Processos, constituídos em Acervo Patrimonial, toda
passagem de Comando, Chefia ou Direção, em que ocorra a transmissão de cargo e encargos, será
obrigatoriamente realizada na forma regulamentar, sob pena de imputação da responsabilidade
funcional.
Art. 6º - Os casos omissos serão solucionados pelo Comandante Geral, ouvido o
Estado Maior Geral da PMMA e Assessores.
Art. 7º - Revogam-se as disposições intra-corporis em contrário.
PUBLIQUE – SE.
CUMPRA – SE.
Quartel do Comando Geral em São Luís – MA, 14 de maio de 2007. (Ass.) Cel
QOPM ANTONIO PINHEIRO FILHO - Comandante Geral.
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ANEXO ÚNICO
Anexo à Portaria nº 021./2007-GCG de 14 de maio de 2007, , que dispõe sobre a
Normatização de Padronização do controle interno e dá outras providências.
Os modelos a seguir detalhados destinam-se ao preenchimento pelas Unidades
Administrativas por ocasião do Inventário e da conferência geral da carga da PMMA, devendo ser
confeccionados utilizando o programa MICROSOFT EXCEL.
Destinação:
Modelo “A”: Automóveis em geral, Trailer, Motocicletas, Bicicletas, Tratores,
Aeronaves e Embarcações;
Modelo “B”: Armamento, Munição, Equipamentos e Aprestos (constarão no inventário
com publicação no Boletim Geral Reservado – BGR), subdividindo-se por classe de interesse até o
modelo “B -5”;
Modelo “C”: Comunicações e Informática;
Modelo “D”: Imóveis (edificações e terrenos);
Modelo “E”: Semoventes;
Modelo “F”: Bens móveis da carga geral (mobília e equipamentos de uso geral).
Segue os modelos deste anexo, conforme a seguir apresentados:
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PORTARIA Nº 027/2007-GCG – Dispõe sobre a Coordenação do Centro de Assistência e
Promoção Social da PMMA – CAPS.
(BG 091/2007, de 17 de maio de 2007)
(1) O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO, no
uso de suas atribuições legais e considerando o disposto no art. 6° da Lei n° 4.570, de 14 de junho
de 1984, que dispõe sobre a Organização Básica da Polícia Militar do Maranhão,
RESOLVE
Art. 1º - Determinar que a Coordenação do Centro de Assistência e Promoção
Social da PMMA – CAPS, seja executada pela 5ª Seção do Estado Maior Geral, observada a
competência estabelecida na legislação em vigor.
Art. 2° - Ao Centro de Assistência e Promoção Social da PMMA compete
promover o atendimento com proficiência, aos integrantes da Corporação e seus dependentes,
primando pelo bem estar biopsicossocial e espiritual, de modo a favorecer a saúde e o
desenvolvimento do potencial humano, através:
I) do serviço social a quem compete o processo de orientação pessoal,
objetivando diminuir bloqueios ou impedimentos que estejam dificultando a busca de soluções para
situações sociais problemáticas;
II) do atendimento psicológico, ao qual cumpre promover ações preventivas em
saúde mental, sensibilizando o policial militar sobre as diversas problemáticas existentes em suas
atividades laborais.
III) do serviço religioso, exercido através da capelania militar.
Art. 3° - À Capelania Militar compete:
I) prestar assistência religiosa e espiritual, assim como colaborar na formação
cívica, moral e ética dos policiais militares, servidores civis e respectivos dependentes, respeitandose, em qualquer situação, a liberdade de culto preconizada pela Constituição Federal;
II) participar das atividades educativas, em todas as suas fases, aí incluídos os
cursos de preparação e formação policial militar;
III) cooperar nas atividades de assistência e serviço social da Corporação. Art. 4°
- Os integrantes do Centro de Assistência e Promoção Social da PMMA concorrerão, em igualdade
de condições, respeitadas as peculiaridades da formação, a escalas de atendimento biopsicossocial e
religioso, independentemente da Unidade onde estiver lotado. Art. 5° - Compete à 5ª Seção do
Estado Maior Geral, realizar o controle da escala a que concorrerão os integrantes do CAPS.
Art. 6° - Os casos omissos serão solucionados pelo Subcomandante Geral da
PMMA.
DÊ-SE CIÊNCIA;
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Quartel do Comando Geral, em São Luís, 14 de maio de 2007. (Ass.) Cel QOPM
ANTÔNIO PINHEIRO FILHO - Comandante Geral.
86

PORTARIA N.º 032/07-GCG – Dispõe sobre a abstenção de uso de munição em solenidades.
(BG 100/2007, de 30 de maio de 2007)
O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO, no uso
das atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º - Determinar às Unidades Operacionais, principalmente aquelas que
possuam grupos especiais, que por ocasião da realização de demonstrações em desfiles,
solenidades, etc, se abstenham de utilizar qualquer tipo de munição, bem como, granadas de efeito
moral ou similares.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
DÊ-SE CIÊNCIA;
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Quartel do Comando Geral em São Luís, 11 de maio de 2007. (Ass.) Cel QOPM
ANTONIO PINHEIRO FILHO - Comandante Geral.
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PORTARIA nº 035/2007 – GCG - Regulamenta a aquisição de armas, munições e coletes
balísticos.
(BG 138/2007, de 25 de julho de 2007)
Regulamenta a aquisição de
armas, munições e coletes balísticos, assim
como o registro, cadastro e transferência de
arma de fogo dos policiais militares da Polícia
Militar do Maranhão
O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO, no uso
de suas atribuições, e considerando o disposto na Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, no
Decreto n. º 5.123, de 1º de julho de 2004, e ainda nas Portarias nº 767, de 4 de dezembro de 1998,
nº 812, de 7 de novembro de 2005, e nº 021 - DLOG, de 23 de novembro de 2005, do Exército
Brasileiro, e as orientações contidas na mensagem circular nº 032/06-IGPM/2 - COTER, e os
ofícios nº 532-IGPM/2 de 14/12/2006 e 036-IGPM/2 de 31/01/2007, que versa sobre aquisição,
registro, cadastramento e transferências de armas de fogo de propriedade particular dos policiais
militares,
RESOLVE
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º - Esta portaria regulamenta a aquisição de armas, munições e coletes
balísticos, bem como o registro, o cadastro e a transferência de arma de fogo de uso permitido e de
uso restrito dos policiais militares da Polícia Militar do Maranhão.
Art. 2º - Arma de fogo de uso permitido é aquela cuja utilização é autorizada a
pessoas físicas, bem como a pessoas jurídicas, de acordo com as normas do Comando do Exército e
nas condições estabelecidas pela Lei no 10.826, de 22 de dezembro de 2003.
Art. 3º - Arma de fogo de uso restrito é aquela de uso exclusivo das forças
armadas, de órgão de segurança pública e de pessoas físicas e jurídicas habilitadas, com autorização
do Comando do Exército, de acordo com a legislação específica.
Art. 4º - As armas de fogo de uso permitido e de uso restrito dos policiais
militares da PMMA serão cadastradas no Sistema de Gerenciamento Militar de Armas – SIGMA,
do Exército Brasileiro.
CAPÍTULO II
DA AQUISIÇÃO
Seção I
Das Condições Gerais para a Aquisição de Arma de Fogo
Art. 5º - Toda autorização para aquisição de arma de fogo dependerá das seguintes
condições a serem atendidas pelo policial militar:
I - não estar freqüentando cursos de ingresso na Corporação;
II - não estar com porte de arma de fogo suspenso;
III - não possuir impedimento decorrente de decisão judicial;
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IV - não se enquadrar nas restrições previstas na legislação vigente, quanto à
propriedade e aquisição de armas de fogo;
V - não estar na corporação em função de medida liminar;
VI - não estar indiciado em inquérito policial ou respondendo a processo criminal,
em razão de conduta dolosa praticada mediante violência;
VII - estar a praça, no mínimo, no bom comportamento;
VIII - não possuir restrição médica ou psicológica que contra-indique o uso de
arma de fogo;
IX - requerer ao Comandante-Geral, por meio de formulário próprio, através de
seus comandantes, chefes ou diretores, devidamente protocolados na Ajudância Geral;
X - ter parecer favorável do comandante de sua OPM;
XI - ter parecer favorável do Diretor de Apoio Logístico;
XII - estar habilitado para uso da arma correspondente, devidamente comprovado.
Parágrafo Único. Os cadetes do 3º ano poderão adquirir arma de fogo de uso
permitido, observadas as demais condições para aquisição de arma de fogo.
Seção II
Da Aquisição de Armas e Munições no Comércio
Art. 6º - A aquisição de armas e munições de uso permitido, efetuada no comércio
local, será precedida de autorização do Comandante-Geral, devidamente instruída pela DAL.
Art. 7º - Para a aquisição de armas de fogo, observar-se-á o seguinte:
I - o policial militar interessado preencherá formulário próprio onde conste o tipo,
calibre e modelo do armamento pleiteado e protocolará o requerimento de aquisição através de seu
comandante, chefe ou diretor, junto à Ajudância Geral;
II - o Comandante-Geral determinará a publicação de sua decisão em Boletim
Geral e encaminhará o processo para controle e arquivamento junto à DAL, que dará ciência da
solução ao interessado;
III - o interessado, de posse da autorização, emitida pela DAL na capital ou pelo
comandante da OPM nas Unidades do interior do Estado, tratará da aquisição do material no
comércio;
IV - após emissão da nota fiscal, a arma deverá ser entregue pelo vendedor na
OPM do comprador, acompanhado da Guia de Tráfego emitida pelo Serviço de Fiscalização de
Produtos Controlados - SFPC, devendo o Comandante da OPM informar à DAL sobre o
recebimento do armamento para as providências previstas nesta Portaria;
V - somente depois de registrada, cadastrada no SIGMA e emitido o Certificado
de Registro de Arma de Fogo, a arma poderá ser retirada para fins de porte ou guarda na residência
do proprietário;
Art. 8º - Para aquisição de munições de calibre permitido, observar-se-á o
seguinte:
I - o policial militar interessado preencherá formulário próprio onde conste as
especificações da arma para qual pretende adquirir as munições (numero, tipo, marca, modelo e
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calibre), e da munição pleiteada (tipo, calibre e quantidade) e protocolará o requerimento de
aquisição através de seu comandante, chefe ou diretor, junto à Ajudância Geral;
II - de posse da autorização, o interessado tratará da aquisição do material no
comércio, devendo apresentar além da autorização, o original de sua identidade militar e o
Certificado de Registro de Arma de Fogo - CRAF;
III - o policial militar poderá adquirir, anualmente, na indústria nacional, 50
(cinqüenta) cartuchos de munição calibre .40 S&W, observadas as condições da legislação vigente;
IV - o policial militar poderá adquirir, anualmente, no comércio especializado, 50
(cinqüenta) cartuchos de munição de uso permitido, para manter em seu poder e estoque,
observadas as condições da legislação vigente;
V - quantidades superiores aos limites estabelecidos, somente poderão ser
adquiridas para fins de treinamento (até 300 munições), depois de parecer favorável do Comandante
Geral, encaminhado à Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados - DFPC, da 10ª RM, para
aprovação.
Seção III
Da Aquisição de Armas, Munições e Coletes Balísticos Diretamente da Indústria
Art. 9º - A aquisição de armas e munições, de uso restrito ou não, e de coletes
balísticos, diretamente da indústria, será precedida de autorização do Comando do Exército, através
da DFPC, após parecer favorável do Comandante Geral da PMMA.
§ 1º - Depois de observadas as disposições dos incisos I e II do art. 7º desta
Portaria, os requerimentos encaminhados ao Comandante-Geral serão juntados, conforme a solução
deste, em grupos de requerimentos deferidos e indeferidos.
§ 2º - Os titulares dos requerimentos deferidos serão notificados para
apresentarem na DAL, dentro de prazo estipulado, uma cópia autenticada do compromisso escrito
de compra e venda do material, firmado entre o requerente e o fabricante.
§ 3º - Os requerimentos deferidos que atenderem à exigência do parágrafo anterior
serão consolidados em relação única, que será encaminhada à 10ª RM, para as providências
cabíveis.
§ 4º - Autorizada à aquisição no âmbito do Exército, a Polícia Militar ajustará com
o fabricante as condições de remessa, recebimento, armazenamento e entrega do material
efetivamente adquirido, observado o seguinte:
I - as armas não serão brasonadas nem terão gravado o nome da Corporação;
II - após emissão da nota fiscal, o armamento deverá ser entregue na Diretoria de
Apoio Logístico, acompanhada de Guia de Tráfego emitida pelo Serviço de Fiscalização de
Produtos Controlados sediado na base territorial do fabricante;
III - a DAL fará a entrega dos documentos de registro aos respectivos
proprietários;
IV - somente depois de registrada, cadastrada no SIGMA e emitido o CRAF, a
arma poderá ser retirada;
V - a Corporação não assumirá os riscos da negociação frustrada em razão de
caso fortuito ou de força maior, nem será garantidora de qualquer obrigação assumida no âmbito da
relação contratual entre o fabricante e o adquirente;
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VI - a DAL publicará em Boletim Geral a entrega do material adquirido, citando o
posto ou graduação, nome e identidade do adquirente, bem como as características das armas
(modelo, marca, tipo, calibre, cano e número), das munições (quantidade e calibre) e coletes (tipo,
nível, número e data de validade) adquiridos;
VII - o policial militar pode ser proprietário de, no máximo, uma arma de fogo de
uso restrito, no calibre .40S&W, observadas as condições da legislação vigente;
VIII - o Comando Geral da PMMA remeterá via ofício ao Comando da 10ª RM o
Boletim que publicou a aquisição de armas de fogo e a relação dos policiais militares adquirentes,
bem como enviará os dados em CD.
Art. 10 - O policial militar, respeitando o limite de 06 (seis) armas de fogo de uso
permitido, poderá ter a propriedade de:
I - duas armas curtas;
II - duas armas longas de alma raiada;
III - duas armas longas de alma lisa.
Art. 11 - A aquisição de armas de fogo no comércio obedecerá ao que segue:
I - os policiais militares, atendidas as prescrições legais e respeitado o limite
estabelecido no artigo 10 poderão solicitar aquisição no comércio, anualmente, de:
a) uma arma de porte (arma curta ou de defesa pessoal): revólver ou pistola;
b) uma arma de caça de alma raiada (para caça ou esporte): carabina ou rifle;
c) uma arma de caça de alma lisa (para caça ou esporte): espingarda ou toda arma
congênere de alma lisa de qualquer modelo, calibre ou sistema.
Art. 12 - O limite para aquisição de coletes balístico, na indústria, será de 1 (um)
exemplar por policial militar, podendo esse realizar nova aquisição somente no último ano de
validade do colete em uso.
CAPÍTULO III
DO REGISTRO
Art. 13 - As armas de fogo de uso permitido adquiridas por policiais militares
serão registradas na PMMA e as armas de fogo de uso restrito na 10ª RM.
§ 1º - O registro das armas de fogo de uso permitido será feito em Boletim
Reservado da PMMA e deverá conter todos os elementos (dados) preconizados no art. 15 do Dec.
5.123, de 1º/07/04, o qual regulamentou a Lei 10.826, de 22/11/03.
§ 2º - O registro das armas de fogo de uso restrito será feito em Boletim Interno
Reservado da 10ª Região Militar e o seu cadastro no Sistema de Gerenciamento Militar de Armas SIGMA.
§ 3º - A DAL também se encarregará de registrar em Boletim Reservado a
aquisição das armas de que trata o parágrafo anterior, e deverá conter todos os elementos (dados)
preconizados no Parágrafo 2º do art. 18 do Dec. 5.123, de 1º/07/04, e encaminhará cópia para a 10ª
RM, para fins de transcrição.
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§ 4º - A DAL ficará encarregada de emitir os certificados de registro, das armas
de fogo adquiridas por policiais militares, com base no número do SIGMA fornecido pelo Comando
da 10ª RM e os entregará mediante recibo em livro próprio, aos respectivos adquirentes.
§ 5º - A revalidação do Registro da arma será feita pela DAL, a cada três anos,
através de requerimento do interessado, mediante apresentação da arma e requerimento assinado
pelo seu Comandante de Unidade, para os policias da capital. Para os policiais do interior do
Estado, os Comandantes de Unidade, após vistoria na arma, remeterão o requerimento à DAL.
§ 6º - A Seção de Inativos informará, em tempo razoável, a DAL a morte de
policial militar inativo para eventuais medidas necessárias ao regular controle da propriedade e da
posse de arma de fogo deixada pelo militar falecido.
§ 7º - A Junta Militar de Saúde, deverá informar imediatamente, à Diretoria de
Apoio Logístico, acerca dos policiais militares com restrição médica ou psicológica para o uso de
arma de fogo.
§ 8º - O policial militar colecionador, atirador ou caçador deverá registrar sua
arma no Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados da 10ª Região Militar (SFPC/10ª RM), a
qual será cadastrada no SIGMA, e deverá encaminhar cópia do registro ao Comando Geral da
PMMA para publicação em Boletim Reservado e controle da DAL.
§ 9º - Os policiais militares proprietários de armas de fogo registradas em outros
Órgãos Oficiais, estranhas à Corporação, deverão encaminhar à DAL no prazo máximo de 30
(trinta) dias, a contar da publicação desta Portaria, através de seus Comandantes, Chefes ou
Diretores, cópia autenticada do Certificado de Registro de Arma de Fogo, para fins de
cadastramento junto ao SIGMA e expedição do novo CRAF.
CAPÍTULO IV
DO CADASTRO
Art. 14 - As armas de fogo, de uso permitido ou restrito, pertencentes aos policiais
militares da PMMA, serão cadastradas no SIGMA, por intermédio do serviço de Fiscalização de
Produtos Controlados da 10ª RM.
Art. 15 - A DAL manterá um banco de dados no qual constarão todos os
elementos necessários à perfeita identificação da arma e do respectivo proprietário, e um outro
sobre as munições e coletes balísticos adquiridos por cada policial militar, no comércio ou na
indústria.
CAPÍTULO V
DA TRANSFERÊNCIA
Art. 16 - A Transferência de arma de fogo de calibre permitido, será feita
mediante prévia informação do interessado ao Diretor da DAL, conforme modelo de formulário
emitido pela DAL.
§ 1º - As transferências entre militares vinculados ao SIGMA deverão ser
informadas ao SFPC de vinculação para fins de conhecimento e novo cadastro no sistema.
§ 2º - Caso o seu novo proprietário seja vinculado ao SINARM, deverá ser obtida
autorização prévia do Departamento de Polícia Federal para transferir o armamento.
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Art. 17 - A transferência de propriedade de arma de fogo dependerá dos seguintes
requisitos:
I - prévia autorização da autoridade competente;
II - a arma objeto da transferência deve estar registrada e cadastrada no SIGMA
ou SINARM;
III - presença de todos os requisitos para a aquisição da arma, consoante a
legislação em vigor.
Art. 18 - Observar-se-á para a transferência de determinada arma de fogo os
mesmos requisitos normativos que regeram sua aquisição originária, devendo a vistoria das armas
na capital ser feita pela DAL e no interior pelo P/4 da Unidade.
§ 1º - A DAL somente entregará ao adquirente o novo certificado de registro após
o recolhimento do certificado do antigo proprietário.
§ 2º - Efetivada a transferência de propriedade da arma, o Comandante-Geral fará
publicar a alteração no Boletim Reservado do Comando-Geral.
§ 3º - As transferências das armas de fogo de calibre restrito adquiridas com
respaldo na Portaria nº 32-D Log de 2005 são regidas por dispositivos próprios previstos naquela
Portaria, e demais disposições do Exército Brasileiro.
CAPÍTULO VI
DOS FATOS IMPEDITIVOS DA PROPRIEDADE DE ARMA DE USO RESTRITO
Art. 19 - As armas de fogo de uso restrito serão imediatamente recolhidas pelo
DAL se ocorrerem quaisquer das seguintes hipóteses:
I - exclusão ou demissão, a pedido ou de ofício;
II - morte ou interdição do policial militar proprietário;
III - qualquer outro fato posterior à aquisição que impeça a propriedade de arma
de fogo de uso restrito.
§ 1º - O proprietário, seu representante judicial ou o inventariante terão o prazo de
noventa dias, contados do recolhimento, para apresentar interessado apto em adquirir a arma de
fogo, caso em que a DAL processará a transferência na forma desta Portaria.
§ 2º - Esgotado o prazo do parágrafo anterior, a arma será encaminhada ao
Comando do Exército, para destruição.
CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 20 - As armas de fogo de policiais militares – de uso permitido ou restrito –
integrarão o cadastro do SIGMA, do Exército Brasileiro.
Art. 21 - Os policiais militares que tenham adquirido armas através da corporação
ou que tenham armas em registros próprios, anteriormente à vigência da Lei no 10.826, de 22 de
dezembro de 2003, ou ainda que possuam armas registradas junto à Polícia Federal, deverão
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declará-las por escrito ao Comandante, Chefe ou Diretor, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da
publicação desta Portaria.
§ 1º - À declaração será juntada uma cópia autenticada do certificado de registro
emitido pela Polícia Federal.
§ 2º - A DAL adotará as providências necessárias à efetivação do registro na 10ª
RM e do cadastro no SIGMA.
§ 3º - Consideram-se registros próprios os registros feitos nos Boletins Gerais e
ou Reservados da PMMA.
§ 4º - As disposições deste artigo também se aplicam aos policiais militares que
eventualmente tiverem adquirido armas de fogo de uso restrito por procedimento fora da
Corporação.
§ 5º - A arma adquirida por policial militar que não está registrada, porém, possui
origem comprovada, pode ser registrada e cadastrada no SIGMA.
Art. 22 - A partir da publicação desta Portaria é vedado ao policial militar
adquirir:
I - arma de fogo ou munições de uso restrito através de procedimento fora da
Corporação;
II - arma de fogo ou munições de uso permitido através da Polícia Federal sem o
encaminhamento de que trata o artigo anterior.
Art. 23 - O candidato a ingresso na Corporação, aprovado em concurso público,
que seja proprietário de arma de fogo, por ocasião da inclusão, deverá declarar por escrito a
existência da referida arma, devidamente acompanhada da cópia autenticada do certificado de
registro.
Art. 24 - Nos casos de furto, roubo ou extravio de arma de fogo ou munição
particular, inclusive do certificado de registro, o fato deverá ser registrado na delegacia da área e
participado imediatamente, por escrito, ao comandante, chefe ou diretor da OPM o mais breve
possível.
§ 1º - A cópia da ocorrência será remetida juntamente com a parte ou
encaminhada ao comandante, chefe ou diretor da OPM, imediatamente após a liberação do
documento pela delegacia.
§ 2º - O comandante, chefe ou diretor da OPM, instaurará sindicância para o
esclarecimento dos fatos, quando se tratar de arma de fogo, ou colete balístico e acompanhará as
investigações que forem procedidas pela polícia judiciária.
§ 3º - A cópia do relatório deverá ser encaminhada a DAL, juntamente com o
certificado de registro da arma extraviada e com a cópia autenticada do respectivo boletim de
ocorrência policial e demais documentos que atestem o ocorrido.
§ 4º - A DAL comunicará o fato ao Comando da SFPC 10ª RM para fins de
averbação no banco de dados SIGMA.
§ 5º - Além do previsto no caput deste artigo, o policial militar também deverá
comunicar sobre a recuperação da mencionada arma à sua OPM, que por sua vez fará a publicação
em BR, cabendo à DAL, fazer a atualização do cadastro desta arma.
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§ 6º - O policial militar ficará impedido de adquirir outra arma de fogo no período
entre seis meses a três anos, caso fique apurado negligência ou imprudência, nos casos de roubo,
extravio ou furto, ou transferência sem as formalidades legais, cabendo ao Comandante Geral da
Corporação definir o período do impedimento.
§ 7º - No caso de cometimento de crime não mais será concedida autorização para
aquisição de arma de fogo de uso permitido.
Art. 25 - O Policial Militar que tiver a arma de fogo de uso restrito adquirida nos
termos desta Portaria, extraviada, por furto, roubo ou perda, somente poderá adquirir nova arma de
uso restrito, depois de decorridos cinco anos do registro da ocorrência do fato na delegacia de
polícia judiciária, podendo, no entanto, ser autorizada nova aquisição, a qualquer tempo, depois de
solução de processo ou procedimento administrativo, que ateste não ter havido cometimento de
crime por parte do proprietário, por negligência ou imprudência.
Parágrafo Único: No caso de
cometimento de crime não mais será concedida autorização para aquisição de arma de fogo de uso
restrito.
Art. 26 - Os policiais militares que desejarem obter o registro de atirador, caçador
ou colecionador deverão procurar o SFPC de vinculação para obter as informações necessárias à
obtenção da referida autorização para o exercício das atividades de seu interesse.
Art. 27 - Quando o policial militar estiver portando arma particular, ou
procedendo ao trânsito da mesma, o registro de arma será de posse obrigatória, além da carteira de
identidade militar, da autorização de porte de arma de fogo ou da guia de trânsito de arma de fogo.
Art. 28 - O Comandante, Diretor ou Chefe de OPM ao tomar conhecimento, por
meio de Laudo Médico, do quadro psicopatológico de subordinado que, expressamente, determine
restrição ao uso de arma de fogo, deverá suspender o respectivo porte do policial militar,
promovendo o imediato recolhimento, enquanto perdurar a situação.
Art. 29 - O Diretor de Pessoal – DP, detentor de assentamento individual de
policial militar inativo proprietário de arma de fogo que, por meio de laudo médico, tenha ciência
de situação psicológica que o impeça de portar arma de fogo, adotará as medidas necessárias ao
recolhimento dessa arma particular, a qual ficará guardada na DAL, até que cessem os motivos do
impedimento ou até que a propriedade da arma seja transferida para outrem, observando-se as
formalidades legais.
Art. 30 - As alterações de características (calibre, comprimento do cano,
capacidade e/ou acabamento) das armas de fogo de propriedade de policiais militares, procedidas
com a devida autorização da SFPC/10ª RM, devem ser publicadas em Boletim Reservado para
conhecimento e controle da DAL.
Art. 31 - O Modelo do Certificado de Propriedade de Arma de Fogo deverá ser
confeccionado pela DAL de acordo com o modelo e orientações do Exército Brasileiro, adequado à
PMMA.
Art. 32 - De acordo com as orientações do Exército Brasileiro, os policias
militares estão isentos de pagamento de taxas para cadastro e registro de armas de fogo até o total
de duas armas. A partir da terceira arma de fogo registrada, será cobrada pelo SIGMA uma taxa a
ser fixada pelo Exército Brasileiro.
Art. 33 - As armas registradas na PMMA antecedente a publicação desta Portaria,
servirão apenas para comprovação da origem da arma, não configurando seu registro e cadastro de
acordo com as normas da Lei 10.826/2003, devendo os proprietários solicitarem o registro junto a
DAL, para integrarem o SIGMA.
Art. 34 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 35 - Revogam-se as disposições em contrário.
DÊ-SE CIÊNCIA,
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
(Ass.) CEL QOPM ANTONIO PINHEIRO FILHO – Comandante-Geral
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ANEXO I
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De acordo o prescrito na Lei Federal n.º 10.826/03, no Decreto Federal nº 5.123 e
na Portaria nº
do GCG, autorizo o (posto/graduação, nome,RG, CPF, lotação), a adquirir para
seu uso pessoal o seguinte material:
a) espécie;
b) modelo
c) marca:
d) tamanho:
98

e) nível de proteção:
f) cor:
g) material:
h) quantidade de camadas:
A aquisição será realizada no Estabelecimento Comercial (Nome, Código da Loja ou
CNPJ): ...............................................................................
Esta autorização tem validade de 30 (trinta) dias a contar da data de sua expedição.

Observações:
1) Apresentação obrigatória da identidade funcional (original).
2) O numerador das autorizações deverá ser contínuo, inclusive no caso de mudança de ano.
3) A assinatura deverá ser legível e conter o carimbo do comandante.
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PORTARIA Nº 37/2007- GCG – Dispõe sobre a Comissão Permanente de Uniformes – CPU.
(BG 138/2007, de 31 de agosto de 2007)
O COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO MARANHÃO, no uso
de suas atribuições legais, e de acordo com os arts. 43 e 44 do Regulamento de Uniformes da
Policia Militar do Maranhão- RUPOM, aprovado pelo Decreto Estadual nº 15.777, de 01 de
setembro de 1997.
RESOLVE
Art. 1º - Nomear os integrantes da Comissão Permanente de Uniformes – CPU.
Art. 2º - A CPU será composta pelo Ten Cel QOPM Chefe da 1ª Seção do EMG,
Ten Cel QOPM Chefe da 4ª Seção do EMG, Maj QOPM da Seção de Patrimônio da Diretoria de
Apoio Logístico – DAL/4 e Maj QOPM Chefe do Centro de Informática e Sistemas – CIS,
presidida pelo mais antigo e secretariada pelo mais moderno, coma finalidade de propor mudanças
no Uniforme da Policia Militar do Maranhão, quanto:
I – a composição, posse e uso de uniformes especiais não previstos, bem como
insígnias, distintivos e peças complementares a eles aplicáveis.
II – ao fardamento a ser utilizado por efetivo de outras Unidades ou Subunidades
especiais e funcionários civis, que venham a ser criados na Corporação; Art. 3º - À Comissão
Permanente de Uniformes CPU, compete ainda, atribuições de assessoramento e fiscalização no
cumprimento das normas previstas no RUPOM e outras dele decorrentes.
Art. 4º - Ficam revogadas as Portarias nºs 005/98- GCG, de 10 de novembro de
1998 e a Portaria nº 49/2006- GCG, de 14 de agosto de 2006.
Art. 5º - Esta Portaria entrara´em vigor na data de publicação.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
Quartel do Comando Geral em São Luís, 29 de agosto de 2007. (Ass.) Cel QOPM
ANTÔNIO PINHEIRO FILHO - Comandante Geral.
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PORTARIA Nº 011/2008- GCG – Regular a descentralização financeira e orçamentária da
Corporação.
(BG 070/2008, de 15 de Abril de 2008)
(a) O Comandante Geral da Polícia Militar do Maranhão, no uso de suas
atribuições legais e visando regular a descentralização financeira e orçamentária da corporação;
RESOLVE
Art. 1º- Determinar que a execução da dotação financeira e orçamentária
destinada ao 2º Batalhão da Polícia Militar – Caxias-MA, 3º Batalhão de Polícia Militar –
Imperatriz-MA, 4º Batalhão de Polícia Militar – Balsas-MA, 5º Batalhão de Polícia Militar – Barra
do Corda-MA, 7º Batalhão de Polícia Militar – Pindaré Mirim-MA, 10º Batalhão de Polícia Militar
– Pinheiro-MA, 11º Batalhão de Polícia Militar – Timon-MA, 4ª Companhia PM Independente –
Chapadinha-MA, 5ª Companhia PM Independente- Açailândia-MA, 6ª Companhia PM
Independente – São João dos Patos-MA, 7ª Companhia PM Independente – Rosário-MA, 8ª
Companhia PM Independente – Itapecuru-Mirim-MA, 9ª Companhia PM Independente – CodóMA, 10ª Companhia PM Independente – Pedreiras-MA, 11ª Companhia PM Independente –
Presidente Dutra-MA, 12ª Companhia PM Independente – Zé Doca-MA, 13ª Companhia PM
Independente – Viana-MA, 1ª Companhia PM Independente – Colinas-MA, 3ª Companhia PM
Independente – Porto Franco-MA e o 2º Esquadrão de Polícia Montada – João Lisboa-MA, no
corrente exercício, abrangerá ainda outras subunidades:
§1º - O 2º Batalhão da Polícia Militar – (2ºBPM) – Caxias-MA, como Unidade
Gestora Executora- UGE, compreenderá ainda; I- o 3º Pelotão da 2ª Companhia do 2º Batalhão da
Policia Militar- (3/2/2º BPM)- Coelho Neto-MA.

§2º- O 4º Batalhão de Polícia Militar – (4º BPM) – BalsasMA, como Unidade
Gestora Executiva – UGE, compreenderá ainda: I - a 2ª Companhia do 4º Batalhão de Polícia
Militar - ( 2/4º BPM)- Carolina-MA;e II - a 3ª Companhia do 4º Batalhão de Polícia Militar - (3/4º
BPM)- São Raimundo das Mangabeiras-MA; e III - o 2º Pelotão da 1ª Companhia do 4º Batalhão
de Polícia Militar - (2/1/4º BPM)- Alto Parnaíba-MA; e IV - o Destacamento Policial Militar da 1ª
Companhia do 4º Batalhão de Polícia Militar - (DPM/1/4º BPM) - Fortaleza dos Nogueiras-MA;
§3º - O 5º Batalhão de Polícia Militar - (5º BPM) - Barra do Corda-MA, como Unidade Gestora
Executora- UGE, compreenderá ainda: I - a 4ª Companhia do 5º Batalhão de Polícia Militar – (4/5º
BPM)- Grajaú-MA; §4º - O 7º Batalhão de Polícia Militar - (7º BPM) – Pindaré – Mirim- MA,
como Unidade Gestora Executiva – UGE, compreenderá ainda: I - a 2ª Companhia do 7º Batalhão
de Policia Militar – (2/7º BPM)- Santa Inês-MA; e II - o 2º Pelotão da 2ª Companhia do 7º
Batalhão de Policia Militar-(2/2/7º BPM)- Santa Luzia do Tide-MA; §5º - O 10º Batalhão da Polícia
Militar – (10º BPM) – Pinheiro-MA, como Unidade Gestora Executora- UGE, compreenderá ainda;
I - o 2º Pelotão do 10º Batalhão de Polícia Militar –(2/10º BPM)- Santa Helena-MA; II - o 4º
Pelotão do 10º Batalhão de Polícia Militar –(4/10º BPM)- São Bento-MA; e III - o 5º Pelotão do 10º
Batalhão de Polícia Militar –(5/10º BPM)- Cururupú-MA. §6º - A 2ª Companhia Independente - (2ª
CI) – Bacabal-MA, como Unidade Gestora Executora- UGE, compreenderá ainda: I - o 3º Pelotão
da 2ª Companhia PM Independente –(3/2ª CI)- São Luís Gonzaga-MA; II - o Destacamento Policia
Militar da 2ª Companhia PM Independente- (DPM/2ª CI)- São Mateus-MA; e III - o Destacamento
Policial Militar da 2ª Companhia PM Independente – (DPM/2ªCI)- Vitorino Freire-MA; §7º - A 4ª
Companhia Independente - (4ª CI) – ChapadinhaMA, como Unidade Gestora Executora - UGE,
compreenderá ainda:
I - o 6º Pelotão da 4ª Companhia PM Independente –(6/4ª CI)- São Bernardo-MA; e
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II - o Destacamento Policial Militar do 2º Pelotão da 4ª Companhia PM Independente –
(DPM/2/4ª CI)- Brejo-MA.

§8º - A 5ª Companhia Independente - (5ª CI) – AçailândiaMA, como Unidade Gestora
Executora - UGE, compreenderá ainda: I - o Destacamento Policial Militar da 5ª Companhia PM
Independente - (DPM/5ª CI) – Buriticupu-MA; II - o Destacamento Policial Militar da 5ª
Companhia PM Independente – (DPM/5ªCI)- Itinga-MA; e III - o Destacamento Policial Militar da
5ª Companhia PM Independente – (DPM/5ªCI)- São Pedro da Água Branca-MA. §9º - A 6ª
Companhia Independente - (6ª CI) – São João dos Patos-MA, como Unidade Gestora Executora UGE, compreenderá ainda: I - o 3º Pelotão da 6ª Companhia PM Independente- (3/6ª CI)Barão de
Grajaú-MA. §10 - A 7ª Companhia Independente - (7ª CI) – Rosário-MA, como Unidade Gestora
Executora - UGE, compreenderá ainda: I - o 3º Pelotão da 7ª Companhia PM Independente - (3/7ª
CI)- Barreirinhas-MA; e II - o 5º Pelotão da 7ª Companhia PM Independente - (5/7ª CI)- MorrosMA. §11 - A 8ª Companhia Independente - (8ª CI) – ItapecuruMirim-MA, como Unidade Gestora
Executora - UGE, compreenderá ainda: I - o 2º Pelotão da 8ª Companhia PM Independente - (2/8ª
CI)- Miranda-MA; e II - o 3º Pelotão da 8ª Companhia PM Independente - (3/8ª CI)- Vagem
Grande-MA. §12 - A 9ª Companhia Independente - (9ª CI) – Codó-MA, como Unidade Gestora
Executora - UGE, compreenderá ainda: I - o 3º Pelotão da 9ª Companhia PM Independente- (3/9ª
CI)- Coroatá-MA; e II - o 5º Pelotão da 9ª Companhia PM Independente –(5/9ª CI)- Peritoró-MA.
§13 - A 10ª Companhia Independente - (10ª CI) – PedreirasMA, como Unidade Gestora Executora
- UGE, compreenderá ainda: I - o 5º Pelotão da 10ª Companhia PM Independente- (5/10ªCI)- Lago
da Pedra-MA. §14 - A 11ª Companhia Independente - (11ª CI) – Presidente Dutra-MA, como
Unidade Gestora Executora - UGE, compreenderá ainda: I - o 3º Pelotão da 11ª Companhia PM
Independente - (3/11ªCI) - Dom Pedro-MA; e
II - o 5º Pelotão da 11ª Companhia PM Independente - (5/11ª CI) - São Domingos do
Maranhão-MA; e
§15 - A 12ª Companhia Independente - (12ª CI) – Zé DocaMA, como Unidade Gestora
Executora - UGE, compreenderá ainda: I - o DPM da 12ª Companhia PM Independente(DPM/12ªCI)- Maracaçumé-MA. §16º- A 1º Companhia PM Independente - (1ª CI)- ColinasMA,
como Unidade Gestora Executora- UGE, compreenderá ainda: I - o 1º Pelotão PM Independente (1/1ª CI) – Colinas-MA.
Art. 2º - Determinar que a utilização de créditos orçamentários, no exercício financeiro
de 2008, do 2º Batalhão da Polícia Militar, 3º Batalhão de Polícia Militar, 4º Batalhão de Polícia
Militar, 5º Batalhão de Polícia Militar, 7º Batalhão de Polícia Militar, 10º Batalhão de Polícia
Militar, 11º Batalhão de Polícia Militar, 2ª Companhia PM Independente, 4ª Companhia PM
Independente, 5ª Companhia PM Independente, 6ª Companhia PM Independente, 7ª Companhia PM
Independente, 8ª Companhia PM Independente, 9ª Companhia PM Independente, 10ª Companhia
PM Independente, 11ª Companhia PM Independente, 12ª Companhia PM Independente, 13ª
Companhia PM Independente, 1ª Companhia PM Independente, 3ª Companhia PM Independente e
do 2º Esquadrão de Polícia Montada obedecerão a legislação pertinente à matéria.
Art. 3º - A distribuição da cota mensal "recurso financeiro" das Unidades Gestoras,
19112 - 2º BPM - Caxias-MA, 19113 - 3º BPM - Imperatriz-MA, 19118 - 4º BPM – Balsas-MA,
19115 - 5º BPM - Barra do Corda-MA, 19114 - 7º BPM - Pindaré Mirim-MA, 19121 - 10º BPM Pinheiro-MA, 19116 - 11º BPM - Timon-MA, 19120 – 2ª CI – Bacabal-MA, 19119 - 4ª CI Chapadinha-MA, 19117 - 5ª CI - Açailândia-MA, 19123 - 6ª CI - São João dos Patos-MA, 19127 7ª CI - Rosário-MA, 19128 - 8ª CI - Itapecuru-Mirim-MA, 19124 - 9ª CI - Codó-MA, 19129 - 10ª
CI - Pedreiras-MA, 19122 - 11ª CI - Presidente DutraMA, 19130 - 12ª CI - Zé Doca-MA e 19131 13ª CI - Viana-MA, 19132 - 1ª CI - ColinasMA, 19133 - 3ª CI – Porto Franco-MA e 19134 - 2ª
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EPMont – João Lisboa-MA serão distribuídos conforme o anexo “A” e os Quadros de
Detalhamento de Despesa (QDD), aprovados pelo Decreto nº 23.834, de 18 de março de 2008.
Art. 4º - A Polícia Militar não assumirá as despesas referentes aos deslocamentos de
policiais militares no caso de justiça, quando o fato não tiver relação de causa e efeito com o
exercício de atividade policial militar.
Art. 5º - Revoga-se as Portarias nºs 013/2007-GCG de 07 de março de 2007. Art. 6º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E
CUMPRA-SE.
Quartel do Comando Geral, em São Luís, 14 de abril de 2008. (Ass.) Cel QOPM
ANTÔNIO PINHEIRO FILHO - Comandante Geral.
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Quartel do Comando Geral, em São Luís, 14 de abril de 2008. (Ass.) Ten
Cel QOPM AGOSTINHO GONÇALVES SILVA- Chefe da 4ª Seção.
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PORTARIA Nº 040/2008-QCG – Aprovar a Diretriz de Normatização do Teste de Condição
Física Especial na Polícia Militar do Maranhão para seleção de Oficiais (Capitães e Tenentes)
e Praças (Subtenentes e Sargentos).
(BG 132/2008, de 15 de julho de 2008)
(a) O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO, no
uso de suas atribuições legais e,
Considerando a proposta para implementação do Teste de Condição Física
Especial (TCFES) apresentada pela Comissão designada pela Diretoria de Ensino e composta pelo
Cap PM Horman Schnneyder Almeida da Silva, Cap PM Welliygton Chaves Pinheiro, Cap PM
Anderson Fernando Holanda Maciel, 1º Ten PM Eliezer Lima da Silva, 1º Ten PM Augusto Carlos
Soares Magalhães e pelo SD PM Emmanuel Antonio Ferreira Macedo, profissionais com formação
na área de Educação Física e, após apreciação e parecer favorável do Estado Maior Geral,
Considerando que o Teste de Condição Física Especial (TCFES) será aplicado
para fins de seleção de Oficiais (Capitães e Tenentes) e Praças (Subtenentes e Sargentos), de ambos
os sexos, candidatos ao Curso de Instrutor de Educação Física (CIEF) e ao Curso de Auxiliar
Técnico de Educação Física (CATEF), respectivamente, durante a realização de Processos Seletivos
na PMMA.
Considerando a necessidade de normatizar o Teste de Condição Física Especial
(TCFES) no âmbito desta Corporação.
RESOLVE
Art. 1º - Aprovar a Diretriz de Normatização do Teste de Condição Física
Especial na Polícia Militar do Maranhão para seleção de Oficiais (Capitães e Tenentes) e Praças
(Subtenentes e Sargentos), de ambos os sexos, candidatos ao Curso de Instrutor de Educação Física
(CIEF) e ao Curso de Auxiliar Técnico de Educação Física (CATEF).
Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Quartel do Comando Geral em São Luís, 14 de julho de 2008. (Ass.) Cel QOPM
Antonio Pinheiro Filho - Comandante Geral.

a) DIRETRIZ DE NORMATIZAÇÃO PARA APLICAÇÃO DO TESTE DE
CONDIÇÃO FÍSICA ESPECIAL (TCFES)
1. FINALIDADE
A presente diretriz tem por finalidade normatizar o Teste de Condição Física
Especial (TCFES) a ser aplicado aos Capitães e Tenentes QOPM candidatos ao Curso de Instrutores
de Educação Física (CIEF), Subtenentes e Sargentos QPMP-0 candidatos ao Curso de Auxiliar
Técnico de Educação Física (CATEF), de ambos os sexos.
2. JUSTIFICATIVA
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Esta Diretriz de Normatização para Aplicação do Teste de Condição Física
Especial (TCFES) na Polícia Militar do Maranhão se justifica pela necessidade de sistematizar e
padronizar os referidos testes que são destinados à seleção de Oficiais (Capitães e Tenentes) e
Praças (Subtenentes e Sargentos) candidatos ao CIEF e CATEF, respectivamente, durante a
realização de Processos Seletivos no âmbito da Corporação.
A proposta para implantação do
Teste de Condição Física Especial (TCFES) foi apresentada por uma Comissão designada pela
Diretoria de Ensino, composta por 05 (cinco) Oficiais e 01 (uma) praça, possuidores do Curso de
Educação Física e foi baseada em estudos científicos existentes, haja vista que a seleção de Oficiais
PM para o CIEF e Praças para o CATEF obedece a uma tabela que adota parâmetros bem
superiores àqueles utilizados na Corporação para seleção à outros cursos ou promoção.
A
seleção dos Oficiais e Praças para os respectivos cursos não deixa de implicar primordialmente em
uma preparação física precoce sem o mínimo de orientação técnica; uma vez que vislumbram
tamanha oportunidade, em contrapartida acumulam-se a tudo isso suas missões profissionais, as
quais são sem sombra de dúvida, importantíssimas para o dia-a-dia da UPM e da Corporação.
Portanto, levando-se em consideração os ensinamentos repassados e devidamente abalizados
durante o Curso de Instrutores de Educação Física, foi apresentado pela Comissão o Teste de
Condição Física Especial destinado à seleção de Oficiais e Praças candidatos ao CIEF e CATEF,
respectivamente, utilizando protocolos e padrões medianos fisiologicamente abalizados, onde se
avaliará condição mínima do policial militar para ingresso nos cursos, de acordo com as tabelas
constantes dos anexos “A”, “A-1”, “B”, “B-1” e os protocolos do anexo “C”.

3. OBJETIVOS
3.1. Geral
Desenvolver e padronizar o Teste de Condição Física Especial (TCFES) para fins
de seleção de Oficiais (Capitães e Tenentes) e Praças (Subtenentes e Sargentos), de ambos os sexos,
candidatos ao Curso de Instrutores de Educação Física (CIEF) e ao Curso de Auxiliar Técnico de
Educação Física (CATEF), respectivamente, durante a realização de Processos Seletivos na PMMA.

3.2. Específicos
3.2.1. Estabelecer padrões de desempenho físico individual e regular os
procedimentos a serem adotados no âmbito da Corporação, por ocasião da seleção de Oficiais e
Praças para o CIEF e CATEF.
3.2.2. Estimular a participação efetiva dos Oficiais e Praças da Corporação
durante o Processo Seletivo com vistas a selecionar os policiais militares mais preparados para o
CIEF e CATEF.
3.2.3. Aumentar a quantidade de profissionais com formação na área de Educação
Física visando a adoção de uma política voltada para a qualidade de vida do policial militar em
todas as UPMs da capital e interior.
3.2.4. Possibilitar, subsidiariamente, o desenvolvimento de estudos sobre a saúde
e aptidão física dos policiais militares da Polícia Militar do Maranhão.
4. CONCEITUAÇÃO GERAL
4.1. Condição Física Total
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É a capacidade psicossomática do policial militar, necessária ao desempenho de
qualquer atividade funcional que demande esforço físico significativo, sem comprometimento de
sua saúde.
4.2. Aptidão Física
É a capacidade física total para executar tarefas específicas que requerem esforços
específicos (neuromuscular e cardiopulmonar).
4.3. Teste de Aptidão Física
É o exame destinado a avaliar a aptidão física dos(as) candidatos(as) policiais
militares, através de exercícios específicos, para fins de seleção aos diversos cursos, estágios e
promoção.
4.4. Teste de Condição Física Especial
Teste destinado a avaliar a condição física do(a) policial militar, candidato(a) ao
Curso de Instrutor de Educação Física (CIEF) ou Curso de Auxiliar Técnico de Educação Física
(CATEF) através de exercícios específicos constantes nas tabelas dos anexos “A”, “A-1”, “B” e “B1”, levando-se em consideração a faixa etária e de acordo com o protocolo do anexo “C”.
5. TESTES DE CONDIÇÃO FÍSICA ESPECIAL APLICADOS NA PMMA
5.1. Teste Condição Física Especial para o segmento MASCULINO
Para seleção de candidatos ao CIEF (Oficiais) e CATEF (Praças), conforme anexo
A e A-1
5.1.1. Abdominal (Pollock & Wilmore)
5.1.2. Flexão de cotovelos na barra fixa
5.1.3. Corrida de 50 m rasos
5.1.4. Natação 100 m nado livre
5.1.5. Corrida de 12 minutos

5.2. Teste Condição Física Especial para o segmento FEMININO
Para seleção de candidatas ao CIEF (Oficiais) e CATEF (Praças), conforme anexo
B e B-1
5.1.1. Abdominal (Pollock & Wilmore)
5.1.2. Flexão de cotovelos no solo
5.1.3. Corrida de 50 m rasos
5.1.4. Natação 100 m nado livre
5.1.5. Corrida de 12 minutos
6. EXECUÇÃO
6.1. Condições gerais
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6.1.1. O Teste de Condição Física Especial (TCFES) tem caráter eliminatório e
classificatório e será aplicado aos candidatos julgados aptos no exame de saúde realizado pela Junta
Militar de Saúde da Corporação.
6.1.2. O TCFES será realizado perante uma Comissão composta de pelo menos 03
(três) membros, designada pelo Comandante Geral ou Diretor de Ensino, dos quais, pelo menos 02
(dois) membros deverão possuir o Curso de Educação Física, quando o TCFES for aplicado na
capital e no mínimo 01 (um) deverá possuir o Curso de Educação Física quando for aplicado no
interior, sendo presidida pelo de maior posto.
6.1.3. Todos os membros que compõem a Comissão para seleção ao CIEF devem
ser Oficial PM e para a seleção ao CATEF pelo menos 01(um) dos membros deverá ser Oficial.
6.1.4. O TCFES será realizado em 03 (três) dias consecutivos, na ordem abaixo
descrita, ficando a corrida aeróbica (caminhada) para o segundo dia.
(1) Para o masculino
(flexão de cotovelos na barra fixa, abdominal, corrida de 50 metros, natação e corrida aeróbica),
nessa ordem.
(2) Para o feminino (flexão de cotovelos no solo, abdominal, corrida de 50 metros,
natação e corrida aeróbica), nessa ordem.
6.1.5. Para a realização do TCFES, os candidatos deverão se apresentar, na data e
horário previstos para a sua realização, no local previamente determinado, trajando uniforme
apropriado para a prática de atividade física (calção, camiseta e tênis, sunga de banho), previsto do
Regulamento de Uniforme.
6.1.6. O candidato que tiver sido submetido ao TCFES nos 06 (seis) meses que
antecederem a data prevista pelo respectivo Processo Seletivo e tenha sido considerado APTO,
estará isento da realização do teste, desde que o candidato apresente à Diretoria de Ensino cópia da
ATA ou BG que o tornou APTO, ou ainda, apresente tal documento à Comissão de Aplicação do
Teste de Condição Física Especial, no local dos testes.
6.1.7. Para cada exercício (prova) só será admitida apenas uma única tentativa.

6.2. Resultado final
6.2.1. Aprovação
Será considerado aprovado o candidato que obtiver nota igual ou superior a 7,0
(sete), após o somatório cumulativo de todas as provas, dentro da sua respectiva faixa etária.
6.2.2. Reprovação
(1) Será considerado reprovado e consequentemente eliminado no Teste de
Condição Física Especial (TCFES) o candidato que:
(a) não comparecer ao local na data e hora previstas para a realização de qualquer
uma das provas.
(b) deixar de atingir o padrão mínimo em qualquer uma das provas, dentro da sua
respectiva faixa etária.
(c) deixar de realizar qualquer uma das provas.
(d) não executar de maneira correta, o padrão mínimo das provas previstas para a
sua faixa etária conforme especificado nas tabelas em anexo.
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(2) O candidato que não atingir o padrão mínimo exigido em cada uma das
provas (zerar) será considerado reprovado e não poderá mais participar das demais provas
seguintes, sendo eliminado do TCFES.
7. PRESCRIÇÕES DIVERSAS
7.1. A policial militar grávida, em qualquer fase da sua gestação, não poderá ser
submetida ao TCFES.
7.2. O candidato com limitações motoras e/ou fisiológicas não deverá participar
do TCFES, caso haja determinação contrária, deverá ser submetido aos mesmos testes dos demais
candidatos.
7.3. O candidato com a idade acima da prevista nas tabelas não deverá participar
do TCFES, caso haja determinação contrária, também deverá ser submetido aos mesmos testes dos
demais candidatos.
7.4. Os resultados dos testes serão registrados pela Comissão na Ata do Teste de
Condição Física Especial que depois de assinada pelos membros será publicada em Boletim Geral.
7.5. O Teste de Condição Física Especial (TCFES) terá a validade de 06 (seis) meses a contar do
último dia da realização dos testes.
7.6. Os casos omissos serão solucionados pela Comissão do TCFES, pelo Diretor
de Ensino e em última instância pelo Comandante Geral.
Quartel do Comando Geral em São Luís - MA, 10 de julho de 2008. (Ass.) CEL
QOPM FRANKLIN PACHÊCO SILVA – Diretor de Ensino.

ANEXO “A”

QUADRO NORMATIVO DE EXERCÍCIOS PARA O SEGMENTO MASCULINO
TESTE DE CONDIÇÃO FÍSICA ESPECIAL APLICADO AOS CANDIDATOS AO CURSO DE
INTRUTOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA (CIEF)
1. PROVA DE ABDOMINAL (POLLOCK & WILMORE)
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2. PROVA DE FLEXÃO DE COTOVELOS NA BARRA FIXA (BARRA)
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3. PROVA DOS 50 METROS RASOS

4. PROVA DE NATAÇÃO (100 METROS NADO LIVRE)
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5. PROVA DE CORRIDA (TESTE DE COOPER)

119

ANEXO “B”

QUADRO NORMATIVO DE EXERCÍCIOS PARA O SEGMENTO FEMININO
TESTE DE CONDIÇÃO FÍSICA ESPECIAL APLICADO ÀS CANDIDATAS AO CURSO DE
INSTRUTORA DE EDUCAÇÃO FÍSICA (CIEF)

1. PROVA DE ABDOMINAL (POLLOCK & WILMORE)

2. PROVA DE FLEXÃO DE COTOVELOS NO SOLO (APOIO

3. PROVA DOS 50 METROS RASO
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4. PROVA DE NATAÇÃO (100 METROS NADO LIVRE)
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5. PROVA DE CORRIDA (TESTE DE COOPER

ANEXO “A-1”

QUADRO NORMATIVO DE EXERCÍCIOS PARA O SEGMENTO MASCULINO
TESTE DE CONDIÇÃO FÍSICA ESPECIAL APLICADO AOS CANDIDATOS AO CURSO DE
AUXILIAR TÉCNICO DE EDUCAÇÃO FÍSICA (CATEF)

1. PROVA DE ABDOMINAL (POLLOCK & WILMORE)
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2. PROVA DE FLEXÃO DE COTOVELOS NA BARRA FIXA (BARRA)
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3. PROVA DOS 50 METROS RASO

4. PROVA DE NATAÇÃO (100 METROS NADO LIVRE)
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5. PROVA DE CORRIDA (TESTE DE COOPER
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ANEXO “B-1”

QUADRO NORMATIVO DE EXERCÍCIOS PARA O SEGMENTO FEMININO
TESTE DE CONDIÇÃO FÍSICA ESPECIAL APLICADO ÀS CANDIDATAS AO CURSO DE
AUXILIAR TÉCNICO DE EDUCAÇÃO FÍSICA (CATEF)

1. PROVA DE ABDOMINAL (POLLOCK & WILMORE
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2. PROVA DE FLEXÃO DE COTOVELOS NO SOLO (APOIO)

3. PROVA DOS 50 METROS RASOS

127

4. PROVA DE NATAÇÃO (100 METROS NADO LIVRE)

5. PROVA DE CORRIDA (TESTE DE COOPER)
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ANEXO “C”
PROTOCOLOS PARA A EXECUÇÃO DAS PROVAS

1. Abdominal (masculino e feminino)
O (A) policial militar deverá se posicionar em decúbito dorsal com as plantas dos
pés sobre o solo, calcanhares unidos a uma distância de aproximadamente 30 cm á 40 cm da região
glútea, os joelhos formarão nesse sentido um ângulo de 90º. As mãos devem estar unidas por trás da
nuca com os cotovelos voltados levemente para frente e com os pés fixos a fim de que possa
realizar a execução do movimento. O (A) policial militar realizará a flexão do tronco de modo que
as escápulas e parte da região dorsal percam contato com o solo, devendo ao final desta, retornar a
posição inicial. O tempo de realização desta prova será de 01 (min) minuto.

2. Flexão e extensão de cotovelos na Barra fixa (masculino)
O (A) policial militar deverá posicionar-se na barra fixa com a pegada em
pronação e estar com os cotovelos totalmente em extensão, após seu posicionamento; o avaliador
dará a ordem para iniciar a prova onde serão contados como válidos os movimentos em que o
candidato ultrapassar completamente a barra com o queixo (estando à cabeça na posição natural,
orientada pelo no plano de Frankfurt, sem hiperextensão do pescoço) e consequentemente descer o
tronco até que os cotovelos fiquem em extensão, conforme a posição inicial. O ritmo da prova será
estabelecido pelo próprio candidato. Não haverá contagem de tempo para realização desta prova.
OBS.: Não serão contabilizadas as repetições que o militar deixar de ultrapassar a
barra com o queixo, bem como, quando após a subida na barra, largá-la de imediato, deixando
assim de executar a extensão dos cotovelos por completo.

3. Flexão e extensão de cotovelos no solo (feminino)
A policial militar deverá se posicionar de frente para o solo em seis apoios (mãos,
joelhos e pés) devendo as mãos estar ao lado o tronco com os dedos apontados para frente, os
polegares tangenciando os ombros, permitindo que na execução as mãos permaneçam com um
afastamento igual à largura dos ombros e cotovelos em extensão, sendo que o quadril deverá estar
em pleno alinhamento com o troco. Após seu posicionamento, o avaliador dará a ordem para iniciar
a prova onde serão contados como válidos os movimentos em que a militar executar de forma à
descrita na posição inicial. O ritmo será estabelecido pela própria militar, não sendo permitidas
paradas para descanso. Não haverá contagem de tempo para realização desta prova.
OBS.: Não serão contabilizados os movimentos em que a militar deixar de
executá-los corretamente e aqueles em que houver contato do tronco com o solo.

4. Prova dos 50 Metros Rasos (masculino e feminino)
O (A) policial militar deverá se posicionar em pé (saída alta) com um afastamento
ântero-posterior das pernas e o tronco inclinado para frente na marca de saída ou adotar a posição
que melhor lhe convier, desde que não ultrapasse em seu posicionamento a marca de saída. Ao ser
dado o sinal (silvo de apito, gesto ou voz), o (a) militar iniciará a corrida, onde seguidamente o
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cronômetro será acionado, com o objetivo de medir o tempo gasto para percorrer a distancia de 50
metros, quando então, o cronômetro será travado. Havendo condições de sua execução em pista de
atletismo, esta será eminentemente raiada.

5. Prova de Natação (masculino e feminino)
O (A) militar deverá tomar posicionamento no bloco de saída da piscina ou ao
lado deste, como melhor lhe convier. Após seu posicionamento, o avaliador dará a ordem para
iniciar a prova, momento em que será acionado o cronômetro. O (A) militar deverá cumprir o
percurso de 100 metros devendo realizá-lo em qualquer estilo (crawl, borboleta, costas ou peito) ou
qualquer outro similar, ao término o cronômetro será travado com o objetivo de medir o tempo
gasto para percorrer a distancia dos 100 metros. A prova será realizada em piscina curta (25 metros)
ou olímpica (50 metros), a virada na piscina poderá ser executada de forma técnica (virada
olímpica) ou em outros casos, tocando na borda da piscina com a mão ou com os pés. Não será
permitido ao militar durante a execução da prova pisar no fundo da piscina para descanso, segurar
na borda da piscina para descanso ou segurar nas raias da piscina para descanso, quando nesses
casos será declarada imediatamente sua reprovação e a conseqüente eliminação.

6. Corrida Aeróbica (masculino e feminino)
O (A) policial militar deverá correr e/ou caminhar sem interrupção durante 12
minutos, sendo registrada a distância total percorrida. Após o término do tempo o (a) policial deverá
manter-se em deslocamento perpendicular ao anteriormente executado durante a prova, exatamente
no local onde esta se encerrou, a fim de seja aferida a distância percorrida. A prova terá início por
meio de um silvo de apito. O (A) policial militar (a) durante a prova não poderá sair da pista sob
pena de ser eliminado da mesma. O (A) policial militar ao concluir sua prova, será após aferição de
trajeto, devidamente informado sobre o mesmo, onde então será dispensado pelo avaliador. O
tempo de realização desta prova será de 12 (min) minutos.
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PORTARIA N° 044/2008 – GCG- Aprovar as Diretrizes para a Execução de Mandados
Judiciais de Manutenção e Reintegração de Posse Coletiva Rural e Urbana
(BG 159/2007, de 22 de agosto de 2008)
(a) O COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO
MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o Art. 6º da Lei n.° 4.570, de
14.07.1984 (Dispõe sobre a Organização Básica da PMMA), e considerando:
- a necessidade de adequação da atuação da Polícia Militar às Diretrizes Nacionais
para Execução de Mandatos Judiciais de Manutenção e Reintegração de Posse Coletiva Rural e
Urbana;
- que sem autorização do Comandante Geral, os Comandantes de UPM não devem
fornecer guarnições para acompanhar oficiais de justiça, proprietários de imóveis e delegados de
Polícia Civil em reintegração de posse não regulamentadas pelo presente documento e legislação
vigente no Estado;
- que uma das causas de violência no campo são os meios empregados no
cumprimento dos mandados de manutenção e de reintegração, envolvendo ações coletivas de posse
rurais e urbanos, bem como mandados de busca e apreensão, em razão da falta de obediência aos
cuidados mínimos, no que se refere aos direitos humanos e sociais das partes envolvidas,
RESOLVE:
Art. 1°. Aprovar as Diretrizes para a Execução de Mandados Judiciais de
Manutenção e Reintegração de Posse Coletiva Rural e Urbana.
Art. 2°. Revogar todas as disposições internas em contrário.
Art. 3º - Estabelecer que esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação em
Boletim Geral Ostensivo.
Quartel do Comando Geral em São Luís-MA, 19 de agosto de 2008. (Ass.) Cel
PM ANTONIO PINHEIRO FILHO – Comandante Geral
b) ANEXO: DIRETRIZES PARA A EXECUÇÃO DE MANDADOS JUDICIAIS
DE MANUTENÇÃO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE COLETIVA RURAL E URBANA. DA
FINALIDADE
Art. 1° - Evitar os conflitos decorrentes do cumprimento de ordens judiciais e
auxiliar os integrantes da Policia Militar do Maranhão e outras autoridades públicas encarregadas da
aplicação da lei nas ações coletivas decididas pelo Poder Judiciário.
Art. 2° - Estabelecer as etapas para o cumprimento de ordens judiciais em
observância aos princípios essencialmente prescritos nos artigos 1°, 3°, 4° e 5° da Constituição
Federal de 1988, que contemplam como Fundamentos da República Federativa do Brasil o respeito
e a garantia dos Direitos fundamentais individuais e coletivos.
DA AUTORIDADE COMPETENTE E DAS PROVIDÊNCIAS INICIAIS
Art. 3° - Compete ao Comando ou UPM responsável pelo cumprimento dos
mandados judiciais as negociações, antecedendo o uso da tropa, objetivando o cumprimento
pacífico das ordens judiciais decorrentes de conflitos coletivos sobre a posse rurais e urbanas, em
razão da sua função institucional e capacitação técnica específica.
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Art. 4° - Os Comandantes do CPM (Comando do Policiamento Metropolitano) ou
CPI (Comando do Policiamento do Interior) ou os Comandantes de Unidades, ao receberem a
ordem de desocupação, deverão articular os seguintes Órgãos da União, Estado e Município, para
acompanharem a operação através de representantes:
I. Ministério Público;
II. Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA;
III. Ouvidoria Agrária Regional do INCRA;
IV. Instituto de Terras do Maranhão – ITERMA;
V. Secretaria Estadual de Defesa dos Direitos Humanos;
VI. Prefeitura Municipal;
VII. Câmara Municipal;
VIII. Ordens dos Advogados do Brasil – OAB/MA;
IX. Policia Civil (Delegado da área);
X. Conselho Tutelar.
DOS LIMITES DA ORDEM JUDICIAL
Art. 5° - O cumprimento da ordem judicial ficará limitado ao que constar do
respectivo mandado, não cabendo à força pública, responsável pela execução da ordem, ações como
a destruição ou remoção de eventuais benfeitorias realizadas no local da desocupação.
Art. 6° - a
força publica limitar-se-á a dar segurança às autoridades, bem como a todas as pessoas presentes na
operação, inclusive aos ocupantes.
Parágrafo Único. O Comandante da Operação suspenderá a mesma, no caso do
Oficial de Justiça pretender realizar ação que não esteja expressamente prevista no mandado
judicial ou que contrarie estas diretrizes, reportando-se imediatamente ao juízo competente. DA
DOCUMENTAÇÃO DOS ATOS DE DESOCUPAÇÃO
Art. 7º - A Operação deverá ser documentada por filmagens e fotografias,
podendo ser permitido pela Polícia Militar que as entidades presentes ao ato e os representantes dos
ocupantes também o façam.
DO PLANEJAMENTO E DA INSPEÇÃO
Art. 8º - O Comando ou a UPM responsável pelo cumprimento dos mandados
judiciais de manutenção, reintegração e de busca e apreensão, promoverá o planejamento para a
execução da medida, procedendo à inspeção no local e colhendo subsídios sobre a quantidade de
pessoas que serão atingidas pela medida, tais como: a presença de crianças e adolescentes,
mulheres, idosos e enfermos, construções e benfeitorias, origem dos ocupantes, condições de acesso
ao local, tipo de tropa a ser empregada, além da viabilidade da execução da Operação. Todas as
informações deverão ser documentadas através de um Estudo de Situação e remetidas ao escalão
superior.
§ 1° - Nenhum mandado deverá ser cumprido sem a inspeção do local.
§ 2° Considera-se iniciada a execução da ordem judicial a partir do momento em que forem levantados
os dados para o planejamento, mediante a elaboração do Estudo de Situação.
§ 3° - As
informações serão repassadas ao escalão superior e aos demais órgãos envolvidos com o
cumprimento da medida, reportando-se ao magistrado responsável pela expedição da ordem sempre
que surgirem fatores adversos.
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Art. 9º - O Comando ou a UPM responsável pelo cumprimento dos mandados
judiciais, juntamente com os representantes de outros órgãos envolvidos na solução do conflito,
com o intuito de melhor cumprir a ordem judicial, adotará as seguintes providências:
I. contactará os representantes dos ocupantes, para fins de mediação e prevenção
de conflito, buscando uma desocupação apenas acompanhada e sem a necessidade de uso da força;
II. contactará com o proprietário do bem ocupado ou com o seu representante
legal;
III. tentará viabilizar junto aos órgãos responsáveis pela reforma agrária, área
provisória para a qual os acampados possam ser removidos;
IV. solicitará ao magistrado responsável pela expedição da ordem, a designação
de um local para eventual guarda de bens;
V. solicitará o apoio de ambulância e equipe de socorristas para acompanharem a
desocupação, caso não ocorra de forma pacífica.
DA EFETIVAÇÃO DAS MEDIDAS
Art. 10 - As ordens judiciais serão cumpridas nos dias úteis das 06 (seis) às 18
(dezoito) horas, podendo ser ultrapassado para a conclusão da operação.
§ 1° - O Comando ou a UPM responsável pelo cumprimento dos mandados
judiciais, após esgotarem-se todas as tentativas de solução negociado do conflito, comunicará o
cumprimento da ordem judicial aos trabalhadores, ao requerente e aos demais envolvidos com
antecedência mínima de 48 horas.
§ 2° - A comunicação deverá conter:
I. a comarca, o juízo e a identificação do processo em que foi determinada a
medida;
II. o número de famílias instaladas na área a ser desocupada;
III. a identificação das
unidades policiais que atuarão no auxilio ao cumprimento da ordem judicial.
DO USO DE MÃO-DE-OBRA PRIVADA PARA A REMOÇÃO
Art. 11 - A Policia Militar enquanto estiver acompanhando a desocupação e o
cumprimento da ordem judicial não permitirá, nem mesmo com a utilização de mão-deobra privada,
o desfazimento de benfeitorias existentes no local ou a desmontagem de acampamento pelo
proprietário do imóvel a ser reintegrado.
DO USO DE MEIOS COERCITIVOS PARA A DESOCUPAÇÃO
Art. 12 - O Comandante da tropa, independente do posto ou antiguidade, deverá
aguardar as negociações efetuadas pelas autoridades presentes, até que cessem todas as
possibilidades de uma solução pacifica.
§1° - O uso de cães, cavalos ou armas de fogo, será restrito especificamente ao
efetivo encarregado pela segurança, controle e isolamento da área objeto da operação policial.
§ 2° - Todo o armamento utilizado na ação deve ser previamente identificado e
cautelado individualmente.
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§ 3° - Os policiais militares que participarem da operação devem estar
identificados, de maneira que se torne possível a sua individualização.
Art. 13 - O uso de tropa dependerá de prévia disponibilização de apoio logístico,
tais como: assistência social, serviços médicos e transporte adequado que deverão ser solicitados,
por ofício, à autoridade judiciária responsável pela expedição da ordem.
Art. 14 - A tropa deverá ser orientada quanto aos limites do poder de policia, com
base no interesse social e na preservação dos direitos e garantias fundamentais dos indivíduos, nos
termos do Art. 5º e seus respectivos incisos da Constituição Federal, observando-se que o direito de
propriedade somente estará assegurado quando estiver cumprindo a função social (CF, Art. 5º XXII
e XXIII).
DOS DANOS AO MEIO AMBIENTE
Art. 15 - Verificando danos causados ao meio ambiente, como queimadas, uso
indevido de agrotóxicos, agressão às nascentes, desmatamento etc. o Comandante da Operação,
responsável pelo cumprimento do mandado, comunicará os fatos às autoridades competentes
(IBAMA, SEMA e BPA).
DA TRANSPARÊNCIA DAS INFORMAÇÕES
Art. 16 - Toda informação sobre a execução de mandados judiciais de manutenção
e de reintegração de posse coletiva deve ser fornecida de forma clara, objetiva e concisa.
Parágrafo único. Os devidos esclarecimentos a respeito da operação deverão ser prestados
adequadamente pelo Comandante da Operação e/ou pelos policiais quando solicitados. DA
CONOTAÇÃO SOCIAL DA AÇÃO
Art. 17 - O efetivo policial a ser lançado no terreno deve ser esclarecido sobre a
ação a ser desenvolvida com a observação de que, apesar de ser de natureza judicial, possui
conotação social, política e econômica, necessitando, em decorrência, de bom senso e emprego
moderado dos meios pela PMMA para que sejam respeitados os direitos humanos e sociais dos
ocupantes.
Parágrafo único. Os policiais devem, ainda, ser orientados sobre os limites do poder
de polícia, com base no interesse social e na preservação dos direitos fundamentais dos indivíduos,
nos termos do artigo 5º e seus respectivos incisos da Constituição Federal.
DO RELATÓRIO
Art. 18 - Cumprido o mandado de manutenção, reintegração de posse ou de busca
e apreensão, o Comandante da Operação encaminhará o relatório circunstanciado sobre a execução
da respectiva ordem ao escalão superior que o remeterá ao Comandante Geral da Corporação e
cópias ao Poder Judiciário, ao Ministério Público, à Defensoria Pública e a Ouvidoria Agrária
Regional do Incra.
Quartel do Comando Geral da PMMA em São Luís - MA, 19 de agosto de 2008.
(Ass.) Cel PM ANTÔNIO PINHEIRO FILHO – Comandante Geral.
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PORTARIA Nº 050/08-GCG – Estabelecer a coordenação do Batalhão de Polícia Ambiental BPA
(BG 195/2008, de 17 de outubro de 2008)
(a) O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO, no
uso das atribuições legais, observando o disposto no art. 6° da Lei n° 4.570, de 14 de junho de 1984
e,
Considerando a necessidade de racionalizar o emprego operacional do Batalhão de Polícia
Ambiental BPA,
RESOLVE
Art. 1º - Estabelecer que a coordenação do Batalhão de Polícia Ambiental - BPA,
para fins de emprego operacional, no âmbito da região metropolitana, seja feita pelo Comando do
Policiamento Metropolitano - CPM e, no âmbito do interior do Estado, seja feita pelo Comando do
Policiamento do Interior - CPI.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
DÊ-SE CIÊNCIA,
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Quartel do Comando Geral em São Luís, 08 de outubro de 2008. (Ass.) CEL
QOPM FRANCISCO MELO DA SILVA - Comandante Geral.
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PORTARIA Nº 055/2008 – GCG – Determina a elaboração de Relatório Gerencial Analítico
referente à situação da OPM, ao EMG.
(BG 215/2008, de 17 de novembro de 2008)
(a) O Comandante Geral da Polícia Militar do Maranhão, no uso de suas
atribuições legais e considerando a necessidade de normatização e aprimoramento do controle
organizacional, gerencial e financeiro das OPM’s da Polícia Militar do Maranhão – PMMA,
RESOLVE
Art. 1º - Determinar aos Comandantes de Grandes Comandos, Comandantes de
Unidades, Diretores e Chefes de Seção da PMMA a elaboração de Relatório Gerencial Analítico
referente à situação da OPM, contemplando, de acordo com a natureza da atividade desenvolvida,
aspectos relacionados a material, pessoal, orçamento, finanças, produtividade, atingimento de metas
e demais dados informativos no âmbito da mesma, encaminhando-o, impreterivelmente, ao Sub
Chefe do EMG, até o dia 05 de cada mês subseqüente.
Art. 2º - Determinar que, ao final de cada ano, os relatórios mensais sejam
condensados no Relatório Anual e encaminhados, impreterivelmente, ao Sub Chefe do EMG, até o
dia 10 de janeiro do ano subseqüente.
Art. 3º - Determinar que o Sub Chefe do EMG, após o recebimento da citada
documentação, adote os seguintes procedimentos:
I- Informar oficialmente ao Sr. Cel QOPM Subcomandante Geral da PMMA a
relação nominal dos Comandantes, Diretores, Comandantes ou Chefes de Seção que não cumpriram
as prescrições da presente portaria;
II- Organizar os relatórios num único volume, seguindo a seqüencia hierárquica das
OPMs, encaminhando o relatório mensal, impreterivelmente, até o dia 10 de cada mês subseqüente, e
o relatório anual até o dia 15 de janeiro do ano subseqüente.
Art. 4º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação em Boletim
Geral da Corporação
Art. 5º - Os casos omissos serão solucionados pelo Comandante Geral, ouvido o
Estado-Maior Geral da PMMA e Assessores.
DÊ-SE CIÊNCIA,
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Quartel do Comando Geral, em São Luís – MA, 14 de novembro de 2008. (Ass.)
CEL QOPM FRANCISCO MELO DA SILVA – Comandante Geral.
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PORTARIA Nº 056/2008 – GCG - Cria o Conselho Informal de Consultores da Polícia Militar
do Maranhão.
(BG 215/2008, de 17 de novembro de 2008)
(a) O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO, no
uso das atribuições e,
Considerando a vasta competência e experiência adquirida por Oficiais que tenham
exercido o Cargo de Comandante e/ou Secretário-Chefe do Gabinete Militar do Governador, já na
inatividade;
Considerando a necessidade de aproveitar os conhecimentos técnicos e
profissionais de que são possuidores;
Considerando ainda a necessidade de manter sempre viva a união entre Oficiais da
ativa e da inatividade,
RESOLVE
Art. 1º - Criar o Conselho Informal de Consultores da Polícia Militar do Maranhão,
constituído por Oficiais Superiores que tenham exercido o Cargo de Comandante Geral e/ou de
Secretário-Chefe do Gabinete Militar do Governador, no Maranhão, cuja presidência será exercida
pelo Cel QOPM da ativa que se encontrar investido na função de Comandante Geral da PMMA.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se
disposições em contrário.
DÊ-SE CIÊNCIA,
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Quartel do Comando Geral, em São Luís – MA, 14 de novembro de 2008. (Ass.)
CEL QOPM FRANCISCO MELO DA SILVA – Comandante Geral
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PORTARIA Nº 059/2008 – GCG – Dispõe sobre deslocamento de viaturas fora da
circunscrição da Unidade Policial Militar.
(BG 231/2008, de 10 de dezembro de 2008)
O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO, no uso
de suas atribuições legais,
RESOLVE
Art. 1° - Determinar que as viaturas pertencentes à frota da PMMA ou à disposição
desta Instituição Militar, quando em missão de cunho administrativo para fora da circunscrição da
Unidade Policial Militar a qual pertencem, terão seus deslocamentos condicionados à expressa
autorização do Comandante Geral.
Art. 2° - As solicitações objetivando autorizações para os deslocamentos acima
referidos, far-se-ão obedecendo-se os escalões hierárquicos competentes, até ultimar-se na decisão
do Comandante Geral.
Art. 3° - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação em Boletim Geral
da Corporação, revogando-se disposições em contrário.
DÊ-SE CIÊNCIA,
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Quartel do Comando Geral, em São Luís, 09 de dezembro de 2008. (Ass.) CEL
QOPM FRANCISCO MELO DA SILVA – Comandante Geral.
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PORTARIA Nº 001/09-GCG – Determina prazo para os órgãos competentes da PMMA
providenciem os meios e modos necessários à instalação e funcionamento dos Comandos de
Policiamento.
(BG 004/2009, de 08 de janeiro de 2009)
(a) O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO, no
uso das atribuições legais, observando o disposto na Lei nº 8.911, de 17 de dezembro de 2008 e,
Considerando a necessidade de racionalização administrativa e de otimização do emprego
operacional das UPM’s da Capital e do Interior,
RESOLVE
Art. 1º - Determinar que, no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da publicação
desta Portaria, os órgãos competentes da PMMA providenciem os meios e modos necessários à
instalação e funcionamento dos Comandos de Policiamento a seguir relacionados:

I – Comando de Policiamento Especializado (CPE), com sede no município de São
Luís;
II – Comando de Policiamento Regional – 1 (CPR – 1), com sede no município de
Santa Inês;
III – Comando de Policiamento Regional – 2 (CPR – 2), com sede no município de
Barra do Corda;
IV – Comando de Policiamento Regional – 3 (CPR – 3), com sede no município de
Imperatriz;
V – Comando de Policiamento Regional – 4 (CPR – 4), com sede no município de
Caxias;
VI – Comando de Policiamento Regional – 5 (CPR – 5), com sede no município de
Pinheiro;
VII – Comando de Policiamento Regional – 6 (CPR – 6), com sede no município
de Balsas.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
DÊ-SE CIÊNCIA,
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Quartel do Comando Geral em São Luís, 05 de janeiro de 2009. CEL QOPM
FRANCISCO MELO DA SILVA - Comandante Geral.
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PORTARIA Nº 073/08–GCG - Altera o art. 7º do Regulamento da Visita Médica na Polícia
Militar do Maranhão, aprovado pela Portaria nº 21/02 – GCG, de 05 de dezembro de 2002.
(BG 005/2009, de 09 de janeiro de 2009)
(a) O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO, no
uso de suas atribuições legais e objetivando regulamentar a visita médica no âmbito da Polícia
Militar do Maranhão.
RESOLVE
Art. 1º - Alterar o art. 7º do Regulamento da Visita Médica na Polícia Militar do
Maranhão, aprovado pela Portaria nº 21/02 – GCG, de 05 de dezembro de 2002, que passa a vigorar
acrescido de seu parágrafo único, com a seguinte redação:

“Art. 7º - A homologação de Atestado Médico, pela Visita Médica, terá que ser
efetuada até 24 horas após a emissão do mesmo, observando as excepcionalidades.

Parágrafo Único – Nos fins de semana e nos feriados será dispensada ao militar a
apresentação da Guia de Encaminhamento Médico – GEM, quando do seu atendimento para
homologação do Atestado Médico no Serviço de Saúde da PMMA, nos horários previamente
estabelecidos pela Diretoria de Apoio Logístico”. (NR)

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

DÊ-SE CIÊNCIA,
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Quartel do Comando Geral em São Luís - MA, 02 de dezembro de 2008. (Ass.)
CEL QOPM FRANCISCO MELO DA SILVA – Comandante Geral.
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PORTARIA Nº 006/2009 – GCG - Determinar a realização, por parte dos Comandantes de
Policiamento Regionais (CPRs), de auditagem administrativa, orçamentária e financeira nas
Unidades Policiais Militares do âmbito de responsabilidade do respectivo Comando de
Policiamento Regional
(BG 005/2009, de 09 de janeiro de 2009)
(a) O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO, no
uso das atribuições legais, observando o disposto na Lei nº 8.911, de 17 de dezembro de 2008, e
considerando a indispensável transparência da gestão administrativa, alcançada mediante a aplicação
de princípios norteadores da Administração Pública preceituados na Constituição Federal,
RESOLVE
Art. 1º – Determinar a realização, por parte dos Comandantes de Policiamento
Regionais (CPRs), de auditagem administrativa, orçamentária e financeira nas Unidades Policiais
Militares do âmbito de responsabilidade do respectivo Comando de Policiamento Regional.
Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
DÊ-SE CIÊNCIA,
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
Quartel do Comando Geral em São Luís - MA, 08 de janeiro de 2009. (Ass.) CEL
QOPM FRANCISCO MELO DA SILVA – Comandante Geral.
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DIRETRIZ ADMINISTRATIVA Nº 001/2009–GCG - Normatiza as formaturas gerais no QCG
e nas Unidades da Capital.
(BG 005/2009, de 09 de janeiro de 2009)
Considerando a necessidade de observância do horário e padronização do
uniforme, nas atividades matinais realizadas no QCG;
Considerando a necessidade de normatizar as formaturas gerais no QCG e nas
Unidades da Capital.
RESOLVO determinar que:
1. Diariamente (nos dias úteis) haverá Reunião de Oficiais (Bom Dia), conforme
horário estabelecido para as atividades, observado o seguinte:
a) Nas 2ª, 4ª e 6ª feiras, deverão comparecer ao “Bom Dia” as 07h30min os
oficiais das Diretorias, Seções do EMG e OPMs do Complexo Policial Militar do Calhau, o qual será
realizado no auditório do QCG, com o uniforme do Expediente;
(1) Em havendo necessidade do “Bom Dia” estender-se aos demais Oficiais da
capital e/ou do interior, o mesmo será divulgado antecipadamente;
b) Nas 3ª s e 5ªs feiras, o “Bom Dia” ocorrerá às 07h30min, e o uniforme para o
mesmo poderá ser o da atividade esportiva (5ºA), cujos oficiais envolvidos na referida atividade
deverão estar impreterivelmente às 09h00 nos respectivos locais de trabalho, salvo determinação em
contrário;
c) Na última 4ª feira de cada mês, será realizada a formatura geral, da qual deverão
participar todos os oficiais e praças prontos nas Diretorias, Seções do EMG e Unidades da Capital,
com o uniforme de Instrução (4ªA). Devendo o “Bom Dia” ser realizado após a formatura Geral;
d) Nas 4ª s feiras, deverão comparecer ao “Bom Dia”, no auditório do QCG, às
07h30min todos os oficiais da Capital, com exceção daqueles que estiverem entrando ou saindo de
serviço;
e) Os Diretores, Cmt do CPM, Cmt do CPE, Chefes de Seção e o Ajudante Geral
deverão apurar as faltas do “Bom Dia” e adotar imediatamente as providências disciplinares naquilo
que lhe couber e informar ao Subcomandante Geral para o devido acompanhamento e controle;
f) As unidades da região metropolitana, com sede fora do complexo do QCG,
deverão dar cumprimento aos itens “1) e 2)” na própria Unidade;
2. O PM/3 e o PM/5 deverão planejar de forma conjunta, a formatura da última
quarta-feira, de cada mês, com início às 07h30min, incluindo cerimonial militar, religioso e social,
obedecendo à seguinte seqüência:
a. Cerimonial religioso;
b. Hasteamento do Pavilhão Nacional;
c. Cerimonial Social;
d. Palavras do Comandante Geral;
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e. Desfile da tropa.
3. Os casos omissos ou situações especiais serão submetidos à apreciação do
Subcomandante para deliberação;
4. Revogam-se as disposições anteriores, em contrário a esta Diretriz.
DÊ-SE CIÊNCIA,
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
Quartel do Comando Geral em São Luís - MA, 06 de janeiro de 2009. (Ass.) CEL
QOPM FRANCISCO MELO DA SILVA – Comandante Geral.
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PORTARIA N° 007/2009 - GCG - VTR ADMINISTRATIVA – RECOLHIMENTO –
DETERMINAÇÃO
(BG 007/2009, de 13 de janeiro de 2009)
(a) O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO, no
uso das atribuições legais, e considerando o Decreto Estadual n° 13.085, de 28 de maio de 1983, que
disciplina o uso de veículos oficiais da administração pública estadual e da outras providências,
RESOLVE
Art. 1 o - Determinar que as viaturas administrativas (não caracterizadas) da
PMMA deverão ser recolhidas, diariamente, ao término do expediente, conforme localização de sua
OPM, a saber:
a. As viaturas administrativas das OPMs localizadas dentro do Complexo Policial
Militar do Calhau deverão ser estacionadas nas vagas existentes em frente à Diretoria de Pessoal,
situada no prédio do Quartel do Comando Geral;
b. As viaturas administrativas das OPMs localizadas fora do Complexo Policial
Militar do Calhau deverão ser estacionadas no pátio da sede de referidas OPMs.

Art. 2 o - Os Oficiais de Serviço no Complexo Policial Militar do Calhau e nas
OPMs localizadas fora deste deverão ser cientificados e farão constar em seus respectivos livros os
horários de recolhimento das viaturas, para fins de controle e fiscalização.

Art. 3 o - Dever-se-á, antecipadamente, comunicar ao Subcomandante Geral sobre
a necessidade de uso de viatura administrativa após o encerramento do expediente.

Art. 4 o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

DÊ-SE CIÊNCIA,
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Quartel do Comando Geral em São Luís, 13 de janeiro de 2009. (Ass.) CEL QOPM
FRANCISCOMELO DATSILVA - Comandante Geral.
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PORTARIA N° 009/2009-GCG – Dispõe sobre autoridades competentes no âmbito da Polícia
Militar do Maranhão, para determinar a instauração de Sindicância e Inquérito Policial
Militar.
(BG 010/2009, de 16 de janeiro de 2009)
O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO, no uso
de suas atribuições previstas no art. 6o da Lei n° 4.570, de 14 de julho de 1984.
Considerando a
conveniência e a necessidade de se estabelecer uniformidade nas Sindicâncias e nos Inquéritos
Policiais Militares no âmbito da Corporação;
Considerando a necessidade de dar maior celeridade na solução e homologação de
tais processos e procedimentos;
Considerando a premente necessidade de um efetivo controle estatístico por parte
da Diretoria de Pessoal
RESOLVE
Art. 1° - São autoridades competentes no âmbito da Polícia Militar do Maranhão,
para determinar a instauração de Sindicância e Inquérito Policial Militar:

I - Comandante Geral;
II - Subcomandante Geral;
III - Subchefedo EMG;
IV - Comandantes Intermediários (CPM, CPR's e CPE);
V - Diretores;
VI - Corregedor-Adjunto da Polícia Militar;
VII - Ajudante Geral;
VIII - Comandantes de Batalhões e Companhias Independentes.
Parágrafo Único - Existindo conflito de competência, deverá ser dirimido por
autoridade superior competente.
Art. 2° - No caso de Sindicância, a autoridade instauradora, deverá imediatamente,
encaminhar cópia da Portaria de instauração de Sindicância à Diretoria de Pessoal, e ao final do
processo, remeter apenas cópia do Relatório e da Solução, acompanhado de CD-ROM, para fins de
controle, não sendo necessária a remessa dos autos, excetuando-se aqueles processos que ensejarem
movimentação, Conselho de Disciplina ou Conselho de Justificação, e aqueles de interesse do
Comandante Geral, o qual avocará para Homologação, devendo a OPM nesses casos, encaminhar
cópia integral dos autos à Diretoria de Pessoal em 02(duas) vias, acompanhada de CD-ROM,
contendo o Relatório e a Solução do processo.
Art. 3º - No caso de Inquérito Policial Militar, a autoridade delegante, além da
imediata remessa da Portaria de Instauração à Diretoria de Pessoal, deverá também, ao final do
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procedimento, encaminhar cópia integral dos autos, em 02(duas) vias, acompanhada de CD-ROM
contendo o Relatório e a Solução, para que o mesmo seja devidamente homologado e,
posteriormente, remetido à Justiça Militar Estadual.
Parágrafo Único. A Portaria de Instauração de Sindicância ou a Portaria de
Delegação de Inquérito Policial Militar deverá delimitar o objeto de apuração, bem como, conter,
desde que possível, os dados de identificação do acusado ou investigado.
Art. 4° - Os prazos para a conclusão dos processos e procedimentos administrativos
militares deverão ser rigorosamente obedecidos, conforme legislação vigente, sujeitando os
responsáveis pelo não cumprimento dos prazos a responsabilidade administrativa e/ou penal.
Art. 5° - Fica revogada a Portaria n° 042/2006-GCG, de 30 de junho de 2006.
Art. 6° - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA,
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Quartel do Comando Geral em São Luís - MA, 15 de janeiro de 2009. (Ass.) CEL
QOPM FRANCISCO MELO DA SILVA – Comandante Geral.
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PORTARIA N° 011/2009-GCG – Determina a utilização exclusiva das viaturas operacionais da
PMMA na atividade fim da OPM.
(BG 011/2009, de 2 de fevereiro de 2009)
COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO, no uso
das atribuições legais, e considerando o Decreto Estadual n° 13.085, de 28 de maio de 1983, que
disciplina o uso de veículos oficiais da administração pública estadual e da outras providências,
RESOLVE
Art. 1 o - Determinar que as viaturas operacionais da PMMA devam ser utilizadas
EXCLUSIVAMENTE na atividade fim da OPM.
Art. 2 o - É VEDADA a utilização de viaturas operacionais para executar serviços
administrativos da OPM.
Art. 3° - O disciplinamento do uso, controle e fiscalização das viaturas
operacionais, deverão ser implementados com rigor pelo fiscal administrativo da OPM, através de
formulários próprios, permitindo a otimização de seu emprego, bem como maior zelo com a
apresentação e limpeza, a refletir-se de forma positiva na imagem da instituição junto ao público
externo.
Art. 4 o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
DÊ-SE CIÊNCIA,
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Quartel do Comando Geral em São Luís-MA, 30 de janeiro de 2009. (Ass.) CEL
PM FRANCISCO MELO DA SILVA – Comandante Geral.
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PORTARIA N° 015/2009 – GCG – Limita o uso dos Telefones Celulares funcionais da PMMA.
(BG 033/2009, de 18 de fevereiro de 2009)
(a) O COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO MARANHÃO, no
uso de suas atribuições legais, de acordo com o Art. 6o da Lei n° 4.570, de 14 de julho de 1984, e
considerando a necessidade de exercer um maior controle sobre o uso dos telefones celulares da
Corporação,
RESOLVE
Art. 1o - Limitar o uso dos Telefones Celulares funcionais da PMMA.
§ 1o - Fica estipulado o limite máximo de despesa mensal de todas as linhas
móveis (telefones celulares) em R$ 100,00 (cem reais).
§ 2o - As linhas que excederem o estipulado no § 1o deste artigo serão
imediatamente bloqueadas, permanecendo nesta condição até decisão ulterior.
Art. 2o - O não cumprimento desta Portaria, com o consequente mau uso da linha
móvel (telefone celular), será devidamente apurado e atribuído responsabilidade ao usuário do
telefone funcional.
Art. 3o - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se
disposições em contrário.
DÊ-SE CIÊNCIA.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Quartel do Comando Geral em São Luís, 17 de fevereiro de 2009. (Ass.) CEL
QOPM FRANCISCO MELO DA SILVA - Comandante Geral.
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PORTARIA Nº 019/09-GCG - Dispõe sobre competência para determinar instauração de
Sindicância e IPM
(BG 041/2009, de 05 de março de 2009)
(a) O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO, no
uso das atribuições legais,
RESOLVE
Art. 1o - Acrescentar o inciso IX ao Art 1o da Portaria 009/2009 - GCG, que
dispõe sobre competência para determinar instauração de Sindicância e IPM, no âmbito da Polícia
Militar do Maranhão:
"Art 1º. (...)
IX - Comandantes de Unidades de Ensino.
Art. 2o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos
retroativos a 16 de janeiro de 2009, revogadas as disposições em contrário.
DÊ-SE CIÊNCIA,
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Quartel do Comando Geral em São Luís, 20 de fevereiro de 2009. (Ass.) Cel
QOPM FRANCISCO MELO DA SILVA - Comandante Geral.
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PORTARIA N° 023/2009 – GCG – Dispõe sobre subordinação de UPMs do Comando de
Policiamento Regional 1 - CPR/1 e Comando de Policiamento Regional 6 - CPR/6.
(BG 047/2009, de 13 de março de 2009)
(a) O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO, no
uso das atribuições legais, observando o disposto na Lei n° 8.911, de 17 de dezembro de 2008 e,
considerando que a 10a Companhia Independente, sediada em Pedreiras/MA, deixou de constar na
Lei supramencionada; e, ainda, tendo-se em vista que a 6a Companhia Independente, sediada em São
João dos Patos/MA, figura simultaneamente nas circunscrições do Comando de Policiamento
Regional 2 - CPR/2 e do Comando de Policiamento Regional 6 - CPR/6,
RESOLVE
Art. 1° - Determinar que a 10a Companhia Independente, sediada em
Pedreiras/MA, subordine-se ao Comando de Policiamento Regional 1 - CPR/1, sediado em Santa
Inês/MA, e que a 6a Companhia Independente, sediada em São João dos Patos/MA, subordine-se ao
Comando de Policiamento Regional 6 - CPR/6, sediado em Balsas/MA;
Art. 2o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
DÊ-SE CIÊNCIA.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Quartel do Comando Geral em São Luís, 11 de março de 2009. (Ass.) CEL QOPM
FRANCISCO MELO DA SILVA - Comandante Geral.
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PORTARIA N° 020/2009-GCG - Autoriza o uso da camiseta cinza bandeirante nos uniformes
4o A.
(BG 050/2009, de 17 de março de 2009)
(a) O COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO MARANHÃO, no
uso de suas atribuições legais e de acordo com os artigos 10 e 43 do Regulamento de Uniformes da
Polícia Militar do Maranhão - RUPOM, aprovado pelo Decreto Estadual n° 15.777, de 01 de
setembro de 1997.
RESOLVE
Art. 1o - Autorizar o uso da camiseta cinza bandeirante, confeccionada em fio de
algodão, gola olímpica, mangas curtas, punho elástico sanfonado, nos uniformes 4o A, previstos nas
alíneas a, b, c e d do inciso IV do Art. 12 do Regulamento de Uniformes da Polícia Militar do
Maranhão.
Art. 2o - A Diretoria de Apoio Logístico, a Comissão Central de Licitações e a 4a
Seção do Estado Maior Geral da PMMA, adotem as devidas providências volvidas à aquisição dos
uniformes.
Art. 3o - Determinar a obrigatoriedade do uso da camiseta nos uniformes citados
no Art. 1o, desta Portaria.
Art. 4o - Fica revogada a Portaria n° 01/2008-CPU, de 20 de novembro de 2008.

Art. 5o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA,
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Quartel do Comando Geral, em São Luís, 02 de março de 2009. (Ass.) CEL PM
FRANCISCO MELO DA SILVA – Comandante Geral.
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PORTARIA N° 024/2009 - GCG - Dispõe sobre competência para determinar instauração de
Sindicância e IPM.
(BG 051/2009, de 19 de março de 2009)
(a) O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO no
uso das atribuições legais,
RESOLVE
Art. 1° - Acrescentar o inciso IX ao Art 1o da Portaria 009/2009 - GCG, que
dispõe sobre competência para determinar instauração de Sindicância e IPM, no âmbito da Polícia
Militar do Maranhão:
"Art l°. (...)
IX - Comandantes de Unidades de Ensino.
Art. 2o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a
Portaria n° 019/09-GCG, de 20 de fevereiro de 2009, publicada no Boletim Geral n° 041, de 5 de
março de 2009.
DÊ-SE CIÊNCIA,
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
Quartel do Comando Geral em São Luís, 11 de março de 2009. (Ass.) CEL QOPM
FRANCISCO MELO DA SILVA – Comandante Geral.
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PORTARIA Nº 038/2009-GCG - Estabelecer norma relativa ao Cerimonial Militar de
Passagem de Comando .
(BG 105/2009, de 09 de junho de 2009)
(a) O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO, no
uso de suas atribuições legais.
RESOLVE
1. Estabelecer norma relativa ao Cerimonial Militar de Passagem de Comando
realizado nas Unidades Militares que compõem a Polícia Militar do Estado do Maranhão;
2. O
ato denominado “INAUGURAÇÃO DO
RETRATO
DO
EXCOMANDANTE”, ato solene compreendido entre a “Saída da autoridade do local da solenidade”
e “A entrega do distintivo de Comando”, regido pelo Vade-Mecum de Cerimonial Militar do
Exército - Passagem de Comando (VM 02), Portaria Nº 595, de 30 de outubro de 2000, Comandante
do Exército Brasileiro, deixa de ter aplicação subsidiária nesta Corporação e passa a ser
regulamentado da seguinte forma:
a) O retrato de tamanho postal 21x24cm, deverá ser tirado de frente e sem
cobertura, com uniforme 3º A (Túnica Verde-Petróleo), barretas e insígnias do último posto em que
exerceu o cargo.
b) Sob o retrato, deverá estar escrito o nome completo do excomandante, com as
datas do início e do término do comando.
c) A galeria deverá manter o padrão tradicional existente e as fotos em preto e
branco, postadas anteriormente ao dia 01 de setembro de 1997, data em que o Decreto nº. 15.777
aprovou o Regulamento de Uniformes aplicado à Polícia Militar do Maranhão.
d) A inauguração do retrato do comandante substituído na galeria dos excomandantes da OM será o primeiro ato conduzido pelo comandante substituto.
e) O retrato do comandante substituído deverá estar coberto com a "bandeirainsígnia" de Comando da Unidade, cujo descerramento materializará o ato de inauguração.
f) Para descerrar a "bandeira-insígnia", o comandante substituto deverá convidar a
autoridade imediatamente superior na cadeia de comando, que poderá conceder tal deferência à
esposa ou a outro familiar do homenageado.
3. Determinar aos Comandantes de Unidades da Corporação que providencie as
adequações da “Galeria de Ex-Comandantes” pertencente à respectiva UPM no prazo de 60
(sessenta) dias, a partir da publicação desta.
4. Publique-se e Cumpra-se.
Quartel do Comando Geral, 06 de junho de 2009. (Ass.) CEL QOPM FRANKLIN
PACHÊCO SILVA - Comandante Geral da PMMA.
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PORTARIA Nº 043/2009 – GCG – Altera o Regulamento de Uniformes da Polícia Milita.
(BG 130/2009, de 16 de julho de 2009)
(a) O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO, no
uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo disposto nos artigos 5º, 6º e 10º do
Regulamento de Uniformes da Polícia Militar, aprovado pelo Decreto nº 15.777, de 1º de setembro
de 1997,
RESOLVE
Art. 1º - Substituir nos uniformes: 4º A, figuras 12 e 13; 4º A-1, figura 14; 8º A,
figura 34; 8º E, figura 38; previstos no RUPM, a calça e a gandola cinza bandeirante, pelo modelo,
da mesma cor, cuja gandola, com mangas curtas ou mangas longas, será usada por fora da calça, de
acordo com as especificações contidas no Anexo I desta Portaria.
Parágrafo Único – O modelo de calça e de gandola com mangas longas, previsto no
caput deste artigo, substituirá também o macacão do uniforme 17º A, figura 62 do RUPM.
Art. 2º - O uniforme 4º A passará a ser usado tanto pelo masculino quanto pelo
feminino, com a seguinte composição:
- Gorro com pala cinza bandeirante ou branco;
- Camisa cinza bandeirante meia manga;
- Camiseta cinza bandeirante
- Calça cinza bandeirante;
- Cinto de nylon cinza bandeirante;
- Meias pretas;
- Coturno preto.
Art. 3º - O uniforme 4º A-1 passará a ser tanto pelo masculino, quanto pelo
feminino, com a seguinte composição:
- Boina cinza bandeirante;
- Camisa cinza bandeirante meia manga;
- Camiseta cinza bandeirante;
- Calça cinza bandeirante;
- Cinto de nylon cinza bandeirante;
- Meias pretas;
- Coturno preto.
Art. 4º - O uniforme 8º E passará a ter a seguinte variação:
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Observação: este uniforme poderá ser usado com boina cinza bandeirante, em
situações de trânsito ou quando autorizado.
Art. 5º - O uso dos uniformes com as alterações constantes desta Portaria, só se
tornará obrigatório após 02 (dois) anos, a contar de sua entrada em vigor.
Art. 6º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA,
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Quartel do Comando Geral, em São Luís, 14 de julho de 2009. (Ass.) CEL QOPM
FRANKLIN PACHECO SILVA - Comandante Geral.
ANEXO I
ESPECIFICAÇÕES DAS PEÇAS DO UNIFORME OPERACIONAL
ESPECIFICAÇÃO DO TECIDO

OBS: O tecido do fardamento de instrução deve conter tratamento antimicrobial
com características bacteriostático e fungistático.
UNIFORME MASCULINO
1. Especificações da calça.
Calça com cintura alta (no mesmo tecido da gandola), em forma ligeiramente
tronco-cônico seccionada obliquamente da frente para a retaguarda.
Cós postiço com 4,5 cm de largura com costura dupla, com 07 passadores simples,
com 01 cm de largura, feito com máquina galoneira, dispostos igualmente na circunferência da
cintura, sendo que, os dois primeiros devem obedecer uma distância de 8 cm do início da ponta cós,
fechamento através de 1 botão de 4 furos com 18 mm de diâmetro, de massa, na cor verde rajado,
sendo caseado na horizontal;
Pence no meio da parte traseira com 01 (um) cm de profundidade e 07 (sete) cm de
comprimento.
Braguilha – vista da braguilha embutida com fechamento por meio de 3 botões de 4
furos com 18 mm de diâmetro, de massa, na cor verde rajado, com caseado na horizontal; reforçada
com travete de 01 (um) cm de comprimento no final da vista, e na lateral com aproximadamente 3cm
acima do final da vista.
Ganchos fechados por máquina interlock e reforçados costura dupla.
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Bolsos – 2 bolsos quadrados medindo 21X21 cm, com bainha overlocada de 1,5
cm; costuras duplas chapadas na lateral interna e no fundo do bolso; a lateral externa tem uma prega
tipo fole de 4 cm de profundidade, O bolso tem mais 02 (duas) pregas na largura centralizadas e
distribuídas igualmente, medindo 04 cm de profundidade, com acabamento pespontado duplo em
toda sua extensão; Os bolsos são reforçados por travete de 1 cm nas extremidades da abertura.
Portinhola superior externa, mede 21 cm de largura por 7 cm de comprimento, com
pesponto duplo, reforçada por travete de 1 cm no sentido horizontal nas extremidades; portinhola
interna, mede 21 cm de largura por 5,5 cm de comprimento, contendo 02 (duas) casas no sentido
vertical para o fechamento dos botões de 04 furos, com 18 mm de diâmetro, na cor do tecido.
Reforço no fundo do gancho e nas entrepernas com trabalho em metalassê com quadrados de 4,5 cm
(sem espuma).
Reforço na altura do joelho em forma retangular, medindo 27 cm de comprimento
acompanhando a largura da perna da frente da calça também em metalassê com quadrados de 4,5 cm
(sem espuma). O reforço deve ter ± 3 cm de distância do bolso lateral.
Cós colocado com máquina de pregar cós; Ilhargas, gancho traseiro, gancho
dianteiro, pesponto da vista da braguilha e dos bolsos, fixação de reforços e portinholas, utilizar
máquina de 02 agulhas paralelas.
mm.

Fechamento das entrepernas com máquina Interlock usando bitolas mínima de 8
Usar máquina reta de 1 (uma) agulha para bainha e barra dos bolsos;

Aplicar refiladeira nas bordas desfiantes dos tecidos; a casa
proporcional ao tamanho do botão;

deve ser reta

Aplicação de travetes nas extremidades dos bolsos, portinholas, final de vista,
fixação de passantes e na junção dos ganchos por sobre a costura de segurança do tecido;
Usar linha nº 80 com a mesma composição do tecido e na cor correspondente para
as costuras de fechamento, fixação, caseado e prega de botões; linha nº. 120 para o overlock.
Bainha com 02 cm de largura, com uma casa interna para a colocação de um
cordão, na mesma cor do tecido, para ajustar na perna.
Entretela a ser utilizada deve ser fina e ter a mesma composição do tecido
Etiqueta de confecção, com identificação contendo nome do contratante,
composição do tecido, tamanho da peça, enfim, todos os itens exigidos pela INMETRO (nova Lei da
etiqueta).
2. Especificações da gandola mangas longas
Gola esporte entretelada com pesponto duplo, fechada pelo prolongamento do pé
da gola em forma de platina medindo 3,5 cm de ponta e 3,00 cm na base, na largura e 06 cm de
comprimento, fechada por meio de botão de 18 mm de diâmetro, de massa, na cor verde rajado, com
04 (quatro) furos.
Platina entretelada com pesponto duplo, medindo 5,5 cm de largura na base e 5,5
cm nas extremidades; o comprimento da platina é baseado pelo tamanho do ombro, sendo que a
distância entre o final da ponta da platina e a costura do pescoço seja de 02 (dois) cm para todos os
tamanhos; a casa do botão é feita com 01 cm de distância da ponta da platina ao caseado na vertical.
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Ombro fechado por máquina de interlock com pesponto duplo feito com máquina
de agulha dupla paralela.
Pala frontal com 18 cm de comprimento a partir do tamanho nº 2, aumentando
gradativamente de acordo com o tamanho da gandola (± 0,5 cm para cada tamanho); pala toda
pespontada em metalassê com quadrados de 4,5 cm, com linha nº 80 com 03 (três) pontos por
centímetro. OBS: O METALASSÊ É SEM ESPUMA.
Vista pespontada dupla fechada por 5 ou 6 botões, 18mm de diamentro, 4 furos de
massa, cor verde rajado, embutidos, conforme a pontuação, caseados na vertical dispondo de travetes
batidos na vista entre os botões.
Mangas longas com duas pregas com 02 (dois) cm de profundidade; punho
pespontado duplo medindo 6 cm de largura para todos os tamanhos; o comprimento variando 01
(um) cm para cada tamanho, tendo como base o tamanho nº 2, com 22 cm (fechado) mais 06 cm de
transpasse, que tem acabamento igual ao da platina; fechado por 1 botão de 4 furos, com 18 mm de
diâmetro, de massa, cor verde rajado, caseado na horizontal; abertura do punho reforçada por um
losângulo pespontado (CONFORME MODELO); nesga fixado no pé de cava por meio de maquina
fechadeira duas agulhas, medindo 18X8 cm, em formato de losango. As costuras das mangas feita
em maquina fechadeira 2 agulhas.
Reforço em metalassê com quadrado de 4,5cm, na altura do cotovelo no formato
ovalado, medindo 16X17 cm para todos os tamanhos, sem espuma.
Costas com Pala dupla, reforçada em pesponto em metalassê com quadrados de 4,5
cm, sem espuma, com 15 cm de altura com prega de 2,5 cm de profundidade posicionada a 3,5 cm da
cava; as pregas são terminadas com pesponto duplo em toda sua extensão, (conforme modelo
disponivel).
Bolsos – 04 (quatro) bolsos quadrados, fixados na frente da gandola, sendo 02 na
parte superior e dois na parte inferior, tipo fole com 3 cm de profundidade nas pregas das laterais e
do fundo, prega fêmea central, sendo os bolsos superiores com uma abertura central de 6,5 cm e os
bolsos inferiores com uma abertura de 9 cm, ambas aberturas travetadas nas extremidades, bainhas
superior e inferior overlocadas com 1,0 cm de largura pesponto simples, e reforçada nos cantos por
travete no sentido vertical; fechado por duas portinholas duplas pespontadas, reforçada nas
extremidades por travetes sentido horizontal medindo 01 (um) cm de comprimento; Fechamento do
bolso por 2 botões de 4 furos de 18 mm de diâmetro, de massa, verde rajado, embutidos na
portinhola interna (menor 1,5 cm da superior), casas no sentido vertical; a portinhola esquerda
contém uma abertura de 03 (três) centímetros para colocação de caneta, reforçada com travete de 01
(um) centímetro de comprimento; a distância entre a pala e o bolso superior deverá medir ± 0,3 (três)
cm, observando o tamanho de cada peça; o tamanho da portinhola superior deverá medir 14X7 cm, e
a portinhola interna deve medir 14X5,5 cm; a medida do bolso é de 14X16 cm. O bolso inferior
apresenta o mesmo modelo do superior, sendo diferente apenas no tamanho; a portinhola externa é
de 18X8 cm, a interna é de 18X6,5 cm; o tamanho do bolso é de 18X19 cm, sendo posicionado a 7
cm abaixo da linha da cintura.
Na altura da cintura há um porta-cordão com 3,0 cm de largura do mesmo tecido
embutido por dentro da gandola, onde será colocado um cordão do mesmo tecido medindo em
conformidade ao tamanho da gandola.
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Todas as costuras deverão ser feitas em máquina Interlock, com bitola de 0,8 mm
para fechamento das ilhargas, ombros e cavas. A fixação da gola e bainha dos bolsos deve ser
realizado em máquina reta de 01 (uma) agulha
Pesponto das platinas, portinholas e cavas, em máquina reta com duas agulhas
paralelas de ponto fixo.
Usar maquina refiladeira para golas, portinholas e para as bordas desfiantes.
Caseado proporcional ao tamanho do botão.
Aplicação de travetes nas extremidades da boca dos bolsos, portinholas e nas
extremidades do Interlock de fechamento das laterais e mangas.
Bainha com 1,5 cm em toda sua
extensão.
Tamanho do ponto entre 3,5 cm a 4 cm em todas as costura
3. Especificações da gandola mangas curtas
Gola esporte entretelada com pesponto duplo, fechada pelo prolongamento do pé
da gola em forma de platina medindo 3,5 cm de ponta e 3,00 cm na base, na largura e 06 cm de
comprimento, fechada por meio de botão de 18 mm de diâmetro, de massa, na cor verde rajado, com
04 (quatro) furos.
Platina entretelada com pesponto duplo, medindo 5,5 cm de largura na base e 5,5
cm nas extremidades; o comprimento da platina é baseado pelo tamanho do ombro, sendo que a
distância entre o final da ponta da platina e a costura do pescoço seja de 02 (dois) cm para todos os
tamanhos; a casa do botão é feita com 01 cm de distância da ponta da platina ao caseado na vertical.
Ombro fechado por máquina de interlock com pesponto duplo feito com máquina
de agulha dupla paralela.
Pala frontal com 18 cm de comprimento a partir do tamanho nº 2, aumentando
gradativamente de acordo com o tamanho da gandola (± 0,5 cm para cada tamanho); pala toda
pespontada em metalassê com quadrados de 4,5 cm, com linha nº 80 com 03 (três) pontos por
centímetro. OBS: O METALASSÊ É SEM ESPUMA.
Vista pespontada dupla fechada por 5 ou 6 botões, 18mm de diamentro, 4 furos de
massa, cor verde rajado, embutidos, conforme a pontuação, caseados na vertical dispondo de travetes
batidos na vista entre os botões.
Mangas curtas com o comprimento baseado na TABELA DE MEDIDAS (ANEXO
II) para cada tamanho, presa com pesponto duplo, com bainha de 02 cm. Travete de segurança
medindo 01 cm de comprimento posicionada na bainha das mangas sobre a costura de fechamento
das mangas no sentido horizontal. Bainha das mangas com pesponto simples.

Reforço em metalassê com quadrado de 4,5cm, na altura do cotovelo no formato
ovalado, medindo 16X17 cm para todos os tamanhos, sem espuma.
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Costas com Pala dupla, reforçada em pesponto em metalassê com quadrados de 4,5
cm, sem espuma, com 15 cm de altura com prega de 2,5 cm de profundidade posicionada a 3,5 cm da
cava; as pregas são terminadas com pesponto duplo em toda sua extensão, (conforme modelo
disponivel).
Bolsos – 04 (quatro) bolsos quadrados, fixados na frente da gandola, sendo 02 na
parte superior e dois na parte inferior, tipo fole com 3 cm de profundidade nas pregas das laterais e
do fundo, prega fêmea central, sendo os bolsos superiores com uma abertura central de 6,5 cm e os
bolsos inferiores com uma abertura de 9 cm, ambas aberturas travetadas nas extremidades, bainhas
superior e inferior overlocadas com 1,0 cm de largura pesponto simples, e reforçada nos cantos por
travete no sentido vertical; fechado por duas portinholas duplas pespontadas, reforçada nas
extremidades por travetes sentido horizontal medindo 01 (um) cm de comprimento; Fechamento do
bolso por 2 botões de 4 furos de 18 mm de diâmetro, de massa, verde rajado, embutidos na
portinhola interna (menor 1,5 cm da superior), casas no sentido vertical; a portinhola esquerda
contém uma abertura de 03 (três) centímetros para colocação de caneta, reforçada com travete de 01
(um) centímetro de comprimento; a distância entre a pala e o bolso superior deverá medir ± 0,3 (três)
cm, observando o tamanho de cada peça; o tamanho da portinhola superior deverá medir 14X7 cm, e
a portinhola interna deve medir 14X5,5 cm; a medida do bolso é de 14X16 cm. O bolso inferior
apresenta o mesmo modelo do superior, sendo diferente apenas no tamanho; a portinhola externa é
de 18X8 cm, a interna é de 18X6,5 cm; o tamanho do bolso é de 18X19 cm, sendo posicionado a 7
cm abaixo da linha da cintura.
Na altura da cintura há um porta-cordão com 3,0 cm de largura do mesmo tecido
embutido por dentro da gandola, onde será colocado um cordão do mesmo tecido medindo em
conformidade ao tamanho da gandola.
Todas as costuras deverão ser feitas em máquina Interlock, com bitola de 0,8 mm
para fechamento das ilhargas, ombros e cavas. A fixação da gola e bainha dos bolsos deve ser
realizado em máquina reta de 01 (uma) agulha
Pesponto das platinas, portinholas e cavas, em máquina reta com duas agulhas
paralelas de ponto fixo.
Usar maquina refiladeira para golas, portinholas e para as bordas desfiantes.
Caseado proporcional ao tamanho do botão.
Aplicação de travetes nas extremidades da boca dos bolsos, portinholas e nas
extremidades do Interlock de fechamento das laterais e mangas.
Bainha com 1,5 cm em toda sua extensão.
Tamanho do ponto entre 3,5 cm a 4 cm em todas as costura
UNIFORME FEMININO.
1. Especificações da calça.
Calça com cintura alta (no mesmo tecido da gandola), em forma ligeiramente
tronco-cônico seccionada obliquamente da frente para a retaguarda.
Cós postiço com 4,5 cm de largura com costura dupla, com 07 passadores simples,
com 01 cm de largura, feito com máquina galoneira, dispostos igualmente na circunferência da
cintura, sendo que, os dois primeiros devem obedecer uma distância de 8 cm do início da ponta cós,
159

fechamento através de 1 botão de 4 furos com 18 mm de diâmetro, de massa, na cor preto, sendo
caseado na horizontal;
Pence no meio da parte traseira com 01 (um) cm de profundidade e 07 (sete) cm de
comprimento.
Braguilha – vista da braguilha embutida com fechamento por meio de 3 botões de 4
furos com 18 mm de diâmetro, de massa, na cor preto, com caseado na horizontal; reforçada com
travete de 01 (um) cm de comprimento no final da vista, e na lateral com aproximadamente 3cm
acima do final da vista.
Ganchos fechados por máquina interlock e reforçados por costura dupla.
Bolsos – 2 bolsos quadrados medindo 21X21 cm, com bainha overlocada de 1,5
cm; costuras duplas chapadas na lateral interna e no fundo do bolso; a lateral externa tem uma prega
tipo fole de 4 cm de profundidade, O bolso tem mais 02 (duas) pregas na largura centralizadas e
distribuídas igualmente, medindo 04 cm de profundidade, com acabamento pespontado duplo em
toda sua extensão; Os bolsos são reforçados por travete de 1 cm nas extremidades da abertura.
Portinhola superior externa, mede 21 cm de largura por 7 cm de comprimento, com
pesponto duplo, reforçada por travete de 1 cm no sentido horizontal nas extremidades; portinhola
interna, mede 21 cm de largura por 5,5 cm de comprimento, contendo 02 (duas) casas no sentido
vertical para o fechamento dos botões de 04 furos, com 18 mm de diâmetro, na cor do tecido.
Reforço no fundo do gancho e nas entrepernas com trabalho em metalassê com
quadrados de 4,5 cm (sem espuma).
Reforço na altura do joelho em forma retangular, medindo 27 cm de comprimento
acompanhando a largura da perna da frente da calça também em metalassê com quadrados de 4,5 cm
(sem espuma). O reforço deve ter ± 3 cm de distância do bolso lateral.
Cós colocado com máquina de pregar cós;
Ilhargas, gancho traseiro, gancho dianteiro, pesponto da vista da braguilha e dos
bolsos, fixação de reforços e portinholas, utilizar máquina de 02 agulhas paralelas.
Fechamento das entrepernas com máquina Interlock usando bitolas mínima de 8
mm.
Usar máquina reta de 1 (uma) agulha para bainha e barra dos bolsos;
Aplicar refiladeira nas bordas desfiantes dos tecidos; a casa
proporcional ao tamanho do botão;

deve ser reta

Aplicação de travetes nas extremidades dos bolsos, portinholas, final de vista,
fixação de passantes e na junção dos ganchos por sobre a costura de segurança do tecido;
Usar linha nº. 80 com a mesma composição do tecido e na cor correspondente para
as costuras de fechamento, fixação, caseado e prega de botões; linha nº. 120 para o overlock.
Bainha com 02 cm de largura, com um casa interna para a colocação de um cordão,
na mesma cor do tecido, para ajustar na perna.
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Entretela a ser utilizada deve ser fina e ter a mesma composição do tecido
Etiqueta de confecção, com identificação contendo nome do contratante, composição do tecido,
tamanho da peça, enfim, todos os itens exigidos pela INMETRO (nova Lei da etiqueta).
2. Especificações da gandola mangas longas
Gola esporte entretelada com pesponto duplo, fechada pelo prolongamento do pé
da gola em forma de platina medindo 3,5 cm de ponta e 3,00 cm na base, na largura e 06 cm de
comprimento, fechada por meio de botão de 18 mm de diâmetro, de massa, na cor preto, com 04
(quatro) furos.
Platina entretelada com pesponto duplo, medindo 5,5 cm de largura na base e 5,5
cm nas extremidades; o comprimento da platina é baseado pelo tamanho do ombro, sendo que a
distância entre o final da ponta da platina e a costura do pescoço seja de 02 (dois) cm para todos os
tamanhos; a casa do botão é feita com 01 cm de distância da ponta da platina ao caseado na vertical.
Ombro fechado por máquina de interlock com pesponto duplo feito com máquina de agulha dupla
paralela.
Pala frontal com 18 cm de comprimento a partir do tamanho nº 2, aumentando
gradativamente de acordo com o tamanho da gandola (± 0,5 cm para cada tamanho); pala toda
pespontada em metalassê com quadrados de 4,5 cm, com linha nº 80 com 03 (três) pontos por
centímetro. OBS: O METALASSÊ É SEM ESPUMA.
Vista pespontada dupla fechada por 5 ou 6, de 18mm de diâmetro na cor preta, de
massa com 4 furos, botões embutidos, conforme a pontuação, caseados na vertical dispondo de
travetes batidos na vista entre os botões.
Mangas longas com duas pregas com 02 (dois) cm de profundidade; punho
pespontado duplo medindo 6 cm de largura para todos os tamanhos; o comprimento variando 01
(um) cm para cada tamanho, tendo como base o tamanho nº 2, com 22 cm (fechado) mais 06 cm de
transpasse, que tem acabamento igual ao da platina; fechado por 1 botão de 4 furos, com 18 mm de
diâmetro, de massa, cor verde rajado, caseado na horizontal; abertura do punho reforçada por um
losângulo pespontado (CONFORME MODELO); nesga fixado no pé de cava por meio de maquina
fechadeira duas agulhas, medindo 18X8 cm, em formato de losango. As costuras das mangas feita
em maquina fechadeira 2 agulhas.
Reforço em metalassê com quadrado de 4,5cm, na altura do cotovelo no formato
ovalado, medindo 16X17 cm para todos os tamanhos, sem espuma.
Costas com Pala dupla, reforçada em pesponto em metalassê com quadrados de 4,5
cm, sem espuma, com 15 cm de altura com prega de 2,5 cm de profundidade posicionada a 3,5 cm da
cava; as pregas são terminadas com pesponto duplo em toda sua extensão, (conforme modelo
disponivel).
Bolsos – 04 (quatro) bolsos quadrados, fixados na frente da gandola, sendo 02 na
parte superior e dois na parte inferior, tipo fole com 3 cm de profundidade nas pregas das laterais e
do fundo, prega fêmea central, sendo os bolsos superiores com uma abertura central de 6,5 cm e os
bolsos inferiores com uma abertura de 9 cm, ambas aberturas travetadas nas extremidades, bainhas
superior e inferior overlocadas com 1,0 cm de largura pesponto simples, e reforçada nos cantos por
travete no sentido vertical; fechado por duas portinholasduplas pespontadas, reforçada nas
extremidades por travetes sentido horizontal medindo 01 (um) cm de comprimento; Fechamento do
bolso por 2 botões de 4 furos de 18 mm de diâmetro, de massa, verde rajado, embutidos na
portinhola interna (menor 1,5 cm da superior), casas no sentido vertical; a portinhola esquerda
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contém uma abertura de 03 (três) centímetros para colocação de caneta, reforçada com travete de 01
(um) centímetro de comprimento; a distância entre a pala e o bolso superior deverá medir ± 0,3 (três)
cm, observando o tamanho de cada peça; o tamanho da portinhola superior deverá medir 14X7 cm, e
a portinhola interna deve medir 14X5,5 cm; a medida do bolso é de 14X16 cm. O bolso inferior
apresenta o mesmo modelo do superior, sendo diferente apenas no tamanho; a portinhola externa é
de 18X8 cm, a interna é de 18X6,5 cm; o tamanho do bolso é de 18X19 cm, sendo posicionado a 7
cm abaixo da linha da cintura.
Na altura da cintura há um porta-cordão com 3,0 cm de largura do mesmo tecido
embutido por dentro da gandola, onde será colocado um cordão do mesmo tecido medindo em
conformidade ao tamanho da gandola.
Todas as costuras deverão ser feitas em máquina Interlock, com bitola de 0,8 mm
para fechamento das ilhargas, ombros e cavas. A fixação da gola e bainha dos bolsos deve ser
realizado em máquina reta de 01 (uma) agulha
Pesponto das platinas, portinholas e cavas, em máquina reta com duas agulhas
paralelas de ponto fixo.
Usar maquina refiladeira para golas, portinholas e para as bordas desfiantes.
Caseado proporcional ao tamanho do botão.
Aplicação de travetes nas extremidades da boca dos bolsos, portinholas e nas
extremidades do Interlock de fechamento das laterais e mangas.
Bainha com 1,5 cm em toda sua extensão.
Tamanho do ponto entre 3,5 cm a 4 cm em todas as costura
3. Especificações da gandola mangas curtas
Gola esporte entretelada com pesponto duplo, fechada pelo prolongamento do pé
da gola em forma de platina medindo 3,5 cm de ponta e 3,00 cm na base, na largura e 06 cm de
comprimento, fechada por meio de botão de 18 mm de diâmetro, de massa, na cor preto, com 04
(quatro) furos.
Platina entretelada com pesponto duplo, medindo 5,5 cm de largura na base e 5,5
cm nas extremidades; o comprimento da platina é baseado pelo tamanho do ombro, sendo que a
distância entre o final da ponta da platina e a costura do pescoço seja de 02 (dois) cm para todos os
tamanhos; a casa do botão é feita com 01 cm de distância da ponta da platina ao caseado na vertical.
Ombro fechado por máquina de interlock com pesponto duplo feito com máquina
de agulha dupla paralela.
Pala frontal com 18 cm de comprimento a partir do tamanho nº 2, aumentando
gradativamente de acordo com o tamanho da gandola (± 0,5 cm para cada tamanho); pala toda
pespontada em metalassê com quadrados de 4,5 cm, com linha nº 80 com 03 (três) pontos por
centímetro. OBS: O METALASSÊ É SEM ESPUMA.
Vista pespontada dupla fechada por 5 ou 6, de 18mm de diâmetro na cor preta, de
massa com 4 furos, botões embutidos, conforme a pontuação, caseados na vertical dispondo de
travetes batidos na vista entre os botões.
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Mangas curtas com o comprimento baseado na tabela abaixo, de acordo com cada
tamanho, presa com pesponto duplo, com bainha de 02 cm. Travete de segurança medindo 01 (um)
cm de comprimento posicionada na bainha das mangas sobre a costura de fechamento das mangas no
sentido horizontal. Bainha das mangas pesponto máquina 1 agulha.

Reforço em metalassê com quadrado de 4,5cm, na altura do cotovelo no formato
ovalado, medindo 16X17 cm para todos os tamanhos, sem espuma.
Costas com Pala dupla, reforçada em pesponto em metalassê com quadrados de 4,5
cm, sem espuma, com 15 cm de altura com prega de 2,5 cm de profundidade posicionada a 3,5 cm da
cava; as pregas são terminadas com pesponto duplo em toda sua extensão, (conforme modelo
disponível).
Bolsos – 04 (quatro) bolsos quadrados, fixados na frente da gandola, sendo 02 na
parte superior e dois na parte inferior, tipo fole com 3 cm de profundidade nas pregas das laterais e
do fundo, prega fêmea central, sendo os bolsos superiores com uma abertura central de 6,5 cm e os
bolsos inferiores com uma abertura de 9 cm, ambas aberturas travetadas nas extremidades, bainhas
superior e inferior overlocadas com 1,0 cm de largura pesponto simples, e reforçada nos cantos por
travete no sentido vertical; fechado por duas portinholas duplas pespontadas, reforçada nas
extremidades por travetes sentido horizontal medindo 01 (um) cm de comprimento; Fechamento do
bolso por 2 botões de 4 furos de 18 mm de diâmetro, de massa, verde rajado, embutidos na
portinhola interna (menor 1,5 cm da superior), casas no sentido vertical; a portinhola esquerda
contém uma abertura de 03 (três) centímetros para colocação de caneta, reforçada com travete de 01
(um) centímetro de comprimento; a distância entre a pala e o bolso superior deverá medir ± 0,3 (três)
cm, observando o tamanho de cada peça; o tamanho da portinhola superior deverá medir 14X7 cm, e
a portinhola interna deve medir 14X5,5 cm; a medida do bolso é de 14X16 cm. O bolso
inferior apresenta o mesmo modelo do superior, sendo diferente apenas no tamanho; a portinhola
externa é de 18X8 cm, a interna é de 18X6,5 cm; o tamanho do bolso é de 18X19 cm, sendo
posicionado a 7 cm abaixo da linha da cintura.
Na altura da cintura há um porta-cordão com 3,0 cm de largura do mesmo tecido
embutido por dentro da gandola, onde será colocado um cordão do mesmo tecido medindo em
conformidade ao tamanho da gandola.
Todas as costuras deverão ser feitas em máquina Interlock, com bitola de 0,8 mm
para fechamento das ilhargas, ombros e cavas. A fixação da gola e bainha dos bolsos deve ser
realizado em máquina reta de 01 (uma) agulha
Pesponto das platinas, portinholas e cavas, em máquina reta com duas agulhas
paralelas de ponto fixo.
Usar maquina refiladeira para golas, portinholas e para as bordas
desfiantes.Caseado proporcional ao tamanho do botão. Aplicação de travetes nas extremidades da
boca dos bolsos, portinholas e nas extremidades do Interlock de fechamento das laterais e mangas.
Bainha com 1,5 cm em toda sua extensão. Tamanho do ponto entre 3,5 cm a 4 cm em todas as
costura.
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PORTARIA Nº 044/2009 – GCG - Altera o Regulamento de Uniformes da Polícia Milita.
(BG 130/2009, de 16 de julho de 2009)
O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO, no uso
das atribuições legais que lhe são conferidas pelo disposto nos artigos 5º, 6º e 10º do Regulamento de
Uniformes da Polícia Militar, aprovado pelo Decreto n.º 15.777, de 1º de setembro de 1997,
RESOLVE
Art. 1º - Substituir nos uniformes: 3º B, figuras 07 e 08 do anexo III do RUPM; 3º
C, figuras 09 e 10 do anexo III do RUPM; 3º C/1, figura 11 do anexo III do RUPM; 6º D, figuras 30
e 31 do anexo III do RUPM; 9º F, figura 42 do anexo III do RUPM; e 12º B, figura 50 do anexo III
do RUPM; para os Oficiais, Aspirantes-a-Oficial, Cadetes, Alunos do CHO e Subtenentes, as
platinas amovíveis reguladas pelas Portarias N.º 016/02GCG, de 07 de novembro de 2.002 e N.º
002/03-GCG de 02 de janeiro de 2002, pela luva bordada, com os mesmos dispositivos e nas mesmas
cores e especificações das platinas amovíveis, conforme figura 01 em anexo.
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA,
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Quartel do Comando Geral, em São Luís, 14 de julho de 2009. (Ass.) CEL QOPM
FRANKLIN PACHECO SILVA - Comandante Geral.
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PORTARIA Nº 055/2009–GCG – Dispõe sobre autoridades competentes no âmbito da Polícia
Militar do Maranhão, para determinar a instauração de Sindicância e Inquérito Policial
Militar
(BG 185/2009, de 07 de outubro de 2009)
(a) O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO, no
uso de suas atribuições previstas no art. 6º da Lei nº 4.570, de 14 de junho de 1984.
Considerando a conveniência e a necessidade de se estabelecer uniformidade nas
Sindicâncias e nos Inquéritos Policiais Militares no âmbito da Corporação;
Considerando a necessidade de dar maior celeridade na solução e homologação de
tais processos administrativos e procedimentos;
Considerando a premente necessidade de um efetivo controle estatístico por parte
do Comando da Corporação e da Diretoria de Pessoal.
RESOLVE
Art. 1º. São autoridades competentes no âmbito da Polícia Militar do Maranhão,
para determinar a instauração de Sindicância e Inquérito Policial Militar:
I - Comandante Geral;
II – Subcomandante Chefe do Estado Maior Geral;
III – Subchefe do Estado Maior Geral;
IV – Secretário Chefe do Gabinete Militar, Chefe do Gabinete Militar do Tribunal
de Justiça e Chefe do Gabinete Militar da Assembléia Legislativa;
V – Comandante do Policiamento Metropolitano, Comandante do Policiamento do
Interior e Comandantes de Policiamento de Áreas;
VI – Diretor de Pessoal, Diretor de Ensino, Diretor de Finanças e Diretor de Apoio
Logístico;
VII – Corregedor-Adjunto da Polícia Militar;
VIII – Ajudante Geral;
IX – Comandantes de Batalhões, Comandantes de Companhias Independentes e
Comandante da Companhia de Comando Geral;
X – Comandante da Academia de Polícia Militar Gonçalves Dias, Comandante do
Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças e Comandante-Diretor de Colégios Militares da
Corporação.
Parágrafo Único – Existindo conflito de competência, deverá ser dirimido por
autoridade superior competente.
Art. 2º. Quando da instauração de Sindicância, a autoridade instauradora deverá
imediatamente, encaminhar cópia da Portaria de instauração de Sindicância à Diretoria de Pessoal, e
ao final do processo, remeter apenas cópia do Relatório e da Solução, acompanhado de CD-ROM,
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para fins de controle, não sendo necessária a remessa dos autos, excetuando-se aqueles processos que
ensejarem movimentação, Conselho de Disciplina ou Conselho de Justificação, e aqueles de interesse
do Comandante Geral, o qual avocará para Homologação, devendo a OPM nesses casos, encaminhar
original integral dos autos à Diretoria de Pessoal em 02(duas) vias, acompanhada de CD-ROM,
contendo o Relatório e a Solução do processo.
Parágrafo Único. A Portaria de Instauração de Sindicância deverá conter a
delimitar do objeto de apuração, bem como, desde que possível, os dados de identificação do
acusado.
Art. 3º. Quando da instauração de Inquérito Policial Militar, a autoridade delegante,
além da imediata remessa da Portaria de Instauração à Diretoria de Pessoal, deverá também, ao final
do procedimento, encaminhar original integral dos autos à Diretoria de Pessoal em 02(duas) vias,
acompanhada de CD-ROM contendo o Relatório e a Solução, para que o mesmo seja devidamente
homologado e, posteriormente, remetido à Auditoria da Justiça Militar Estadual.
§ 1º. A Portaria de Delegação de Inquérito Policial Militar deverá conter a delimitar
do objeto de apuração, bem como, desde que possível, os dados de identificação do investigado.
§ 2º. Quando da prisão em flagrante delito por crime militar, a autoridade com
atribuição para instaurar o IPM designará, em princípio, como encarregado o próprio oficial que
lavrou o Auto de Prisão em Flagrante Delito, observando-se o disposto no parágrafo único do Art. 1º
desta portaria.
§ 3º. Quando da prisão em flagrante delito por crime militar, esta deverá ser,
incontinenti, comunicada por qualquer meio, ao juiz de direito da Auditoria da Justiça Militar e os
respectivos autos, após conclusos deverão ser, imediatamente, remetidos àquela Auditoria Militar.
Art. 4º. Os prazos para a conclusão dos processos e procedimentos administrativos
militares deverão ser rigorosamente obedecidos, conforme legislação vigente, sujeitando os
responsáveis pelo não cumprimento dos prazos a responsabilidade administrativa e/ou penal.
Art. 5º. Com fulcro no art. 166 da Lei nº. 6.513, de 30 de novembro de 1995
(Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Maranhão), adotar quanto ao aspecto formal do
Processo Administrativo (sindicância), o IG-10-11 (Instruções Gerais para elaboração de Sindicância
no âmbito do Exército).
Art. 6º. Fica revogada a Portaria nº. 009, de 15 de janeiro de 2009.
Art. 7º. A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA,
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Quartel do Comando Geral em São Luís-MA, 01 de outubro de 2009. (Ass.) CEL
PM FRANKLIN PACHÊCO SILVA – Comandante Geral.
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PORTARIA Nº 056/2009-GCG - Conceder a Denominação Histórica “Batalhão Coronel José
Ruy Salomão Rocha”, ao 3º Batalhão de Polícia Militar (3º BPM).
(BG 192/2009, de 19 de outubro de 2009)
(a) O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO, no
uso de suas atribuições legais e,
Considerando o disposto nas INSTRUÇÕES GERAIS para concessão de
Denominações Históricas, Estandartes Históricos e Distintivos Históricos das Organizações Militares
(IG 11-01) aprovada pela Portaria nº 580, de 25 de outubro de 1999, do Comandante de Exército.
Considerando a necessidade de Corporação prestar homenagem aos integrantes que
se distinguiram, cujas ações enalteceram o nome da instituição.
Considerando os relevantes serviços prestados pelo Cel QOPM José Ruy Salomão
Rocha à Policia Militar do Maranhão;
Considerando que o referido Oficial PM comandou uma Operação Policial de
grande envergadura desencadeada na Região Tocantina, na década de 90, quandoaquela população
estava a mercê da criminalidade, tendo restaurado a ordem, a tranqüilidade a e confiança nos órgãos
de segurança pública local;
Considerando a necessidade de se evidenciar os notáveis serviços prestados pela
Polícia Militar do Maranhão a seus conterrâneos, e também de enaltecer o profissionalismo e o
tradicionalismo do 3º BPM
RESOLVE
Art. 1º - Conceder a Denominação Histórica “Batalhão Coronel JOSÉ RUY
SALOMÃO ROCHA”, ao 3º Batalhão de Polícia Militar ( 3º BPM );
Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação em Boletim
Geral.
DÊ-SE CIÊNCIA,
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Quartel do Comando Geral em São Luís, 06 de agosto de 2009. (Ass.) CEL QOPM
FRANKLIN PACHÊCO SILVA - Comandante Geral.
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PORTARIA Nº 057/2009-GCG – Altera o Regulamento de Uniformes da Polícia Militar.
(BG 193/2009, de 20 de outubro de 2009)
(a) O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO, no
uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo disposto nos artigos 5o, 6o e 10° do
Regulamento de Uniformes da Polícia Militar, aprovado pelo Decreto n.° 15.777, de 1 ° de setembro
de 1997,
RESOLVE
Art. 1 o Deixa de compor os uniformes: 9o F, figura 42 do anexo III do RUPM o
quepe verde petróleo; no 3o C, figuras 09 e 10 do anexo III do RUPM, o gorro sem pala para o
masculino e o quepe verde petróleo para o feminino

Art. 2 o Substituir nos uniformes: 3o B, figuras 07 e 08 do anexo III do RUPM e 6o
D, figuras 30 e 31 do anexo III do RUPM, tanto para o masculino quanto para o feminino, o quepe
verde petróleo pela boina cinza bandeirante.
Art. 3o Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA,
PUBLÍQUE-SE E CUMPRA-SE.
Quartel do Comando Geral, em São Luís, 29 de setembro de 2009. (Ass.) Cel
QOPM FRANKLIN PACHECO SILVA – Comandante Geral.
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PORTARIA Nº 064/2009-GCG - Cria o Brasão da 11a CI.
(BG 200/2009, de 29 de outubro de 2009)
(1) O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO, no
uso de suas atribuições legais, que lhes são conferidas pelo disposto no art. 31 do Regulamento de
Uniformes da Policia Militar, aprovado pelo decreto n° 15.777, de 1o de setembro de 1997 e de
acordo com o processo n° 035/2006, aprovado pelo Estado Maior Geral da PMMA, publicado no
Boletim Geral n° 018, de 25 de janeiro de 2007.
RESOLVE
Art. 1o - Aprovar a criação do brasão da 11a CI de acordo com as especificações
contidas no Anexo I, desta portaria e determinar a confecção do distintivo de bolso da Unidade.
Art. 2o - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação em Boletim
Geral.
DE-SE CIÊNCIA,
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
Quartel do Comando Geral em São Luís, 27 de outubro de 2009. (Ass.) CEL
QOPM FRANKLIN PACHÊCO SILVA – Comandante Geral.
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ANEXO I

a) A forma do escudo é a “polaca”.
b) A superfície do escudo é inteira, onde todas as figuras estão inscritas no escudo.
c) O esmalte do escudo é nas cores da Bandeira do Estado do Maranhão (vermelha,
branca e preta), com listras dispostas em ondulações.
d) As palmeiras de babaçu são as figuras representativas da Vegetação
predominante da Microrregião de Presidente Dutra (Mata dos Cocais), onde estão localizados os
municípios que formam a Circunscrição da 11ª CI.
e) A bandeirinha logomarca da PMMA com o lema atual da Corporação
(promovendo cidadania), ocupa o centro do escudo, em torno da qual estão localizadas todas as
outras figuras. f) O par de garruchas cruzadas, na cor amarela, acima da bandeirinha logomarca,
representa as armas.
g) O Listel, próximo à base interna do escudo e na mesma cor das garruchas
(amarela), vem com a descrição de localidade da 11ª CI e com a data de sua criação.
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PORTARIA Nº 065/2009 – GCG – Dispõe sobre fiscalização de veículos da PMMA.
(BG 209/2009, de 13 de novembro de 2009)
(a) O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO, no
uso de suas atribuições legais, de acordo com a Lei n° 4.570, de 14/07/1984, que dispõem sobre a
organização básica da Polícia Militar do Maranhão e,
Considerando que o Art. 6º da referida lei, dispõe que os órgãos de direção
realizam o comando e a administração da Corporação, incumbindo-se do planejamento em geral,
visando a sua organização em todos os pormenores, as necessidades em pessoal e material e o seu
emprego para o cumprimento de suas missões;
Considerando a premente necessidade de se proceder a efetiva fiscalização e
acompanhamento de todos os veículos que compõem a frota da PMMA, visando estabelecer
procedimentos que contribuam para boa utilização e conservação dos mesmos.
RESOLVE
Art. 1º - Nomear a Comissão composta pelo Diretor de Apoio Logístico (DAL),
presidente, Comandantes de Unidades, membros, Chefe da Seção de Patrimônio da DAL, membro,
Fiscais Administrativos das Unidades (P/4), membros, e Especialista da Subseção de Motomecanização da Garagem da PMMA, assessor técnico, para sob a presidência do primeiro,
procederem no 5º (quinto) dia útil de cada mês a fiscalização e o acompanhamento dos veículos que
compõem a frota da Polícia Militar.
Art. 2º - Criar mecanismos de controle padrão dos veículos, objetivando identificar
e corrigir possíveis alterações que venham reduzir sua capacidade de utilização, impossibilitando o
seu emprego racional e otimizado.
Art. 3º - Estabelecer que se produza um relatório ao término de cada inspeção,
descrevendo as situações constatadas, bem como propor críticas e sugestões que possam contribuir
para o melhor aproveitamento dos veículos, nas mais diversas atividades que possam ser utilizados.
Art. 4º - Fica a critério da presente Comissão estabelecer o calendário de
fiscalização dos veículos nas respectivas Unidades.
Art. 5º - Fica criada a Ficha de Recebimento e Responsabilidade de Viaturas,
conforme modelo anexo a esta portaria, que deverá ser utilizada por todas as Unidades durante a
passagem de serviço.
Art. 6º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
DÊ-SE CIÊNCIA,
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Quartel do Comando Geral em São Luís, 10 de novembro de 2009. (Ass.) CEL
QOPM FRANKLIN PACHÊCO SILVA - Comandante Geral da PMMA.
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ANEXO À PORTARIA Nº 065/2009 - GCG
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PORTARIA Nº 069/2009-GCG - Padroniza o banco de dados, contendo as medidas e
pontuações dos policiais militares.
(BG 224/2009, de 04 de dezembro de 2009)
(1) O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO, no uso de
suas atribuições legais, de acordo com a Lei n° 4.570, de 14/07/1984, que dispõem sobre a
organização básica da Polícia Militar do Maranhão e,
Considerando que o Art. 6º da referida lei, dispõe que os órgãos de direção realizam o
comando e a administração da Corporação, incumbindo-se do planejamento em geral, visando a sua
organização em todos os pormenores, as necessidades em pessoal e material e o seu emprego para o
cumprimento de suas missões;
Considerando a premente necessidade de manter atualizado um banco de dados contendo
o manequim dos policiais militares, visando planejar e adquirir os fardamentos e equipamentos desta
corporação, garantindo uma boa apresentação pessoal.
RESOLVE
Art. 1º Padronizar o banco de dados, contendo as medidas e pontuações dos policiais
militares, já usado pela 4ª Seção do estado Maior Geral da PMMA, no programa Access, a ser usado
por todas as Diretorias, Seções e Unidades que possuem efetivo próprio; Art. 2º Criar a planilha
padrão, constante no anexo único, para remessa de informações, visando a atualização do referido
banco de dados;
Art. 3º Denominar o referido banco de dados de “Manequim da PMMA”;
Art. 4º Estabelecer o 5º (quinto) dia útil de cada mês como data limite para remessa das
informações pelo Diretor, Chefe ou Comandante de Unidade, à 4ª Seção do Estado maior Geral da
PMMA;
Art. 5º Designar a 4ª Seção do Estado Maior Geral da PMMA como Seção responsável
pela coleta e atualização mensal das informações constantes no Banco de dados “Manequim da
PMMA”;
Art. 6º Determinar que o Diretor, Chefe ou Comandante, com efetivo próprio, mantenha
atualizado mensalmente o banco de dados referente a seu efetivo, devendo conter uma cópia em CD,
sob responsabilidade do P/4 de sua unidade, devendo essa cópia permanecer no Almoxarifado da
Unidade, para efeito de fiscalização e inspeção;
Art. 7º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
DÊ-SE CIÊNCIA,
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Quartel do Comando Geral em São Luís, 30 de novembro de 2009. (Ass.) CEL QOPM
FRANKLIN PACHÊCO SILVA – Comandante Geral.
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PORTARIA Nº 073/2009-GCG - Dispõe sobre a administração do Material Bélico.
(BG 01/2010, de 04 de janeiro de 2010)
O Comandante Geral da Polícia Militar do Maranhão, no uso de suas atribuições
legais, com fundamento nos Artigos 5º e 6º da Lei nº 4.570, de 14 de junho de 1984, que dispõe
sobre a organização básica da Polícia Militar do Maranhão, e dá outras providências.
Considerando a premente necessidade de se padronizar e simplificar os
procedimentos referentes à administração do material bélico da Corporação.
RESOLVE
CAPÍTULO I
Das Disposições Preliminares
Art. 1º Estabelecer procedimentos administrativos referente ao material bélico da
Corporação, no que concerne a sua distribuição, transferência e descarga;
Art. 2º Segue em anexo a esta portaria o modelo de nomeação de comissão de
exame e averiguação de material bélico, termo de exame e averiguação de material bélico, relatório
de emprego de munição em serviço e relatório de material bélico que deverá ser utilizada por todas
as unidades;
CAPÍTULO II
Da Distribuição de Armamento e Munição
Art. 3º A distribuição de armamento e munição as OPM’s far-se-á periodicamente
de acordo com o estoque e através do plano de distribuição do PM/4 e eventualmente em razão da
necessidade das Unidades, mediante solicitação a referida Seção;
I - As munições para instrução serão distribuídas conforme planejamento prévio da
Diretoria de Ensino, considerando o estoque existente;
II - O pedido de munição para instrução, feito pelas Unidades, deverá ser
encaminhado à Diretoria de Ensino.
CAPÍTULO III
Da Transferência de Material
Art. 3º Todo material, referente a armamento, munição e equipamento, poderá ser
transferido entre OPM’s mediante determinação do Comando Geral da Corporação, Subcomando
Geral, DAL, CPI ou CPM.
Art. 4º A formalização dessa transferência se dará mediante Termo de Recebimento
em 03 (três) vias, que serão assinados pela Unidade fornecedora e a recebedora do material. Para a
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efetivação deverá ser encaminhado a DAL (01) uma cópia do termo para a publicação em boletim
reservado.
Parágrafo Único. O procedimento supracitado no item 1, da Transferência de
Material, deverá ser adotado pela Unidade que estiver cedendo material para as Unidades criadas.
CAPÍTULO IV
Seção I
Da Descarga
Art. 5º Motivos da descarga
I - Sempre que ocorrer perda, extravio, roubo, furto, mau estado, obsolescência,
imediatamente após a conclusão do Inquérito Policial Militar, da apuração das responsabilidades, se
houver, e homologação do Comandante Geral, dever o material bélico ser descarregado, quando o
for o caso, mediante a publicação em boletim reservado.
Art. 6º Os motivos gerais da descarga são:
I - Inservibilidade: por causas diversas para o fim que se destina, não sendo
susceptível de reparação ou recuperação;
II - Perda ou extravio, furto ou roubo;
III - Consumo em serviço e instrução, para o caso de munição.
Seção II
Descarga de armamento por inservibilidade
Art. 7º Quando se tratar de descarga por inservibilidade a Unidade detentora do
material deverá adotar o seguinte procedimento:
I - O Fiscal Administrativo (P/4), julgando determinado armamento inservível.
II - Relaciona o material;
III - Comunica ao Comandante da Unidade, através de uma parte, do estado do
material, bem como solicita a nomeação de uma Comissão (que terá sua publicação em Boletim
Interno) de Exame Averiguação de Material Bélico;
Da Comissão
Art. 8º A Comissão de Exame e Averiguação (anexo I) será constituída por três
oficiais. O Encarregado do Setor de Material (P/4) e mais dois oficias da Unidade, em principio,
integrarão a Comissão. Poderão assessorá-la especialistas ou técnicos, civis ou militares, julgados
necessários;
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Art. 9º Se o efetivo de oficiais da Unidade não permitir a organização da comissão
com três membros, o exame e a averiguação poderão ser feitos por dois Oficiais, ou mesmo por
único oficial, e o subtenente (ou seu substituto).
Art. 9º Inicia-se o trabalho de exame e após a constatação, os membros assinam 03
(três) vias: uma fica nos arquivos da Unidade e as demais serão enviadas à DAL, juntamente com o
armamento, através de ofício do Comandante da Unidade.
O Agente Diretor (Comandante Geral)
Art. 10 Homologa a descarga, após ser analisada pela seção de armamento da
DAL;
Art. 11 E determina a publicação do Termo de Exame e Averiguação (anexo II) em
Boletim Reservado.
O material descarregado
Art. 12 Após a publicação em Boletim Reservado da descarga, o armamento será
encaminhado ao 24º BC.
Seção III
Descarga de armamento por perda ou extravio, furto ou roubo
Art. 13 Quando se tratar de descarga por perda ou extravio, furto ou roubo a
Unidade, obrigatoriamente, deverá imediatamente instaurar procedimento administrativo (IPM) para
a apuração, e encaminhar cópia da portaria de designação e do boletim interno que a publicou à
DAL;
Art. 14 Após a homologação do IPM a Unidade informará, imediatamente, o
número do boletim geral que publicou a homologação à DAL, para a adoção de procedimentos de
descarga do armamento;
Art. 15 O armamento que estiver como peça de Inquérito Policial (IP) e processo
judicial deverá ser informado, imediatamente, à DAL pela Unidade detentora da carga que
acompanhará e manterá informado sob os ritos adotados.
Seção IV
Do procedimento para a descarga de munição
Art. 16 - O Comandante da Unidade encaminha à DAL ofício solicitando a
descarga de munição que constará:
I - O motivo de descarga (inservibilidade, uso em serviço ou instrução);
II - No caso de uso em serviço trona-se necessário o encaminhamento do Relatório
de Emprego de Munição em Serviço (Anexo III);
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III - Em instrução deverá estar acompanhado da nota de instrução;
IV - O Número da Guia que encaminhou a munição;
V - Em todos os casos far-se-á necessário o envio dos estojos, caso contrário
deverá ser feito à justificativa.
CAPÍTULO V
Do Relatório
Art. 17 - Quando houver alterações pertinentes ao material bélico, as OPM’s
deverão encaminhar à DAL, até o quinto dia útil de cada mês, relatório de armamento, munição,
colete à prova de bala e outros materiais bélicos, contendo as características pertinentes de cada
material, com suas respectivas observações:
I - Armamento:
a) Tipo, marca, número de série, tamanho do cano, acabamento, número de boletim
reservado ou da guia de remessa, estado, destino e observação.
II - Munição:
a) Tipo, calibre, quantidade, número de boletim reservado ou da guia de remessa,
estado, destino e observação.
III - Coletes à prova de bala:
a) Nível, tamanho, número de série, cor da capa, estado e observação
Art. 18 - Os demais materiais deverão se especificados com o máximo de
características que os identifiquem.
Parágrafo Único. O relatório deverá seguir o modelo (Anexo IV), respeitando as
peculiaridades descritas acima, de cada material.
Art. 19 - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação em Boletim Geral
da Instituição, revogam-se às disposições em contrário.

Quartel do Comando Geral em São Luís, 29 de Dezembro de 2009. Ass.) CEL
QOPM FRANKLIN PACHÊCO SILVA – Comandante Geral.
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ANEXO I
ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO
COMANDO DO POLICIAMENTO DO ________
_____________________________
OPM
Nota nº ___ – ___
NOMEAÇÃO DE COMISSÃO
Nomeação de acordo com o item 1) do Art. 85, combinado com a letra c) do item
2) do & 1º Art. 88 do Regulamento de Administração do Exercito (RAE – R/3), em vigor nesta
Corporação, a Comissão composta pelo Presidente; membro; membro e o assessor Técnico, para sob
a presidência do primeiro, proceder Exame e Averiguação do material bélico pertencente a carga da
(Unidade), para fim de descarga.
Quartel em __________,_______/______/_______
______________________________
Assinatura do Comandante da OPM

ANEXO II
ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO
COMANDO DO POLICIAMENTO DO ________
_____________________________
OPM
TERMO DE EXAME E AVERIGUAÇÃO DE MATERIAL BÉLICO Nº 001/2009
1. NOMEAÇÃO DA COMISSÃO
a. BI Nº ____, de ______/______/_______.
2. MATERIAL PERTENCENTE À CARGA DO (A)
a. __________________
OPM
3.
DISCRIMINAÇÃO
DO
MATERIAL,
SEU
ESTADO,
SUA
APROVEITABILIDADE OU NÃO, CAUSA PRESUMÍVEL DE SUA INSERVIBILIDADE.
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a. Discriminação do material: (Identificar o material: Tipo, marca, modelo, nº de
série, quantidade, boletim que carregou, etc.).
b. Estado de conservação: (Descrever com precisão e com base no apurado no
exame procedido, as avarias dos principais componentes do armamento).
c. Aproveitabilidade: (Conveniência da recuperação ou recuperação
antieconômica)
d. Causa presumível da inservibilidade: (No que se refere ao não atendimento das
necessidades do serviço operacional em: calibre e/ou capacidade de tiro e/ou estrutura e/ou estado de
conservação.
4. VALOR DO MATERIAL JULGADO INSERVÍVEL: (Análise de custos: Valor
de mercado do material usado ou custo de recuperação da material)
5. CONCLUSÃO: (Indicar a conveniência: da recuperação ou que seja
descarregado)
Quartel em ____________,_______/______/_______
___________________________________________
Presidente
____________________________________________
Membro
____________________________________________
Membro
____________________________________________
Auxiliar Técnico
INSTRUÇÃO COMPLEMENTAR
Considerar o material recuperável quando.
O custo do material de manutenção não ultrapassar o percentual de 60% do valor
do material novo;
O material não tiver atingido a obsolescência.
Considerar a recuperação antieconômica.
As peças de reposição tiverem saído da linha de produção, mediante comprovação
do fornecedor.
Fica expressamente proibido o canibalismo, ou seja, a retirada de peças de uma
arma para outra, salvo se for comunicado com antecedência à DAL, que avaliará o pedido e
posteriormente, se for o caso, autorizará esse procedimento.
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ANEXO III
ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO
COMANDO DO POLICIAMENTO DO ________
_____________________________
OPM
VISTO
EM _____/_____/_____
___________________
P/4
RELATÓRIO DE EMPREGO DE MUNIÇÃO EM SERVIÇO
1. IDENTIFICAÇÃO
Nome Completo:
Posto /Grad. / Nº Subunidade:
2. DADOS SOBRE A OCORRENCIA
Data / Hora:
Prefixo Vtr:
Nº Ocor. DP:
Nº Controle P/4

CPU:
QTU:
Nº Ocor. CIOPS
Qtd de Disparos:

Tipo /Calibre / Marca / Nº da arma:
:
3. HISTÓRICO DA OCORRENCIA

Obs.: CPU ou nome do Oficial de Serviço
Declaro serem verdadeiras todas as informações aqui prestadas.
Quartel do OPM, em São Luis-MA, _____/_____/ 20__
____________________________________
(Nome completo – posto/grad. – Nº)
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ANEXO IV
ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO
COMANDO DO POLICIAMENTO DO ________
_____________________________
OPM
RELAÇÃO DO ARMAMENTO EXISTENTE NA UPM REF. AO MÊS DE ____ / ___/____
1. CARABINA MAGAL .30.
Nº
ORD

Nº SÉRIE

ACABAME
NTO

Nº TIROS

CANO

CARGA

ESTADO

1.

31100586

OXIDADO

27/30

230mm

GR Nº
140/2002

BOM

DESTINO

OBSERVAÇÃO

Sede

2. CARABINA ROSSI CAL. 38
Nº
ORD

Nº SÉRIE

ACABAME
NTO

Nº TIROS

CANO

CARGA

Inservível

BOM

São
Mateus

ESTADO

DESTINO

BOM

Sede

BOM

Sede

1.

B127548

OXIDADO

13

20”

BR nº
02/94

2.

B156599

OXIDADO

13

20”

BR nº
11/97

ESTADO

DESTINO

Sede

OBSERVAÇÃO

Defeito na rampa da
câmara de percussão
(Ofício p/ DAL
101/02)

3. PISTOLA PT 0.40
Nº
ORD

Nº SÉRIE

ACABAME
NTO

Nº TIROS

CANO

1.

143

OXIDADO

13

125mm

2.

143

OXIDADO

13

125mm

CARGA

GR
132/2001
GR
132/2001

OBSERVAÇÃO

Quartel do OPM, em São Luis-Ma, ____ /______/ 20___
_________________________________
(Nome completo – posto
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PORTARIA Nº 002/2010-GCG - Aprova o Curso de Operações de Choque.
(BG 007/2010, de 12 de janeiro de 2010)
O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO, no uso
de suas atribuições que lhes são conferidas pelo art.6º da lei nº 4.570, de 14 de junho de 1.984 e,
Considerando preparar os policiais militares das unidades especiais da PMMA para
ocorrências de controle de distúrbios civis, nas suas respectivas áreas;
Considerando padronizar os procedimentos operacionais e táticos dos integrantes
das unidades especiais, para criação de uma linguagem única operacional;
Considerando habilitar os policiais concludentes para executar em missões de alto
risco e complexidade, tais como: rebeliões em presídios, crises com reféns;
Operação de controle de Distúrbios Civis, Policiamento em Eventos e Praça
Desportiva e patrulhamento em locais de alto risco.
RESOLVE
Art. 1º - Aprovar o PROJETO DO CURSO DE OPERAÇÕES DE CHOQUE,
apresentado pelo Cel QOPM Diretor de Ensino da PMMA, que funcionará no período de 20 de
janeiro a 01 de março de 2010.
Art. 2º - Tornar sem efeito a Portaria nº 068/2009 – GCG, publicada no BG 221 de
01 de dezembro de 2009.
Art. 3º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA,
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Quartel do Comando Geral em São Luís, 11 de janeiro de 2010. (Ass) CEL QOPM
FRANKLIN PACHÊCO SILVA - Comandante Geral.
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PORTARIA Nº 005/2010-GCG - Dispõe sobre convocação dos Comandantes de Unidades do
interior.
(BG 034/2010, de 23 de fevereiro de 2010)
O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO, no uso
de suas atribuições legais, com fundamento no Artigo 6º da Lei nº 4.570, de 14 de junho de 1984,
que dispõe sobre a organização básica da Polícia Militar do Maranhão, e dá outras providências.
Considerando a necessidade de se estabelecer procedimentos para a convocação
dos Comandantes de Unidades sediadas no interior do Estado.
RESOLVE
Art. 1º - Estabelecer procedimentos administrativos referentes á convocação dos
Comandantes de Unidades do interior para participarem de reuniões na capital.
Art. 2º - São autoridades competentes, no âmbito da Polícia Militar, para
convocarem os Comandantes de Unidades do interior para participarem de reuniões na capital:
I – Comandante Geral;
II – Subcomandante Geral;
III – Subchefe do Estado Maior Geral;
IV – Comandantes de Policiamento de Área.
Parágrafo único – As autoridades previstas nos itens III e IV poderão convocar,
desde que devidamente autorizado pelo Comandante Geral e, no caso dos Comandantes de
Policiamento de Área, somente poderão convocar os Comandantes que lhe são subordinados.
Art. 3º - Os Comandantes de Unidades do Interior que atenderem a qualquer outra
convocação não prevista nesta Portaria serão responsabilizados.
Art. 4º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Quartel do Comando Geral em São Luís - MA, 19 de fevereiro de 2010. (Ass.)
CEL QOPM FRANKLIN PACHÊCO SILVA - Comandante Geral da PMMA.
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PORTARIA N° 006/2010 – GCG - Aprova o brevê do Curso de Operações de Choque.
(BG 041, de março de 2010)
O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO, no uso
das atribuições que lhe confere o art. 6º do Decreto n° 21.441, de 30 de agosto de 2005, e de acordo
com o que propõe o Diretor de Ensino da Corporação,
RESOLVE:
Art.1º - Aprovar a heráldica do brevê do Curso de Operações de Choque da
PMMA, com as seguintes representações:
a) Esmalte na cor vermelha com indicações da PMMA, que representa ardor bélico,
força, coragem e valentia. É a cor dos guerreiros e simboliza ainda a fortaleza, o valor e a vitória.
b) Louros representam a grandeza de fatos que marcam os grandes feitos, de bravos
guerreiros que se destacaram por sua coragem, força, determinação, bravura e coroação de um líder.
c) Bastão Policial símbolo de força, grandeza, coragem, nobreza de condição
domínio e proteção dos grandes guerreiros.
d) Máscara de Gás equipamento tático, representa poder adaptativo do policial
perante as adversidades, sobrepujando os riscos e insalubridades.
e) Fuzil representa a precisão e a eficiência das ações policiais nos combates
diuturnos.
Art. 2º - Estabelecer que esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação.
Quartel do Comando Geral em São Luís, 23 de fevereiro de 2010. (Ass.) CEL
QOPM FRANKLIN PACHÊCO SILVA – Comandante Geral.
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PORTARIA Nº 008/2010-GCG - Aprova o brevê do Curso Segurança de Autoridade do
GMG/MA.
(BG 051/2010, de 18 de março de 2010)
O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO, no uso
de suas atribuições legais,
Considerando a criação do Curso de Segurança de Autoridades pelo Gabinete
Militar da Governadora;
Considerando que o brasão do Curso de Segurança de Autoridade foi elaborado em
2009, como consequência natural da realização do curso;
RESOLVE
Art. 1º - Aprovar a heráldica do brevê do Curso Segurança de Autoridade do
GMG/MA, apresentado pelo Secretário Chefe do GMG/MA, com as seguintes representações:
a) Leão de bronze, representando o brasão do Gabinete Militar, tendo á sua frente
um escudo também em bronze. A frente deste símbolo universal da segurança de autoridades, que
são as três silhuetas, sendo a central, de vermelho, representação do V.I.P. a ser protegido e as outras
duas de preto, caracterizando os agentes de segurança recém formados.
b) O leão de que trata é sobreposto ao fundo de parte da bandeira do Maranhão em
sua forma e disposição de cores originais, em listras paralelas e perpendiculares ao símbolo
supracitado. Esta parte é circuncidada por uma forma oval, tendo sobreposta a sua base duas
garruchas, a significar os combatentes da Polícia Militar.
c) O Brasão é envolvido em sua parte inferior, por dois ramos em metal prateado,
tendo ao topo de dourado, a sigla do Gabinete Militar. E ainda, por uma faixa prateada, com detalhes
em bronze que possui, em alto relevo, na cor dourada e em fonte Arabic Typesetting, a inscrição
Segurança de Autoridades.
Art. 2º - Estabelecer que esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA,
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Quartel do Comando Geral em São Luís, 04 de março de 2010. (Ass.) CEL QOPM
FRANKLIN PACHÊCO SILVA – Comandante Geral
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PORTARIA Nº 009/2010-GCG - Aprova o Curso de Formação de Educadores para o
PROERD.
(BG 051/2010, de 18 de março de 2010)
O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO, no uso
de suas atribuições que lhes são conferidas pelo art.5° e 6o da lei n° 4.570, de 14 de junho de 1.984
e,
Considerando que o Curso de Formação de Formadores Sociais, formará 42
(quarenta e dois) policiais militares, os quais aplicarão o programa em três etapas anuais;
Considerando que o curso estabelece condutas técnicas pedagógicas unificadas
para atuação do policial militar em sala de aula;
Considerando que os estudantes que participarão ativamente do programa serão
multiplicadores de informações preventivas sobre as drogas, disseminando na área da prevenção
primária na família e comunidade;
RESOLVE
Art. 1º- Aprovar o Projeto do Curso de Formação de Educadores Sociais para o
Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência - PROERD/MA - CATEGORIA
INSTRUTOR:
a) O Projeto será executado pela Coordenação Estadual do Programa de Educação
de Resistência às Drogas e à Violência (PROERD).
b) O curso será realizado no Centro de Treinamento de Pastores - CTB, da Igreja
Batista do Angelim - IBA, no bairro Jardim Tropical, São José de Ribamar - MA, no período de 08 a
19 de março de 2010.
Art. 2º- Estabelecer que esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA,
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Quartel do Comando Geral em São Luís, 04 de março de 2010. (Ass.) CEL QOPM
FRANKLIN PACHÊCO SILVA – Comandante Geral
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PORTARIA Nº 011/2010-GCG - Amplia as instalações do CAPS.
(BG 054, de 23 de março de 2010)
O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO, no uso
de suas atribuições legais, com fundamento nos artigos 4o e 6°, da Lei n° 4.570, de 14/06/1984 e:
Considerando o grande fluxo de policiais militares que saem do interior do Estado
com destino a São Luís em busca de atendimento médico, realização de cursos, transferência,
resolução de problemas junto ao setor de pessoal, logístico, apresentação de exames na Junta Médica
da PMMA e outros;
Considerando ainda que, as acomodações e alojamentos existentes no Quartel do
Comando Geral não suprem as necessidades dos policiais militares quando se deslocam do interior
para a capital do Estado, por já não atenderem à atual demanda em razão do aumento do efetivo, e
sendo política deste Comando oferecer condições mínimas de hospedagem a esses policiais militares,
principalmente, aos assistidos pelo Centro de Promoção e Assistência Social da PMMA;
RESOLVE
Art. 1º Ampliar as instalações do Centro de Promoção e Assistência Social (CAPS)
da PMMA, criada pela Lei n° 4570, de 14 de junho de 1984, incluindo uma Unidade de Apoio para
oferecer acomodação aos policiais militares que estejam em trânsito no município de São Luis em
decorrência de tratamento médico, cursos, demandas judiciais e outros.
Art. 2° Estabelecer que esta Unidade de Apoio aos policiais militares e seus
dependentes, doravante chamar-se-á "Casa de Apoio à Policiais Militares em Trânsito da PMMA ",
existente no Quartel do Comando Geral da Polícia Militar do Maranhão em São Luís-MA,
instalações da PMMA, localizado na Avenida Colares Moreira, S/N°, Calhau.
Art. 3º As instalações físicas da Casa de Apoio aos Policiais Militares em Trânsito
da PMMA compreendem uma área de aproximadamente 400m2 de área já construída e dispõe de 10
(dez) cômodos com banheiro, 01 (uma) sala de estar/recepção/atendimento, 01 (uma) cozinha semiindustrial, 01 (um) refeitório, 01 (um) vestiário masculino de serviço, 01 (um) vestiário feminino de
serviço, 01 (uma) sala para lavanderia, 01 (uma) varanda externa, 01 (um) estacionamento reservado.
Art. 4º - A Unidade de Apoio do CAPS (Casa de Apoio à Militares em Trânsito da
PMMA) destina-se a oferecer estadia temporária, previamente estabelecida, aos militares, estaduais e
seus dependentes que se encontram com dificuldades de hospedagem, em decorrência de
transferência, tratamento de saúde, apresentação de exames, à
Junta Médica da PMMA, convocação da justiça ou quando vêm a capital tratar de
assunto de interesse da sua OPM.
Parágrafo único - O artigo anterior também se aplica aos militares estaduais de
outras coirmãs, quando previamente solicitado, observando as condições dó artigo anterior.
Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Quartel em São Luís, 11 de março de 2010. (Ass.) CEL QOPM FRANKLIN
PACHÊCO SILVA - Comandante Geral.
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PORTARIA Nº 013/2010-GCG - Aprova as Instruções Gerais por Concessão de Denominação
Histórica das Organizações Policiais Militares.
(BG 057, de 16 de março de 2010)
O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO, no uso
de suas atribuições legais, que lhes são conferidas pelo disposto no art. 6º da Lei 4.570, de 14 de
julho de 1984, e considerando estudo e parecer favorável do Estado Maior da Corporação
RESOLVE
Art. 1º Aprovar as Instruções Gerais por Concessão de Denominação Histórica das
Organizações Policiais Militares em anexo.
Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA,
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Quartel do Comando Geral em São Luís, 19 de março de 2010. (Ass.) CEL QOPM
FRANKLIN PACHÊCO SILVA - Comandante Geral da PMMA.
ANEXO
DA FINALIDADE
Art. 1º. A presente Instrução Geral destina-se a regular a Concessão de
Denominação Histórica às Organizações Policiais Militares do Maranhão.
DA DENOMINAÇÃO HISTÓRICA
Art. 2º. A Denominação História, justaposta à designação das Unidades, epresenta
a homenagem permanente da PMMA, através das suas Organizações Policiais Militares (OPM), às
ações, locais datas, tradições ou personagens já falecidas, consagrados na História do Maranhão.
Parágrafo único. O motivo da homenagem deverá evocar fatos notáveis, regionais
ou estaduais, ligados expressivamente com a OPM considerada, convenientemente fundamentados
em registros constantes de livros.
Art. 3º. A concessão de Denominações Históricas deverá basear-se em proposta
onde devem ser considerados, como vinculo com a OPM homenageante, os seguintes motivos da
homenagem:
I – se personagem militar:
- ser figura já falecida e ter se distinguido em ação na qual tomou parte a OPM ou
seu elemento formador;
II – se personagem civil:
- ser figura já falecida e apresentar, em sua existência, fato sugestivo ligado à
história da OPM ou que tenha conotação com a expansão ou fixação de nosso Estado;
III – se locais, ações, datas e tradições:
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a) ser o local testemunha de acontecimento relevante na história do Estado, de que
tenha participado a OPM ou seu elemento formador;
b) ter sido a ação vivida pela OPM ou por seu elemento formador; e
c) reporta-se, à data, a acontecimento histórico ou à ação a que tenha participado a
OPM ou seu elemento formador, enaltecidos na História do Maranhão.
Parágrafo único. Entende-se por elemento formador a Organização Policial Militar
que tenha dado origem à OPM considerada.
DA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA
Art. 4º. Ressalvada a faculdade de iniciativa do EMG, para estudos e concessão de
qualquer honraria, cabe à Unidade interessada elaborar a documentação da proposta inicial a ser
submetida à apreciação do EMG.
Art. 5º. Compete ao Comandante da Unidade encaminhar ao EMG, através do
Canal de Comando, as propostas das honrarias previstas nestas Instruções.
Parágrafo Único. As propostas de Denominação Histórica deverão ser
acompanhadas de estudos fundamentados em fontes históricas regionais ou do Estado, bem como de
cópias da bibliografia consultada, no que for pertinente.
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PORTARIA Nº 015/2010-GCG - Dispõe sobre o controle e fiscalização de todos os armamentos
carga.
(BG 059/2010, de 30 de março de 2010)
O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO, no uso
de suas atribuições legais, com fundamento no Artigo 6º, da Lei nº 4.570, de 14 de junho de 1984 e,
Considerando o previsto na Portaria nº 073/2010, de 29/12/2009, publicada no
Boletim Geral nº 001, de 04/01/2010 que versa sobre padronização e simplificação dos
procedimentos referentes à administração do material bélico da Polícia Militar do Maranhão.
Considerando a relação de armamento carga das Unidades da Polícia Militar do
Maranhão, publicada no Boletim Reservado nº 002, de 11/01/2010.
Considerando ainda a quantidade de armamentos que encontram-se cautelados para
policiais militares na capital e interior, bem como algumas alterações verificadas nos mesmos,
RESOLVE
Art. 1º - Determinar ao Comandante do Policiamento
Metropolitano e aos Comandantes de Policiamento de Área do Interior que
exerçam o controle e fiscalização de todos os armamentos carga das Unidades que lhes são
subordinadas.
Art. 2º - Determinar que os mesmos tornem sem efeito todas as cautelas de armas
anteriores a esta data e realizem inspeção de todos os armamentos das Unidades que lhes são
subordinadas, para verificar as possíveis irregularidades e adoção das medidas cabíveis, ficando
responsável em autorizar as cautelas de armamento a partir de então, de acordo com a necessidade.
Parágrafo único - As armas calibre 0.40 mm só poderão ser cauteladas para uso
exclusivo em serviço, para uso pessoal somente poderão ser cauteladas armas curtas, de porte e de
calibre inferior.
Art. 3º - A inspeção dos armamentos deverá ser realizada no mais curto espaço de
tempo após a publicação desta portaria e os resultados da inspeção realizada pelos Comandantes do
CPM e CPA deverão ser publicados no Boletim Geral da Corporação, logo após o seu término.
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Quartel do Comando Geral em São Luís, 29 de março de 2010. (Ass.) CEL QOPM
FRANKLIN PACHÊCO SILVA - Comandante Geral DA PMMA
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PORTARIA Nº 019/2010-GCG - Dispõe sobre a proibição de portar no interior do Hospital Dr
Carlos Macieira.
(BG 073/2010, de 22 de abril de 2010)
O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO, no uso
de suas atribuições legais e, Considerando o acontecimento freqüente no interior do Hospital Carlos
Macieira com relação a comportamentos agressivos de policiais militares, principalmente quando
não aceitam as normas daquele hospital;
Considerando preservar a integridade física e o devido respeito aos profissionais de
saúde e aos usuários do Hospital Dr. Carlos Macieira,
RESOLVE
Art. 1º Proibir o policial militares ativos e inativos de portar arma de fogo no
interior do hospital Dr. Carlos Macieira, quando da realização de consultas e/ou atendimento médico,
assim como freqüentar aquela casa de saúde portando qualquer tipo de arma de fogo, salvo em caso
de pronta intervenção para manutenção da ordem, escolta de preso ou quando solicitado.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Quartel do Comando Geral em São Luís, 19 de abril de 2010. (Ass.) CEL QOPM
FRANKLIN PACHÊCO SILVA - Comandante Geral.
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PORTARIA Nº 018/2010-GCG - Dispõe sobre a translação da bagagem dos policiais militares.
(BG 074/2010, de 23 de abril de 2010)
O Comandante Geral da Polícia Militar do Maranhão, no uso de suas atribuições
legais, de acordo com o artigo 45 da Lei nº. 4.175, de 20 de junho de 1980 e,
Considerando a necessidade de regulamentar o trâmite administrativo do processo
de translação de bagagem dos policiais militares da PMMA,
RESOLVE
Art. 1°. Determinar que a translação da bagagem dos policiais militares da PMMA,
quando de suas movimentações por motivo de curso ou transferência, obedeça às prescrições
regulamentares desta Portaria.
Art. 2º. Deverão ser anexados ao requerimento solicitando a respectiva translação
de bagagem, os seguintes documentos:
a) Formulário de translação de bagagem, de acordo com o modelo em anexo a esta
portaria;
b) Uma via do Contrato de Locação do Imóvel de destino do requerente;
c) Documentos pessoais do requerente (Cópias do R.G, CPF e Comprovante de
endereço);
d) Cópia do Boletim Geral de movimentação (curso ou transferência).
Art. 3º. O policial militar terá o prazo de até 30 (trinta) dias após a publicação,
quando a indicação for referente a curso, e até 90 (noventa) dias quando se tratar de transferência,
para requerer a translação da respectiva bagagem, a fim de que a Diretoria de
Apoio Logístico possa providenciá-la em tempo hábil junto à empresa responsável.
Art. 4º. A Diretoria de Pessoal ficará encarregada para que o processo de translação
de bagagem esteja devidamente instruído na forma do artigo 2º, e observado o prazo do artigo 3º
desta Portaria.
Art. 5º. A translação de Bagagem não poderá ser realizada por conta do requerente,
ficando única e exclusivamente sob a responsabilidade da empresa contratada pela Polícia Militar.
Art. 6º. Na Capital, a Subseção de Suprimentos da DAL/1, ficará responsável pela
fiscalização e controle do embarque e a respectiva translação da bagagem, cuja documentação e a
carga a ser transportada serão vistoriadas pelo Chefe do Setor, nas dependências da Diretoria de
Apoio Logístico, com definição prévia de dia e hora para este procedimento, em conjunto com a
empresa contratada, e no Interior do Estado, a fiscalização ficará a cargo do Comandante da
Unidade.
Art. 7º. Os casos omissos nesta portaria serão resolvidos pelo Comandante Geral.
Art. 8º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA,
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PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Quartel do Comando Geral em São Luís-MA, 19 de abril de 2010. (Ass.) CEL
QOPM FRANKLIN PACHÊCO SILVA – Comandante Geral.

ANEXO À PORTARIA Nº 018/2010-GCG
FORMULÁRIO DE TRANSLAÇÃO DE BAGAGEM
NOME:
MATRÍCULA:
UNIDADE DE ORIGEM/ CIDADE:
DESTINO:
Nº DE
ORDEM

QUANTIDADE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL

DATA:__________/_________/_____________

____________________________
ASSINATURA DO REQUERENTE
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PORTARIA Nº 024-GCG - Dispõe sobre a conferência de todo o armamento.
(BG 094, de 21 de maio de 2010)
O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO, no uso
das suas atribuições legais, com fundamento no art. 8°, caput, inc. I, e art. 28, caput, da Lei nº 4.570,
de 14/06/1984 (que dispõe sobre a organização básica da PMMA) e na Portaria nº 015/2010-GCG,
de 29/03/2010, publicada no Boletim Geral nº 059, de 30/03/2010, que dispõe sobre a inspeção de
armamento e a concessão de cautela de armas de fogo no âmbito do CPM e dos CPA-I;
Considerando o previsto na Portaria nº 002/2006-GCG, de 30/01/2006, publicada
no BG nº 022, de 31/06/2006, que dispõe sobre a aquisição, registro, concessão, suspensão, cassação,
revalidação do porte, cadastro e trânsito de armas de fogo de uso permitido e de uso restrito, por
policiais da PMMA;
Considerando o que dispõe a Portaria nº 073/2009-GCG, de 29/12/2009, publicada
no BG nº 001, de 04/01/2010, que versa sobre a padronização e simplificação dos procedimentos
referentes à administração do material bélico da Corporação;
Considerando a publicação contida no Boletim Reservado nº 002, de 11/01/2010,
referente à relação de armamento carga da Policia Militar do Maranhão;
Considerando que através da Portaria nº 015/2010-GCG, foi determinado ao
Comandante do Policiamento Metropolitano (CPM) e Comandantes do Policiamento de Áreas do
Interior (CPA-I) que exerçam o controle e fiscalização de todos os armamentos carga das Unidades
que lhe são subordinadas e torne sem efeito todas as cautelas até então vigentes;
Considerando que através desta mesma Portaria foi delegado restritivamente para o
Comandante de Policiamento Metropolitano e Comandantes do Policiamento de Áreas a atribuição
para a concessão, no âmbito do CPM e CPA’s, de novas cautelas de armamento, alterando, assim, o
previsto no Art. 21 da Portaria nº 002/2006-CGC;
RESOLVE
Art. 1° – Determinar a conferência de todo o armamento das UPMs subordinadas
ao Comando de Policiamento Metropolitano (CPM) e Comando de Policiamento de Área (CPA),
tomando por base a relação de armamento carga publicada no Boletim Reservado nº 002/2010.
Art. 2° – Determinar que os Comandantes do CPM e CPA façam a nomeação de
Comissão de Inspeção Administrativa do Comando de Policiamento Metropolitano e do Comando de
Policiamento de Área do Interior, tendo entre os membros um policial militar com conhecimento
técnico em armamento, que poderá ser solicitado junto à Diretoria de Apoio Logístico (DAL), para,
sob a presidência do mais antigo da comissão, conferir o armamento carga das UPMs subordinadas,
emitindo relatório parcial relativo a cada UPM inspecionada e o Relatório final ao término do
cumprimento da presente determinação.
§ 1º – As inspeções serão realizadas, a princípio de segunda a sexta feira, a partir
das 08h00, conforme Calendário de Inspeção a ser elaborado pelo CPM e CPA, sendo que havendo a
ocorrência de fato fortuito ou de força maior, na data marcada para a inspeção, esta será realizada na
semana seguinte.
§ 2º – Os Comandantes das Unidades subordinadas ao CPM e CPA, através de uma
equipe comandada pelo P/4, destinada a auxiliar a UPM na conferência do armamento, deverão
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disponibilizar o armamento carga da sua Unidade e apresentar todos os documentos inerentes ao seu
destino, entre eles cautelas de serviço, Solução de IPM e Sindicância, informações atualizadas do
Fórum ou Delegacia onde o material estiver e o BG ou BI que publicou tal situação.
§ 3º – Para as irregularidades materiais identificadas a UPM providenciará o
registro em foto e para as formais será providenciada a cópia da documentação, as quais (fotos e
cópias) constarão do Relatório.
§ 4º – Os resultados dos trabalhos da UPM, assim como a adoção das medidas
cabíveis em relação às irregularidades encontradas (insanáveis e sanáveis não corrigidas) serão
publicados no Boletim Geral da Corporação, logo após o término do cumprimento do Calendário de
Inspeção.
Art. 3º – Ratificar a Portaria nº 001/2010-CPM de 27/04/2010 e convalidar as
medidas adotadas no âmbito do CPM e CPA que tenham eventualmente tornado sem efeito as
cautelas de arma de fogo para uso pessoal concedidas pelas UPMs subordinadas, devendo, desde
então, serem concedidas somente com a autorização do Comandante do Policiamento Metropolitano
e Comandante do Policiamento de Área do Interior.
§ 1º – A autorização de carga de uso pessoal de arma de fogo, de uso permitido,
pertencente ao patrimônio da PMMA, no âmbito do CPM e do CPA-I, constitui ato discricionário do
Comandante do Policiamento Metropolitano e Comandante do Policiamento de Área do Interior,
observados os critérios de conveniência e de oportunidade, podendo ser revogada a qualquer tempo e
renovada anualmente.
§ 2º – O porte de arma pertencente ao patrimônio da PMMA, no âmbito do CPM e
CPA-I, será regulado por esta Portaria, em complemento ao que já dispõe a Portaria nº 002/2006GCG.
§ 3º – Havendo necessidade para cautela de arma de fogo para uso pessoal, o
interessado deverá requerer ao Comandante da sua UPM, através do seu Comandante imediato, e
juntar a documentação necessária para fundamentar e justificar o seu pedido, sendo que o policial
militar deverá formalizar em seu requerimento o pleno conhecimento desta Portaria e da Portaria nº
002/2006-GCG.
§ 4º – Caso o Comandante imediato e o Comandante da UPM emitam parecer
favorável à concessão da cautela, este encaminhará a documentação Comandante de Policiamento
Metropolitano ou Comandante do Policiamento de Área, para decisão final e, havendo parecer
desfavorável dos Comandantes, o requerimento não será enviado para o CPM ou CPA e será
arquivado na UPM.
§ 5º – Da documentação enviada para o CPM ou CPA deverá constar também a
Autorização de Carga de Arma de Fogo (ACAF), conforme modelo previsto no Anexo I da Portaria
nº 002/2006-GCG, e a respectiva cautela, esta já assinada pelo P/4 e pelo Comandante da UPM,
ambas preenchidas com os dados do requerente e da arma, sendo que na ACAF constará também a
sua validade, que será sugerida pelo Comandante da UPM, não podendo ser superior a um ano.
§ 6º – Após a autorização do Comandante de PoliciamentoMetropolitano ou
Comandante do Policiamento de Área, exarada na ACAF e na cautela, a documentação retornará
para a UPM de origem, a quem compete entregar para o requerente a ACAF e a arma solicitada,
mediante a assinatura da cautela, sendo que a esta deverá ser juntada a cópia da ACAF, para
conferência durante as inspeções.
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§ 7º – A cautela terá uma numeração seqüencial, reiniciada a cada ano, e será
renovada a cada 30 (trinta) dias para verificação das condições do armamento e do seu detentor.
§ 8º – O uso da ACAF fica restrito aos limites territoriais do Estado do Maranhão,
visto que a utilização da arma fora deste limite só se dará para fins de serviço policial militar e será
precedida de autorização do Comandante da Geral da PMMA (arts. 9, 10 e 11 da Portaria nº
002/2006-GCG).
§ 9º – Quando de folga o policial militar deverá portar a Cédula deIdentidade
Funcional e a ACAF, nos termos do art. 8º, caput, inc. II da Portaria nº 002/2006- GCG.
§ 10º – Nos casos de afastamentos superiores a 08 (oito) dias, o detentor usuário
deverá, antes do início do afastamento, restituir a arma à reserva de armamento da UPM, podendo
excepcionalmente, permanecer com ela, a critério do
Comandante de Policiamento Metropolitano ou Comandante do Policiamento de
Área, após análise de pedido, por escrito, devidamente fundamentado pelo interessado, caso não
possua arma de fogo de porte particular (art. 24 da Portaria nº 002/2006-GCG).
§ 11º – Não será concedida ACAF quando o PM estiver classificado no
comportamento “MAU” ou estiver em estágio probatório (art. 23, § 1º da Portaria nº 002/2006GCG).
§ 12º – A ACAF será suspensa quando o policial militar incorrer nas situações
descritas a seguir (art. 23, § 2º da Portaria nº 002/2006-GCG):
I - pelo período em que perdurar a apuração de roubo, furto ou extravio de arma de
fogo que se encontrava sob sua responsabilidade;
II - por 180 (cento e oitenta) dias, o policial militar que disparar arma de fogo por
negligência e imprudência;
III - pelo período que perdurar a situação, o policial militar ao qual for prescrita
recomendação médica de proibição ou restrição quanto ao uso de arma de fogo;
IV - por 01 (um) ano o policial militar que for surpreendido portando arma de fogo,
de serviço, de folga ou em trânsito, com sintomas de embriaguez alcoólica ou de uso de substâncias
psicoativas;
V - ingressar no comportamento “MAU”.
§ 13º – Terá revogada a ACAF, em caráter definitivo, o policial militar que (art. 23,
§ 3º da Portaria nº 002/2006-GCG):
I - tiver arma da PMMA roubada, furtada, ou extraviada e, após apuração em
processo administrativo, for considerado responsável pela perda do armamento;
II - portá-la em atividade extra-profissional, independentemente das medidas
disciplinares cabíveis ao caso;
III - o policial militar que incidir na prática concomitante das infrações constantes
dos incisos II e IV do § 2º, ou que reincidir em um deles.
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§ 14º – O Comandante de UPM, ao tomar ciência, por meio de laudo médico, da
situação psicológica de subordinado, que expressamente determine restrição ao uso de arma de fogo,
promoverá o recolhimento imediato da arma funcional, só devolvendo-a após cessarem os motivos
do impedimento, se ainda julgar conveniente a concessão.
§ 15º – O recolhimento da arma e a sua devolução ou não serão comunicados por
escrito ao Comandante de Policiamento Metropolitano ou ao Comandante do Policiamento de Área
no primeiro dia útil, a contar da data do ato administrativo de recolhimento ou devolução da arma.
§ 16 – O policial militar quando transferido deverá devolver à UPM de origem a
arma que tiver como carga, nos termos do art. 27 da Portaria nº 002/2006-GCG.
§ 17 – Quando do recolhimento definitivo da ACAF, por qualquer um dos motivos
citados nesta Portaria, a UPM deverá encaminhá-la para a Diretoria de Apoio Logístico, para as
providências decorrentes.
§ 18 – As armas de calibre 0.40 mm só poderão ser cauteladas para o uso exclusivo
em serviço, visto que para uso pessoal somente poderão ser cauteladas armas curtas, de porte e de
calibre inferior, conforme determina o art. 2º, parágrafo único, da Portaria nº 015/2010-GCG.
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Quartel do Comando Geral em São Luís-MA, 18 de maio de de 2010. (Ass.) CEL
QOPM FRANKLIN PACHÊCO SILVA - Comandante Geral da PMMA.
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PORTARIA Nº 025-GCG - Revoga a Portaria nº 050/2008-GCG que estabelece a subordinação
do BPA.
(BG 094, de 21 de maio de 2010)
O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO, no uso
de suas atribuições legais, com fundamento nos Artigos 5º e 6º da Lei nº 4.570, de 14 de junho de
1984 e no Decreto nº 11.810, de 09 de abril de 1991.
RESOLVE
Art. 1º - Revogar a Portaria nº 050/2008-GCG, de 08/10/2008, publicada no
Boletim Geral nº 195, de 17/10/2008, que estabeleceu que a coordenação do Batalhão de Polícia
Ambiental (BPA), para fins de emprego operacional, fosse feita pelo COM no âmbito da região
metropolitana e pelo CPI no interior do Estado.
Art. 2º - O Batalhão de Polícia Ambiental (BPA) permanece subordinado
diretamente ao Comando Geral da Polícia Militar do Maranhão, conforme disposto no Art. 2º do
Decreto nº 11.810, de 09 de abril de 1991.
Art. 3º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogam-se às
disposições em contrário.
Quartel do Comando Geral em São Luís-MA, 18 de maio de 2010. (Ass.) CEL
QOPM FRANKLIN PACHÊCO SILVA - Comandante Geral da PMMA.
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PORTARIA Nº 027/2010-GCG - Padroniza o Atestado de Mérito.
(BG 100, de 31 de maio de 2010)
O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO, no uso
de suas atribuições legais, com fundamento no Art. 5º do Decreto n° 22.451, de 21/09/2006 que
instituiu na Polícia Militar do Maranhão a Medalha de Mérito Operacional e,
Considerando a necessidade de regulamentar a formalização do processo para
concessão da “MEDALHA DE MÉRITO OPERACIONAL” na Polícia Militar do Maranhão,
Considerando o disposto no artigo 6º, do Decreto nº 22.451/2006 que versa sobre
as providências a serem adotados pelos Diretores, Comandantes ou Chefes.
RESOLVE
Art. 1º - Padronizar o ATESTADO DE MÉRITO, previsto no inciso II, do Art. 6°
do referido Decreto, que deverá ser elaborado pelos Diretores, Comandantes ou Chefes conforme
modelo anexo a esta Portaria.
Art. 2º - Determinar que o processo seja encaminhado ao Comandante Geral,
mediante ofício, conforme modelo em anexo, através da Diretoria de Pessoal, a quem compete à
verificação da formalização do processo e remessa ao Estado-Maior Geral.
Parágrafo Único - O processo que não estiver devidamente formalizado deverá ser
devolvido, pela Diretoria de Pessoal ao órgão de origem, para devida correção.
Art. 3º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
(Ass.) CEL QOPM FRANKLIN PACHÊCO SILVA - Comandante Geral da
PMMA.
ANEXO I
CABEÇALHO
ATESTADO DE MÉRITO
Atesto para os fins de indicação para processo de concessão da “MEDALHA DE
MÉRITO OPERACIONAL” que:
1. O Sd PM 78/2010 – VINÍCIOS REIS CAMPELO
2. Quando de: (Situação) FOLGA ou LP ou Férias ou Dispensa Médica ou
Cumpria punição disciplinar ou em Trânsito ou Instalação ou LTPS ou Desconto em Férias ou
Dispensado pelo Comando ou da reserva ou reformado ou etc..., conforme publicação em BG ou BI
nº. (anexo)
3. Relato do fato: De forma voluntária e consciente, reagiu ao assalto na
Farmácia...._______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
___________________________________________
4. Conforme publicado nos jornais Debate e Globo (anexos) e/ou
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Conforme apurado em sindicância ou IPM ou IP ( relatório anexo) e/ou
Conforme elogio publicado no BG ou BI nº (anexo)
5. Meritória Ação que repercutiu de forma a elevar o nome do Batalhão e da
PMMA na Região da Baixada Maranhense. (enquadramento no inciso II do Art. 4º do Dec. 22.451
de 21 set06)
Quartel em ____________- MA, 21 de abril de 2010.
1º Ten QOPM Alberto Coroa Filho
P/1 e Secretário do __BPM
ANEXO II
CABEÇALHO
Ofício nº

Local e data.
Do: Maj QOPM CMT do __ BPM
Ao: Sr Cel QOPM CMT Geral da PMMA
Assunto: Remessa do Processo de indicação a Medalha de Mérito
Operacional.
Anexo: Processo contendo_____ Fls.

Remeto a Vossa Senhoria o processo de indicação da Medalha de Mérito
Operacional em anexo, referente ao Sd PM 73/2010 – Vinícius Reis Campelo, desta UPM, conforme
preceitua o inciso III do Art. 6º, do Decreto 22.451, de 21/09/2006.
Local, data.
Fulano de tal – Maj QOP
CMT do ___BPM
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PORTARIA Nº 031/2010 – GCG - Aprova o Boletim Informativo de Segurança Pública (BISP).
(BG 112/2010, de 17 de junho de 2010)
O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO, no uso
das suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo Art. 6° da Lei n° 4.570, de 14 de junho de
1984,
RESOLVE
Art. 1° - Aprovar o Boletim Informativo de Segurança Pública (BISP) e autorizar a
publicação mensal no site da Polícia Militar do Maranhão produzido pela 2ª Seção do EMG;
Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação;
DÊ-SE CIÊNCIA,
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Quartel do Comando Geral em São Luís, 02 de junho de 2010. (Ass.) CEL QOPM
FRANKLIN PACHÊCO SILVA – Comandante Geral.
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PORTARIA Nº 037/2010-GCG - Dispõe sobre a subordinação do BPChoque.
(BG 116, de 23 de junho de 2010)
O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO, no uso
de suas atribuições legais, com fundamento nos Artigos 5º e 6º da Lei nº 4.570, de 14 de junho de
1984 e,
Considerando que o Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque) era subordinado
ao Comando de Policiamento Especializado (CPE) que foi transformado em Comando de
Policiamento do Interior (CPI) através da Lei 9.043, de 15/10/2009;
RESOLVE
Art. 1º O Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque) fica subordinado diretamente
ao Comandante Geral da Polícia Militar do Maranhão, de acordo com as diretrizes e ordens do
Comando da PMMA.
Art. 2º Para fins de emprego operacional no âmbito da região metropolitana, o
Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque) poderá ser empregado pelo
Comando de Policiamento Metropolitano (CPM), desde que autorizado pelo
Comandante Geral da PMMA.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. (Ass.)CEL QOPM
FRANKLIN PACHÊCO SILVA - Comandante Geral da PMMA.
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PORTARIA Nº 039/2010-GCG - Dispõe sobre a Comissão Permanente de Uniforme- CPU
(BG 132/2010, de 21 de julho de 2010)
O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO, no uso
de suas atribuições legais, e de acordo com os arts. 43 e 44 do Regulamento de Uniformes da Polícia
Militar do Maranhão - RUPOM. aprovado pelo Decreto Estadual n° 15.777. de 01 de setembro de
1997.
RESOLVE
Art. 1º Nomear os integrantes da Comissão Permanente de Uniforme - CPU.
Art. 2º A CPU será composta pelo Cel PM Diretor da DAL, Tem Cel PM
Subdiretor da DE, Ten Cel PM Chefe da PM/4 e Cap PM da CCG/AJG, membros, tendo como
substitutos eventuais seus respectivos Ten Cel PM Subdiretor, Ten Cel PM Subcmt da APM, Maj
PM Auxiliar Subchefe da Seção e Ten PM Subcmt da Cia, com a finalidade de propor a mudança no
Uniforme da Polícia Militar, quanto:
I - a composição, posse e uso de uniformes especiais não previstos, bem como
insígnias, distintivos e peças complementares a elas aplicáveis;
II - ao fardamento a ser utilizado por efetivo de outras Unidades ou Subunidades
especiais e servidores civis, que venham a ser criados na Corporação.
Art. 3º À Comissão Permanente de Uniforme-CPU, compete ainda, atribuições de
assessoramento e fiscalização no cumprimento das normas previstas no RUPOM e outras dele
decorrentes.
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,revoga-se a
Portaria n° 049/2006-GCG. de 14/08/2006.
Quartel do Comando Geral em São Luís. 20 de julho de 2010. (Ass.) CEL QOPM
FRANKLIN PACHÊCO SILVA – Comandante Geral da PMMA.

204

PORTARIA Nº 040/2010-GCG - Aprova o Projeto de Ensino à Distância (II EAD
PMMA/2010)
(BG 137/2010, de 28 de julho de 2010)
O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO, no uso
de suas atribuições legais e considerando o disposto no Decreto Lei nº 19833 DE 29 DE AGOSTO
DE 2003, que dispõe sobre o plano de carreira das praças da PMMA, bem como a necessidade de
viabilizar o acesso dos policiais militares ao processo de ensino aprendizagem e, independentemente
das limitações geográficas e sociais existentes, habilitá-los às promoções,
RESOLVE
Art.1º Aprovar o Projeto de Ensino à Distância (II EAD PMMA/2010) para o
Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos (CAS PM), o Curso Especial de Formação de Sargentos
(CEFS PM) e o Curso Especial de Formação de Cabos (CEFC PM), elaborado pelo Centro de
Formação e Aperfeiçoamento de Praças da PMMA.
Art. 2º A Formação que trata esta Portaria funcionará em duas etapas, sendo a
primeira à distância, usando os meios de comunicação disponíveis nas UPM’s e a segunda, de forma
presencial, para as disciplinas teórico-práticas.
Art. 3º O Diretor de Ensino da PMMA será o responsável pela coordenação geral,
orientação e controle das atividades desenvolvidas no CFAP durante a realização dos Cursos.
Art. 4º Os Órgãos competentes tomem conhecimento e providências.
Art. 5º Esta portaria entrará em vigor a contar desta data.
DÊ-SE CIÊNCIA,
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Quartel do Comando Geral em São Luís, 22 de julho de 2010. (Ass.) CEL QOPM
FRANKLIN PACHÊCO SILVA – Comandante Geral.
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PORTARIA Nº 041/2010-GCG - Aprova as Normas de Procedimentos para descarga de
Coletes.
(BG 149, de 13 de agosto de 2010)
O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO, no uso
de suas atribuições legais e com base no Art. 37 da Constituição Federal, combinado com o Art. 6º
da Lei Estadual nº 4.570, de 14/06/1984, Art. 166 da Lei Estadual nº 6.513 de 30/11/1995 e o Art. 39
da Portaria nº 18, de 19/12/2006, Ministério da Defesa, Exército Brasileiro (Departamento
Logístico),
RESOLVE
Art. 1º - Aprovar as Normas de Procedimentos para Descarga e Destruição de
Coletes à Prova de Balas pertencentes à Corporação.
Art. 2º - Determinar aos Comandantes de Unidades que ao efetuarem Descarga dos
Coletes à Prova de Balas, deverão encaminhar à Diretoria de Apoio Logístico, o Termo de Descarga
em mídia e impresso, acompanhado dos Coletes considerados Inservíveis, de acordo com as normas
prescritas nesta Portaria.
Art. 3º - Será nomeada pelo Diretor de Apoio Logístico da PMMA, uma Comissão
composta por 03(três) integrantes, para supervisionar a descarga e destruição dos coletes à prova de
balas.
Art. 4º - Os casos omissos ficarão a cargo do Diretor de Apoio Logístico.
Art. 5º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação em Boletim
Reservado desta Corporação.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Quartel do Comando Geral em São Luís – MA, 10 de agosto de 2010. (Ass.) Cel.
QOPM FRANKLIN PACHECO SILVA – Comandante Geral da PMMA.
NORMAS DE PROCEDIMENTOS DE DESCARGA E DESTRUIÇÃO DE COLETES À PROVA
DE BALAS
1. DOS MOTIVOS GERAIS DA DESCARGA E DESTRUIÇÃO
1.1. O Colete à Prova de Balas que for alvejado por um disparo, não poderá ser
reutilizado, devendo ser feito o procedimento de baixa do bem.
1.2. Sempre que ocorrer perda, extravio, roubo, furto, após a conclusão do
Inquérito Policial Militar, para a apuração das responsabilidades, e homologação do Comandante
Geral, e ainda mau estado e obsolescência.
1.3. Após descarregado a destruição do Colete à Prova de Balas poderá ser feita por
picotamento ou, no caso do colete ser fabricado apenas em aramida, por incineração.
1.4. Em todos os casos deve o material bélico ser descarregado, mediante
publicação em Boletim Reservado e posterior destruição.
2. DOS MOTIVOS ESPECÍFICOS DA DESCARGA E DESTRUIÇÃO
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2.1. Inservibilidade: por causas diversas para o fim que se destina, não sendo
susceptível de reparação ou recuperação.
2.2. Perda ou extravio, furto ou roubo, após a conclusão do IPM e Homologação.
2.3. Tempo de vida útil do colete: validade de fabricação vencida.
3. DA
INSERVIBILIDADE

DESCARGA

DE

COLETES

À

PROVA

DE

BALAS

POR

3.1. Quando se tratar de descarga por inservibilidade, o Fiscal Administrativo (P/4)
da Unidade detentora do material, julgando determinado colete à prova de balas inservível relaciona
o material, comunica ao Comandante da Unidade, através de uma parte, o estado do material, bem
como solicita a nomeação de uma Comissão de Exame e Averiguação de Material Bélico, que será
publicado em Boletim Interno.
4. DA DESCARGA DE COLETES POR PERDA OU EXTRAVIO, FURTO OU
ROUBO
4.1. Quando se tratar de descarga por perda ou extravio, furto ou roubo, a Unidade,
obrigatoriamente, deverá instaurar procedimento administrativo (IPM) para a devida apuração, e
encaminhar cópia da portaria de designação e do boletim interno que a publicou à DAL.
4.2. Após a homologação do IPM, a Unidade informará à DAL o número do
Boletim Geral que publicou a referida homologação, para a adoção de procedimentos de descarga do
armamento.
4.3. O colete à prova de balas que estiver como peça de Inquérito Policial (IP) e
processo judicial, a Unidade detentora da carga acompanhará e manterá informada a Diretoria de
Apoio Logístico sobre os procedimentos que estão sendo adotados.
5. DA COMISSÃO PARA SUPERVISIONAR A DESTRUIÇÃO DOS COLETES
5.1. O Diretor de Apoio Logístico nomeará uma Comissão (anexo I) composta por
03 (três) integrantes da Diretoria, sendo, pelo menos 02(dois) oficiais, para supervisionar a
destruição dos coletes a qual adotará os seguintes procedimentos:
a) após a publicação em Boletim Reservado da descarga do (s) colete (s) à prova de
balas, Comissão vai elaborar a o Termo de Destruição dos Coletes (anexo II) com os dados dos bens,
que são os seguintes: fabricante, modelo, nível de proteção e número de série;
b) o Presidente da Comissão encaminhará expediente ao Exército Brasileiro (anexo
III), dando ciência da destruição de coletes à prova de balas, pelo fato do material ser produto
controlado.
5.2. A Comissão de Exame e Averiguação da Unidade (anexo IV) será constituída
por três oficiais, o Encarregado do Setor de Material (P/4) e mais dois oficias da Unidade, em
principio. Poderão assessorá-la especialistas ou técnicos, civis ou militares, julgados necessários.
5.3. Se o efetivo de oficiais da Unidade não permitir a Organização da Comissão
com três membros, o Termo de Exame e Averiguação poderá ser feito por dois Oficiais, ou mesmo
por um Oficial e um Subtenente (ou Sargento).
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5.4. Iniciado os trabalhos atinentes ao termo de Exame Averiguação e após a
constatação, os membros assinam em 03 (três) vias: uma fica nos arquivos da Unidade e as demais
serão enviadas à DAL, juntamente com o(s) coletes à prova de bala, por meio de ofício do
Comandante da Unidade.
6. DO AGENTE DIRETOR (COMANDANTE GERAL)
6.1. Homologa a descarga, após ser analisada pela seção de armamento da DAL.
6.2. Determina a publicação do Termo de Exame e Averiguação em Boletim
Reservado (Anexo V).
7. DOS COLETES PERTENCENTES À SENASP
7.1. Os coletes pertencentes à Secretaria Nacional de Segurança Pública
(SENASP), deverão ser adotados os mesmos procedimentos para descarga e destruição, porém
deverá ser feito em TEAM próprio, ou seja, separados dos demais pertencentes à Corporação.
7.2. A DAL ficará encarregada de adotar os procedimentos legais para a devolução
dos coletes à Secretaria de Estado da Segurança Pública.
Quartel do Comando Geral em São Luís, 09 de agosto de 2010. (Ass.) Cel QOPM
FRANKLIN PACHÊCO SILVA - Comandante Geral da PMMA.

ANEXO I

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO
DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO
SEÇÃO DE PATRIMÕNIO - DAL/4
End.: Av. Jerônimo de Albuquerque s/nº - Calhau, CEP: 65.074-220; São Luís - MA
Fone: (098) 3268 – 6762 / 3227 6657; E-mail: patrimoniopmma@hotmail.com
Nota nº XXX/2010 de 09/08/2010
Para o Boletim Reservado
PUBLIQUE–SE
Em _____/_____/_____
_________________________
CEL QOPM SUBCMT CH EMG
NOMEAÇÃO DE COMISSÃO
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Nomeio de acordo com a Art. 4º da Portaria Nº 41/2010 GCG (destruição de
coletes à prova de balas), datado de 28 de julho de 2010, em vigor nesta corporação, a comissão
composta pelo Maj. QOPM João dos Anzóis – Presidente, Cap. QOAPM José Pinguço – Membro e
o 2º Ten. QOPM Linduco Sacarrolha – Membro, para sob a presidência do primeiro, no período de
90 (noventa) dias a contar da publicação em Boletim Reservado, Supervisionar a Destruição de
Coletes à Prova de Balas e elaborar o TERMO DE DESTRUIÇÃO.
Diretor de Apoio Logístico
________________________________________________________
PUBLICADO NO BR ________ DE ____________/__________/2010.
________________________________________________________

ANEXO II

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO
DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO
SEÇÃO DE PATRIMÕNIO - DAL/4
End.: Av. Jerônimo de Albuquerque s/nº - Calhau, CEP: 65.074-220; São Luís - MA
Fone: (098) 3268 – 6762 / 3227 6657; E-mail: patrimoniopmma@hotmail.com
Nota nº XXX/2010 de 09/08/2010
Para o Boletim Reservado
PUBLIQUE–SE
Em _____/_____/_____
_________________________
CEL QOPM SUBCMT CH EMG
TERMO DE DESTRUIÇÃO DE COLETES À PROVA DE BALAS
Às 08h30min horas do dia 09(nove) de agosto do ano 2010, foi realizada a
incineração de 48(quarenta e oito) coletes à prova de balas, no forno da Cerâmica São Luís.
A supervisão do procedimento coube a Comissão composta pelos oficiais abaixo
nominados, conforme publicação no BR de Nº ______de ____ de _______ do ano 2010.
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Relação dos Coletes Incinerados
Nº Ord.

Fabricante

Modelo

01

Nível de proteção

Numero de serie

III

Quartel do Comando Geral em São Luís – MA, 09 de agosto de 2010.
Presidente
Membro
Membro

ANEXO III

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO
DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO
SEÇÃO DE PATRIMÕNIO - DAL/4
End.: Av. Jerônimo de Albuquerque s/nº - Calhau, CEP: 65.074-220; São Luís - MA
Fone: (098) 3268 – 6762 / 3227 6657; E-mail: patrimoniopmma@hotmail.com
Ofício nº XXX/2010 – DAL/4
São Luís – MA, 09 de agosto de 2010.
Ao Senhor Cel. Comandante do 24º BC
Assunto: Informação
Senhor Comandante,
Na condição de presidente da Comissão para supervisionar a destruição de coletes
à prova de balas, informo Vossa Senhoria que foram incinerados 08 (oito) coletes à prova de balas,
por terem sido descarregados da carga da Polícia Militar do Maranhão por inservibilidade, conforme
segue:
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Relação dos Coletes Incinerados
Nº Ord.

Fabricante

Modelo

Nível de proteção

01

Numero de serie

III

Respeitosamente,
Presidente

ANEXO IV

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO
COMANDO DO POLICIAMENTO
_________________________________
OPM
Nota nº ___ / ___
NOMEAÇÃO DE COMISSÃO
Nomeio de acordo com o item 1) do Art. 85, combinado com a letra c) do item 2)
do & 1º Art. 88 do Regulamento de Administração do Exercito (RAE – R/3), em vigor nesta
Corporação, a Comissão composta pelo Presidente; membro; membro e o assessor técnico, para sob
a Presidência do primeiro, proceder Exame e Averiguação do Material bélico pertencente à carga da
(Unidade), para fins de descarga.
Quartel em __________,_______/______/_______
______________________________
Assinatura do Comandante da OPM
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ANEXO V

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO
COMANDO DO POLICIAMENTO
_________________________________
OPM
TERMO DE EXAME E AVERIGUAÇÃO DE MATERIAL BÉLICO Nº 001/2010
1. NOMEAÇÃO DA COMISSÃO
BI Nº ____, de ______/______/_______.
2. MATERIAL PERTENCENTE À CARGA DO (A)
__________________ OPM
3. DESCRIÇÃO DO MATERIAL, SEU ESTADO, SUA APROVEITABILIDADE
OU NÃO, CAUSA PRESUMÍVEL DE SUA INSERVIBILIDADE
a) Descrição do material: (Identificar o material: Tipo, marca, modelo, nº de série,
quantidade, boletim que carregou, etc.);
b) Estado de conservação: (Descrever com precisão e com base no apurado no
exame procedido, as avarias dos principais componentes do colete);
c)

Aproveitabilidade:

(Conveniência

da

recuperação

ou

recuperação

antieconômica)
d) Causa presumível da inservibilidade: (No que se refere ao não atendimento das
necessidades do serviço operacional em: calibre e /ou capacidade de tiro e/ ou estado de conservação.
4. VALOR DO MATERIAL JULGADO INSERVÍVEL:
(Análise de custos: Valor de mercado do material usado ou custo de recuperação da
material)
5. CONCLUSÃO: (Indicar a conveniência: da recuperação ou que seja
descarregado)
Quartel em ____________,_______/______/_______
Presidente
Membro
Membro
Auxiliar Técnico
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PORTARIA Nº 046/2010-GCG - Dispõe sobre a autorização para a cautela de armas.
(BG 159/2010, de 30 de agosto de 2010)
O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO, no uso
de suas atribuições legais, de acordo com o artigo Art. 4º da Lei Estadual nº. 4.570, de 14/06/84 e,
Considerando a necessidade de complementar as normas contidas na portaria nº
015/2010-GCG e nº 024/2010-GCG, publicadas no BG nº 059/2010 e 094/2010, respectivamente,
bem como a padronização do modelo de Cautelas de Armas pertencentes à Corporação, para
emprego em Ações e Operações fora do serviço diário das Unidades subordinadas ao Comando do
Policiamento Metropolitano (CPM), Comando do Policiamento do Interior (CPI), Unidades não
subordinadas, e de uso pessoal.
RESOLVE
Art. 1º Compete ao Subcomandante Geral, Comandante do Policiamento
Metropolitano (CPM), Comandante do Policiamento do Interior (CPI), Comandantes de
Policiamento de Área do Interior (CPA-I) e Diretores, a autorização para a cautela de armas das suas
Unidades subordinadas, sendo indelegável esta competência.
§ 1º - No caso das Unidades não Subordinadas a competência será do Comandante
Geral da PMMA.
§ 2º - Compete única e exclusivamente ao Comandante da Unidade, o cumprimento
e fiscalização desta portaria no âmbito de sua OPM, assessorado pelo P/4 da referida OPM, ou
correspondente.
Art. 2º A cautela descrita nesta portaria, mesmo após devolução da arma,
equipamentos e acessórios, deverá ser arquivada na 4ª Seção (P/4) da Unidade ou correspondente,
nos casos das Diretorias, pelo qüinqüênio legal.
Art. 3° Determinar que seja adotado pelas Unidades subordinadas ao Comando do
Policiamento Metropolitano, Comando do Policiamento do Interior e Unidades não subordinadas, o
modelo de cautela de armas pertencentes à Corporação (anexo
I), nas Ações e Operações fora da normalidade do serviço diário.
Art. 4º Fica instituído também, o modelo de cautela de arma para uso pessoal
(anexo II).
Art. 5º Os casos omissos nesta portaria serão resolvidos pelo Comandante Geral.
Art. 6º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação ficando revogadas
as disposições em contrário.
DÊ-SE CIÊNCIA,
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Quartel do Comando Geral em São Luís-MA, 24 de agosto de 2010. (Ass.) Cel.
QOPM FRANKLIN PACHÊCO SILVA - Comandante Geral da PMMA.
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ANEXO I

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO
SUBCOMANDO GERAL/COMANDO DO POLICIAMENTO METROPOLITANO
COMANDO DO POLICIAMENTO DO INTERIOR/DIRETORIA
__________________________________________________
UNIDADE
(FRENTE DA PÁGINA DA CAUTELA)
AUTORIZO
EM______/______/_______
__________________________________
SUBCMT/CMT CPM/CMT CPI/DIRETOR
CAUTELA DE ARMAMENTO Nº _____________
DADOS DO PORTADOR
POSTO/GRADUAÇÃO

NOME COMPLETO
LEGÍVEL

MATRÍCULA

RG

DADOS DA ARMA
TIPO

MARCA

MODELO

CALIBRE

Nº DA
ARMA

Nº DO
TOMBAMENTO

EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS ENTREGUES COM A ARMA
1. Carregador: ______________;
2. Munições: _______________;
3. Colete à prova de balas: _______________;
4. Outros: ___________________.
_____________________________
RUBRICAS
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(VERSO DA PÁGINA DA CAUTELA)
OBSERVAÇÕES SOBRE A ARMA
1. Recebi a arma, equipamentos e acessórios descritos nesta cautela em perfeito
estado;
2. Serei o único responsável pela arma, equipamentos e acessórios descritos nesta
cautela;
3. Farei a devolução da arma, equipamentos e acessórios imediatamente após o
serviço em perfeito estado de conservação;
4. Estou ciente das responsabilidades administrativas e penais em caso de não
devolução ou extravio da arma, equipamentos e acessórios descritos nesta cautela;
BREVE RELATO DO SERVIÇO A SER UTILIZADA A ARMA
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
POSTO COM ASSINATURA LEGÍVEL DOS RESPONSÁVEIS PELO
ARMAMENTO
_________________________________________________
Comandante da Unidade/Subdiretor
_________________________________________________
Fiscal Administrativo da Unidade ou Correspondente
RECEBIDA EM: __________/________/_________
ASSINATURA DO PORTADOR: ______________________________________
DEVOLVIDA EM: _______/_________/_________
ASSINATURA DO PORTADOR: ______________________________________
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ANEXO II

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO
SUBCOMANDO GERAL/COMANDO DO POLICIAMENTO METROPOLITANO
COMANDO DO POLICIAMENTO DO INTERIOR/DIRETORIA
__________________________________________________
UNIDADE
(FRENTE DA PÁGINA DA CAUTELA)
AUTORIZO
EM______/______/_______
__________________________________
SUBCMT/CMT CPM/CMT CPI/DIRETOR
CAUTELA DE ARMAMENTO Nº _____________
DADOS DO PORTADOR
POSTO/GRADUAÇÃO

NOME COMPLETO
LEGÍVEL

MATRÍCULA

RG

DADOS DA ARMA
TIPO

MARCA

MODELO

CALIBRE

Nº DA
ARMA

Nº DO
TOMBAMENTO

EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS ENTREGUES COM A ARMA
1. Carregador: ______________;
2. Munições: _______________;
_____________________________
RUBRICAS
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(VERSO DA PÁGINA DA CAUTELA)
OBSERVAÇÕES SOBRE A ARMA
1. Recebi a arma, carregador e munição descritos nesta cautela em perfeito estado;
2. Serei o único responsável pela arma, carregador e munição descritos nesta
cautela;
3. Farei a devolução da arma, carregador e munição dentro do prazo estabelecido
nesta cautela, em perfeito estado de conservação;
4. Estou ciente das responsabilidades administrativas e penais em caso de não
devolução ou extravio da arma, carregador e munição descritos nesta cautela;
POSTO COM ASSINATURA LEGÍVEL DOS RESPONSÁVEIS PELO
ARMAMENTO
________________________________________________
Comandante da Unidade/Subdiretor
_______________________________________________
Fiscal Administrativo da Unidade ou Correspondente
PRAZO PARA DEVOLUÇÃO DA ARMA CAUTELADA _____________ DIAS
RECEBIDA EM: __________/________/_________
ASSINATURA DO PORTADOR: ______________________________________
DEVOLVIDA EM: _______/_________/_________
ASSINATURA DO PORTADOR: ______________________________________

Obs.: ANEXO I e ANEXO II são documentos frente e verso.

217

PORTARIA Nº 047/2010-GCG - Aprova o Procedimento Operacional Padrão para fiscalização
de propaganda eleitoral em veículos.
(BG 161/2010, de 1º de setembro de 2010)
O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO, no uso
das suas atribuições legais, com fundamento no artigo 8°, caput, inc. I, e artigo 28, caput, da Lei nº
4.570, de 14/06/1984, que dispõe sobre a organização básica da PMMA e,
Considerando as disposições sobre propaganda eleitoral constantes da Resolução
do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nº 23.191, de 16/12/2009, e das orientações do Tribunal
Regional Eleitoral do Maranhão (TRE-MA),
Considerando o que dispõe o Código de Trânsito Brasileiro, aprovado pela Lei
Federal nº 9.503, de 23/09/1997, sobre as infrações de trânsito relacionadas com a alteração de
característica e com a colocação de películas, adesivos e pictogramas nas áreas envidraçadas dos
veículos,
Considerando o que dispõem as Resoluções do Conselho Nacional de Trânsito
(CONTRAN) nº 253, de 26/10/2007, sobre o uso de medidores de transmitância luminosa,
Resolução nº 254, de 26/10/2007, sobre os critérios para aplicação de inscrições, pictogramas e
películas nas áreas envidraçadas dos veículos automotores e a Resolução nº 292, de 29/08/2008,
sobre as modificações de veículos,
Considerando, finalmente, a necessidade de regulamentar e padronizar, no âmbito
do região metropolitana de São Luís e no interior do Estado, a ação das guarnições policiais militares
das UPMs subordinadas ao Comando do Policiamento Metropolitano (CPM) e Comando do
Policiamento de Área do Interior (CPA-I) quando da fiscalização da propaganda eleitoral em
veículos,
RESOLVE
Art. 1° Aprovar o Procedimento Operacional Padrão (POP) para fiscalização de
propaganda eleitoral em veículo, no âmbito da região metropolitana São Luís e no interior do Estado,
que segue em anexo a esta Portaria.
Art. 2°Determinar aos Comandantes das Unidades Policiais Militares subordinadas
ao CPM e aos CPA-I, que:
I – dêem ampla divulgação aos seus subordinados sobre os procedimentos previstos
no POP,
II – proporcionem aos policiais militares sob o seu comando acesso fácil ao POP
ora aprovado,
III – programem instruções imediatas de forma que até o dia 06/09/2010 todas as
guarnições tenham tomado pleno conhecimento do POP.
Art. 3º – Esta Portaria entra em vigor no dia 23 de agosto de 2010.
Quartel do Comando Geral em São Luís, 27 de agosto de 2010. (Ass.) Cel. QOPM
FRANKLIN PACHÊCO SILVA - Comandante Geral da PMMA.
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1 INTRODUÇÃO: A Polícia Militar do Maranhão, através das Unidades Policiais
Militares subordinadas ao Comando de Policiamento Metropolitano e ao Comando do Policiamento
de Área do Interior, executará, em parceria com a Justiça Eleitoral, o Ministério Público Eleitoral e
os demais órgãos de Segurança Pública existentes na região metropolitana de São Luís e no interior
do Estado, a fiscalização da propaganda eleitoral em veículos automotores, para garantir o
cumprimento da lei e para que o cidadão, em especial o usuário das vias terrestres, não seja
incomodado e/ou até lesado, por uma propaganda irregular e abusiva, com violação das normas de
trânsito e eleitoral.
2 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
2.1 Código de Trânsito Brasileiro (CTB) Aprovado pela Lei Federal nº 9.503, de
23/09/1997. Art. 98. Nenhum proprietário ou responsável poderá, sem prévia autorização da
autoridade competente, fazer ou ordenar que sejam feitas no veículo modificações de suas
características de fábrica. Art. 230. Conduzir o veículo: VII - com a cor ou característica alterada;
XVI - com vidros total ou parcialmente cobertos por películas refletivas ou não, painéis decorativos
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ou pinturas; Infração - grave; Penalidade - multa; Medida administrativa - retenção do veículo para
regularização; Art. 270. O veículo poderá ser retido nos casos expressos neste Código. § 1º Quando a
irregularidade puder ser sanada no local da infração, o veículo será liberado tão logo seja
regularizada a situação. § 2º Não sendo possível sanar a falha no local da infração, o veículo poderá
ser retirado por condutor regularmente habilitado, mediante recolhimento do Certificado de
Licenciamento Anual, contra recibo, assinalando-se ao condutor prazo para sua regularização, para o
que se considerará, desde logo, notificado. § 3º O Certificado de Licenciamento Anual será
devolvido ao condutor no órgão ou entidade aplicadores das medidas administrativas, tão logo o
veículo seja apresentado à autoridade devidamente regularizado. § 4º Não se apresentando condutor
habilitado no local da infração, o veículo será recolhido ao depósito, aplicando-se neste caso o
disposto nos parágrafos do art. 262. § 5º A critério do agente, não se dará a retenção imediata,
quando se tratar de veículo de transporte coletivo transportando passageiros ou veículo transportando
produto perigoso ou perecível, desde que ofereça condições de segurança para circulação em via
pública.
2.2 Resolução do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) nº 253, de 26/10/2007
Dispõe sobre o uso de medidores de transmitância luminosa. Art. 1º A medição da transmitância
luminosa das áreas envidraçadas de veículos deverá ser efetuada por meio de instrumento
denominado Medidor de Transmitância Luminosa. Parágrafo Único Medidor de transmitância
luminosa é o instrumento de medição destinado a medir, em valores percentuais, a transmitância
luminosa de vidros, películas, filmes e outros materiais simples ou compostos.
2.3 Resolução do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) nº 254, de 26/10/2007
Estabelece requisitos para os vidros de segurança e critérios para aplicação de inscrições,
pictogramas e películas nas áreas envidraçadas dos veículos automotores, de acordo com o inciso III,
do artigo 111 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB. Art. 3º A transmissão luminosa não poderá
ser inferior a 75% para os vidros incolores dos pára-brisas e 70% para os pára-brisas coloridos e
demais vidros indispensáveis à dirigibilidade do veículo. § 1º Ficam excluídos dos limites fixados no
caput deste artigo os vidros que não interferem nas áreas envidraçadas indispensáveis à dirigibilidade
do veículo. Para estes vidros, a transparência não poderá ser inferior a 28%. § 2º Consideram-se
áreas envidraçadas indispensáveis à dirigibilidade do veículo, conforme ilustrado no anexo desta
resolução: I – a área do pára-brisa, excluindo a faixa periférica de serigrafia destinada a dar
acabamento ao vidro e à área ocupada pela banda degrade, caso existente, conforme estabelece a
NBR 9491; II – as áreas envidraçadas situadas nas laterais dianteiras do veículo, respeitando o
campo de visão do condutor. Art. 7º A aplicação de película não refletiva nas áreas envidraçadas dos
veículos automotores, definidas no art. 1°, será permitida desde que atendidas as mesmas condições
de transparência para o conjunto vidro-película estabelecidas no Artigo 3° desta Resolução. § 1° A
marca do instalador e o índice de transmissão luminosa existentes em cada conjunto vidro-película
localizadas nas áreas indispensáveis à dirigibilidade serão gravados indelevelmente na película por
meio de chancela, devendo ser visíveis pelos lados externos dos vidros. Art. 8º Fica proibida a
aplicação de películas refletivas nas áreas envidraçadas do veículo. Art. 12 O não cumprimento do
disposto nesta Resolução implicará na aplicação das penalidades previstas no inciso XVI do art. 230
do Código de Trânsito Brasileiro.
2.4 Resolução do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) nº 292, de 29/08/2008
Dispõe sobre modificações de veículos previstas nos arts. 98 e 106 da Lei nº 9503, de 23 de setembro
de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro e dá outras providências. Art. 3º As
modificações em veículos devem ser precedidas de autorização da autoridade responsável pelo
registro e licenciamento. Parágrafo único: A não observância do disposto no caput deste artigo
incorrerá nas penalidades e medidas administrativas previstas no art. 230, inciso VII, do Código de
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Trânsito Brasileiro. Art. 14 Serão consideradas alterações de cor aquelas realizadas através de
pintura ou adesivamento em área superior a 50% do veículo, excluídas as áreas envidraçadas.
2.5 Resolução do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nº 23.191, de 16/12/2009
Dispõe sobre a propaganda eleitoral e as condutas vedadas em campanha eleitoral (Eleições de
2010). 2.6 Orientações do TRE-MA: Conforme cartilha a ser divulgada.
3 MOMENTOS DA FISCALIZAÇÃO
As ações das guarnições policiais militares, para fiscalização da propaganda
eleitoral em veículos, só ocorrerão em 03 (três) possíveis situações.
a. Ação programada da Força Tarefa
1) Será integrada pela PMMA, TRE, Procuradoria Eleitoral, Secretaria Municipal
de Trânsito, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
outros órgãos.
2) Atuará por iniciativa, a princípio, da Justiça Eleitoral, em data, horário e locais
previamente agendados.
3) A ação será planejada pelo CPM ou CPA-I, que designará as UPMs envolvidas.
b. Solicitação inopinada dos juízes ou promotores/procuradores eleitorais
1) A PMMA poderá ser demandada de maneira inopinada para dar apoio a uma
fiscalização realizada de maneira isolada pela justiça e/ou Ministério Público Eleitoral.
2) A ação na região metropolitana de São Luís será coordenada pelo Supervisor de
Operações da PM no CIOPS, que acionará o CPU da área e a Vtr mais próxima e no interior do
Estado será coordenada pelo Oficial mais antigo de serviço.
c. Denúncia pelo 190 ou direto para a Vtr
1) O cidadão, se sentindo incomodado como uma propaganda eleitoral, poderá
demandar a PMMA para resolver o problema, fazendo a denúncia pelo 190 ou diretamente para uma
Vtr.
2) A ação será coordenada pelo Supervisor de Operações da PM no CIOPS ou pelo
Oficial mais antigo de serviço, no caso do interior.
4 CONCEITUAÇÕES E ORIENTAÇÕES BÁSICAS
Durante a fiscalização de propaganda eleitoral em veículos serão observadas as
áreas envidraçadas e a lataria/carroceria dos mesmos.
4.1 Áreas envidraçadas
Indispensáveis para a dirigibilidade Dispensáveis para a dirigibilidade Pára-brisa
Vidros laterais dianteiros
Indispensáveis para a dirigibilidade
Pára-brisa

Vidros

Dispensáveis para a dirigibilidade
Vidros

Vidros
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laterais dianteiros
75% de transparência (incolor)

laterais traseiros

70% de transparência

traseiros

28% de transparência

70% de transparência (colorido)
Permitido película não refletiva e pictograma (adesivo com furos, com transparência).
Obs.: No pára-brisa é permitido apenas na banda degrade.
Proibida a película refletiva (espelhada) e o adesivo (por ser opaco, sem transparência).

4.2 Lataria/carroceria
A irregularidade na lataria/carroceria implica na utilização de propaganda eleitoral
que altere a cor predominante em área superior a 50% do veículo, excluídas as áreas envidraçadas.
É proibida também a colocação de propaganda no capô, no teto e nos párachoques
do veículo.
5 SITUAÇÕES PRÁTICAS E CONDUTAS ADEQUADAS
INFRAÇÃO

INFRAÇÃO

ELEITORAL

DE TRÂNSITO

SITUAÇÃO

CONDUTA

Sim.

- Fazer a lavratura do AIT.
- Infrator retirar a película do pára-brisa
(CTB, art. 270, § 1º).

Conduzir veículo com
película no pára-brisa, além
da banda degrade

CTB, art. 230, inc. XVI,
Não.
c/c Res Contran 254/07,
arts. 3º, caput, e 12.

- Havendo impossibilidade, recolher o
CRLV (CTB, art. 270, § 2º).
- Orientar o infrator que apresente o
veículo no DETRAN/CIRETRAN em
até

três

dias

úteis,

devidamente

222

Conduzir veículo com
vidros total ou

Não.

6700-1 – total

regularizado (CTB, art. 270, § 3º)

6700-2 – parcial

- Liberar o veículo.

Sim.

- Fazer a lavratura do AIT.

parcialmente coberto por
película

CTB, art. 230, inc. XVI

refletiva (espelhada).

do CTB c/c Res Contran
254/07, arts. 8º e 12.

6700-1 – total
6700-2 – parcial

- Infrator retirar a película do pára-brisa
(CTB, art. 270, § 1º).
- Havendo impossibilidade, recolher o
CRLV (CTB, art. 270, § 2º).
- Orientar o infrator que apresente o
veículo no DETRAN/CIRETRAN em
até três dias úteis, devidamente
regularizado (CTB, art. 270, § 3º).
- Liberar o veículo.
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INFRAÇÃO

INFRAÇÃO

ELEITORAL

DE TRÂNSITO

SITUAÇÃO

Conduzir
adesivo

veículo

(opaco) de
eleitoral nas

CONDUTA

com

Sim.
CTB, art. 230, inc. XVI

propaganda

do CTB c/c Res Contran

áreas
envidraçadas
dispensáveis para
a dirigibilidade
laterais

Sim.

254/07, arts. 3º, § 1º, e
12.

(vidros

6700-1 – total
6700-2 – parcial

traseiros e vidros traseiros).

- Orientar o condutor a retirar o adesivo.
- Liberar o veículo, por falta do medidor
de transmitância luminosa (Res Contran
253/07, arts. 1º e 3º).- Relatar infração
eleitoral em BO, com dados do
candidato
(nome, número e coligação), do veículo
e das testemunhas, juntar foto do
veículo (se possível) e remeter ao CPM
ou UPM no caso do interior

Sim, se a transmitância
luminosa for inferior a
Conduzir veículo
pictograma
(adesivo
com
transparente) nas

com

Sim, se a
28%, constatada pelo
transmitância

furos,

medidor de
luminosa for

- Liberar o veículo, por falta
transmitância luminosa

inferior a 28%,
áreas
envidraçadas
dispensáveis para
a dirigibilidade
laterais

(vidros

do medidor de transmitância
CTB, art. 230, inc. XVI

constatada pelo

luminosa (Res Contran
do CTB c/c Res Contran

medidor de

253/07, art. 1º c/c art. 3º).
254/07, arts. 3º, § 1º, e

transmitância

traseiros e vidros traseiros).

12.
luminosa
6700-1 – total
6700-2 – parcial
Sim.

Conduzir
adesivo

veículo

(opaco) de
eleitoral nas

com

ausência de chancela.

propaganda

áreas
envidraçadas
indispensáveis

Sim.

CTB, art. 230, inc. XVI

- Infrator retirar a película do

do CTB c/c Res Contran

vidro (CTB, art. 270, § 1º).

254/07, arts. 3º, caput,

- Havendo impossibilidade,

7º, § 1º, e 12.

recolher o CRLV (CTB, art.

para a dirigibilidade (vidros
laterais
dianteiros).

Fazer a lavratura do AIT por

270, § 2º).
6700-1 – total

- Orientar o infrator que

6700-2 – parcial

apresente o veículo no
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DETRAN/CIRETRAN em
até três dias úteis,
devidamente regularizado
(CTB, art. 270, § 3º).
- Liberar o veículo.
- Relatar infração eleitoral em
BO, com dados do candidato
(nome, número e coligação),
do veículo e das testemunhas,
juntar foto do veículo (se
possível) e remeter ao CPM
ou UPM no caso do interior.
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INFRAÇÃO

INFRAÇÃO

ELEITORAL

DE TRÂNSITO

SITUAÇÃO

CONDUTA
Se tiver chancela:
- Liberar o veículo, por falta do medidor
de transmitância luminosa (Res Contran
253/07, art. 1º c/c art. 3º).

Sim, se não houver
Conduzir veículo
pictograma
(adesivo
com
transparente) nas

chancela indicando o

com

furos,

áreas
envidraçadas
indispensáveis
para a dirigibilidade (vidros
laterais

Sim, pois só é

índice de transmissão

permitido

luminosa.

pictograma nos

CTB, art. 230, inc. XVI,

vidros laterais

c/c Res Contran 254/07,

traseiros e nos

arts. 3º, caput, 7º, § 1º, e

vidros traseiros..

12.

dianteiros).

6700-1 – total
6700-2 – parcial

- Relatar infração eleitoral em BO, com
dados do candidato (nome, número e
coligação),
do
veículo
e
das
estemunhas, juntar foto do veículo (se
possível) e remeter ao CPM. Se não
tiver chancela:
- Fazer a lavratura do AIT
- Infrator retirar a película do vidro
(CTB, art. 270, § 1º).
- Havendo impossibilidade, recolher o
CRLV (CTB, art. 270, § 2º).
- Orientar o infrator que apresente o
veículo no DETRAN/CIRETRAN em
até três dias úteis, devidamente
regularizado (CTB, art. 270, § 3º).
- Liberar o veículo.
- Relatar infração eleitoral em BO, com
dados do candidato (nome, número e
coligação),
do
veículo
e
das
testemunhas, juntar foto do veículo (se
possível) e remeter ao COM ou UPM no
caso do interior.

Conduzir veículo
adesivo de
propaganda eleitoral na
lataria/carroceria.

com

Sim, se for em

Sim, se for em área

área superior a

superior a 50% do

50% do veículo,

veículo, excluídas as

excluídas as

áreas envidraçadas, e

áreas

não estiver autorizado

envidraçadas, e

pelo DETRAN.

não estiver

CTB, arts. 98, caput, e

- Verificar se a alteração de cor
predominante consta do CRLV.
Se constar:
- Liberar o veículo. Se não constar:
- Fazer a lavratura do AIT.
- Infrator retirar o adesivo (CTB, art.
270, § 1º).
- Havendo impossibilidade, recolher o
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autorizado pelo

230, inc. VII, c/c Res

CRLV (CTB, art. 270, § 2º).

DETRAN.

Contran 292/08, art. 14.

- Orientar o infrator que apresente o
veículo no DETRAN/CIRETRAN em
até três dias
regularizado

úteis,

devidamente

(CTB, art. 270, § 3º).
- Liberar o veículo.
- Relatar infração eleitoral em BO, com
dados do candidato (nome, número e
coligação),
do
veículo
e
das
testemunhas, juntar foto do veículo (se
possível) e remeter ao CPM
ou UPM no caso do interior.
Sim, pois só é
permitida

Conduzir veículo com
adesivo de

adesivagem de

propaganda eleitoral nos

lataria/carroceria

parachoques,
teto.

nas laterais e na

capô

- Relatar infração eleitoral em BO, com
dados do candidato (nome, número e
coligação), do veículo e das stemunhas,

e/ou

traseira do

Não.
juntar foto do veículo (se possível) e
remeter ao COM ou UPM no caso do
interior.

veículo.
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INFRAÇÃO

INFRAÇÃO

ELEITORAL

DE TRÂNSITO

SITUAÇÃO

CONDUTA
Pelo 190
Se for apenas infração eleitoral, CIOPS
ou UPM do interior informar telefone
da Comissão.
Se for infração de trânsito também,
CIOPS ou UPM do interior acionar o
CPU e a Vtr da área para adotar as

Denúncia de propaganda
eleitoral

condutas previstas para cada caso.

___

___

irregular.

Direto para a Vtr
Avisar CIOPS ou UPM do interior para
acionar o CPU.
Se for apenas
preencher BO.

infração

eleitoral,

Se for infração de trânsito também,
adotar as condutas previstas para cada
caso.
Pelo 190

Solicitação de apoio da
Comissão de
Fiscalização da Propaganda
Eleitoral

___

___

CIOPS ou UPM do interior acionar o
CPU e a Vtr da área para adotar as
condutas previstas para cada caso.
Direto para a Vtr
Avisar CIOPS ou UPM do interior para
acionar CPU. Adotar as condutas
previstas para cada caso.

6 COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DA PROPAGANDA ELEITORAL
A Comissão foi criada pelo TRE e funcionará como órgão consultivo para as ações da PMMA.
Seguem abaixo os telefones de contato
Fórum Eleitoral (98) 2107.8826
Juiz Eulálio (98) 8854.3649
Juiz Itaércio (98) 8802.4229
Juiz Neris (98) 8802.4228
Procurador Juracy (98) 8402.2170

No interior do Estado o contato poderá
ser mantido com o Juiz Eleitoral e/ou
Promotor Eleitoral de cada cidade.
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PORTARIA Nº 044/2010-GCG - Dispõe sobre a implantação Ordem do Mérito do Alto
Comando da Polícia Militar do Maranhão - Ordem Coronel PM Hermelindo Gusmão Castelo
Branco”
(BG 170, de, 17 de setembro de 2010)
O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO, no uso
das atribuições que lhe confere o Art. 5° do Decreto nº 26.473, de 28 de abril de 2010, publicado no
Diário Oficial nº 081, de 29 de abril de 2010,
RESOLVE
Art. 1º A implantação da “Ordem do Mérito do Alto Comando da Polícia Militar
do Maranhão - Ordem Coronel PM Hermelindo Gusmão Castelo Branco”, destinada a materializar o
reconhecimento do Governo do Estado ao Comandante Geral e aos Oficiais do último posto da
Corporação, ao qual somente ascende reduzido número de oficiais superiores que, com mérito em
todas as áreas, dedicação e lealdade, prestaram e continuam prestando seus serviços em prol da
ordem, segurança e tranquilidade pública da sociedade maranhense, será feita em obediência ao
Decreto nº 26.473, de 28 de abril de 2010, publicado no Diário Oficial nº 081, de 29 de abril de 2010
e a esta Portaria, nos termos que seguem.
Art. 2º A “Ordem do Mérito do Alto Comando da Polícia Militar do Maranhão Ordem Coronel PM Hermelindo Gusmão Castelo Branco” constará de dois graus: I - Grã-Cruz, ao
qual será promovido o oficial nomeado para o cargo de Comandante Geral da Corporação; e II - Alta
Distinção, no qual serão admitidos os oficiais por ocasião desua promoção ao último posto da
Corporação.
Art. 3º Considerando que a admissão na “Ordem do Mérito do Alto Comando da
Polícia Militar do Maranhão - Ordem Coronel PM Hermelindo Gusmão Castelo Branco” far-se-á por
ato da Governadora do Estado do Maranhão; que o atual Coronel QOPM
Comandante Geral fica admitido no grau “Grã Cruz” e os Coronéis QOPM da ativa
da Polícia Militar do Maranhão ficam admitidos no grau “Alta Distinção”, a Diretoria de Pessoal
providencie a confecção e o encaminhamento dos atos para assinatura da Governadora do Estado do
Maranhão.
Art. 4º Os integrantes da “Ordem do Mérito do Alto Comando da Polícia Militar do
Maranhão - Ordem Coronel PM Hermelindo Gusmão Castelo Branco” receberão medalhas,
cunhadas em metais nobres, a serem usadas pendentes de colar de fita, com as seguintes
características:
§ 1º Grau “Grã Cruz” (Figura 1)
I - no anverso: tem como base um esplendor em metal dourado, com oitenta pontas,
medindo as oito maiores 100 mm e as oito menores 80 mm, sendo as demais de dimensões que
proporcionem um efeito de arco entre as maiores. Sobreposta ao resplendor, uma peça em metal
dourado, em forma de cruz em trevo estilizada, medindo 80 mm entre suas extremidades. Sobre tal
conjunto, uma cruz, medindo 65 mm, na cor azul del rey, margeada por um filete preto, composta
por um losango equilátero central, medindo 25 mm, tendo nas pontas verticais um losango de 15 mm
de altura x 10 mm de largura e nas pontas horizontais um losango de 10 mm de altura x 15 mm de
largura. Ao centro da cruz, duas linhas circulares na cor dourada: a linha circular externa, com 25
mm, tangenciando a linha interna da cruz e a linha circular interna, com 22 mm, formando uma faixa
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medindo 3 mm, dentro da qual constará, em letras na cor dourada, na parte superior, a inscrição, em
arco, "ORDEM DO MÉRITO DO ALTO COMANDO", e na parte inferior, a inscrição, em arco
invertido, “CEL PM HERMELINDO GUSMÃO CASTELO BRANCO”. Tangenciando a linha
circular interna, será sobreposto o mapa do Maranhão preenchido por listras transversais nas cores do
Estado (vermelha, preta e branca). No centro do mapa, será inscrito o símbolo das polícias militares
do Brasil, medindo 12 mm.
II - no reverso: liso, com suporte em sua parte inferior para fixação de uma segunda
comenda.
III - colar de fita: de seda chamalotada, com 50 mm de largura x 600 mm de
comprimento, margeado por dois filetes na cor branca e tendo seu friso central dividido em cinco
palas iguais, nas cores preta cem por cento, branca, azul del rey, branca e vermelho vivo, tendo suas
extremidades fechadas por cordões para amarração. O centro do colar será enlaçado por uma
moldura metálica, na cor dourada, para fixação da medalha.
IV - barreta com passador: base metálica recoberta com fita idêntica à do colar,
com 50 mm de largura por 15 mm de altura, encimada por passador cunhado no mesmo metal da
medalha, na cor dourada, com 50 mm de largura por 15 mm de altura por 1,5 mm de espessura,
contendo ao centro uma miniatura da cruz principal da medalha.
V - estojo: modelo Grã Cruz, em madeira de lei, forrado externamente com veludo
azul del rey e internamente com veludo azul na base e cetim branco na tampa.

Figura 1 - Medalha do Grau “Grã Cruz”
Figura 1 - Medalha do Grau “Grã Cruz”
§ 2º - O oficial admitido ou promovido ao grau “Grã Cruz” da “Ordem do Mérito
do Alto Comando da Polícia Militar do Maranhão - Ordem Coronel PM Hermelindo Gusmão Castelo
Branco” receberá um anel do grau, com as seguintes características: anel pesando 19 gramas em
ouro, 18k e 750. Modelo formaturas em geral, tamanho sobre medida, contendo os brasões “Espada”
e “Platina do Comandante Geral”, pedra de safira, tendo sobre a pedra o rosto de Tiradentes.
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§ 3º - Grau “Alta Distinção” (Figura 2)
I - no anverso: tem como base uma peça em metal prateado, em forma de cruz em
trevo estilizada, medindo 80 mm entre suas extremidades. Sobre tal conjunto, uma cruz, medindo 65
mm, na cor azul del rey, margeada por um filete preto, composta por um losango equilátero central,
medindo 25 mm, tendo nas pontas verticais um losango de 15 mm de altura x 10 mm de largura e nas
pontas horizontais um losango de 10 mm de altura x 15 mm de largura. Ao centro da cruz, duas
linhas circulares na cor prateada: a linha circular externa, com 25 mm, tangenciando a linha interna
da cruz e a linha circular interna, com 22 mm, formando uma faixa medindo 3 mm, dentro da qual
constará, em letras na cor prateada, na parte superior, a inscrição, em arco, "ORDEM DO MÉRITO
DO ALTO COMANDO", e na parte inferior, a inscrição, em arco invertido, “CEL PM
HERMELINDO GUSMÃO CASTELO BRANCO”. Tangenciando a linha circular interna, será
sobreposto o mapa do Maranhão preenchido por listras transversais nas cores do Estado (vermelha,
preta e branca). No centro do mapa, será inscrito o símbolo das polícias militares do Brasil, medindo
12 mm.
II - no reverso: lisa.
III - colar de fita: de seda chamalotada, com 50 mm de largura x 600 mm de
comprimento, margeado por dois filetes na cor branca e tendo seu friso central dividido em cinco
palas iguais, nas cores preta cem por cento, branca, azul del rey, branca e vermelho vivo, tendo suas
extremidades fechadas por cordões para amarração. O centro do colar será enlaçado por uma
moldura metálica, na cor prateada, para fixação da medalha.
IV – barreta com passador: base metálica recoberta com fita idêntica à do colar,
com 50 mm de largura por 15 mm de altura, encimada por passador cunhado no mesmo metal da
medalha, na cor dourada, com 50 mm de largura por 15 mm de altura por 1,5 mm de espessura.
V - estojo: modelo Grande Oficial, em madeira de lei, forrado externamente com
papel couro azul del rey e internamente com veludo azul na base e cetim branco na tampa.

Figura 2 - Medalha do Grau “Alta Distinção”
§ 4º - O oficial admitido no grau “Alta Distinção” da “Ordem do Mérito do Alto
Comando da Polícia Militar do Maranhão - Ordem Coronel PM Hermelindo Gusmão Castelo
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Branco” receberá o Bastão de Comando, previsto no Art. 21, do Decreto nº 15.777, de 01 de
setembro de 1997.
§ 5º - Em ambas as medalhas, a cruz simboliza a fé que norteia os passos e as
decisões dos integrantes do Alto Comando. Sua cor prateada simboliza a pureza, a integridade, a
firmeza e a obediência às leis em vigor e às ordens emanadas das autoridades superiores. A cruz
interna, apontando para os quatro pontos cardeais, alude à abrangência das decisões, bem como à
atuação em todos os setores da Corporação. Sua cor azul simboliza o zelo, a lealdade, a caridade, a
justiça e a boa reputação que devem possuir os oficiais para ascender ao Alto Comando. O mapa
contendo o símbolo das policias militares referencia a presença da Corporação em todos os
municípios do Estado, onde o planejamento e as ordens do Alto Comando são executados visando
promover cidadania e garantir segurança para a população maranhense, assim como para todas as
pessoas que aqui se encontrem. Quanto às demais cores existentes nas comendas, a preta simboliza a
prudência, a astúcia, o rigor e a honestidade e a vermelha representa a vitória, a fortaleza e a ousadia,
qualidades indispensáveis àqueles que conduzem os destinos da Corporação.
§ 6º - Na medalha do grau “Grã Cruz”, o esplendor simboliza que do Comandante
Geral emanam as decisões que conduzem a Corporação ao efetivo cumprimento de sua finalidade
legal e, ao mesmo tempo, cria as condições necessárias, preparando-a para enfrentar os desafios
futuros. A cor dourada representa a nobreza e o poder, indispensáveis para o exercício do Comando.
§ 7º - O diploma que acompanhará a medalha será de um único tipo correspondente
a cada grau, segundo os modelos a seguir (Figura 3 e Figura 4), e será assinado pela Governadora do
Estado do Maranhão por ocasião da assinatura dos correspondentes Atos.

Figura 3 - Diploma da Medalha do Grau “Grã Cruz”
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Figura 4 - Diploma da Medalha do Grau “Alta Distinção”
Art. 5º A entrega da medalha da “Ordem do Mérito do Alto Comando da Polícia
Militar do Maranhão - Ordem Coronel PM Hermelindo Gusmão Castelo Branco” deverá ser feita no
Quartel do Comando Geral da Polícia Militar do Maranhão sendo, sempre que possível, a medalha
do grau “Alta Distinção” entregue durante a solenidade na qual o Oficial for promovido ao último
posto e a medalha do grau “Grã Cruz” entregue durante a solenidade de assunção do Comando Geral
da Corporação.
Art. 6º Os casos omissos serão decididos pelo Comandante Geral da Corporação.
Art. 7º Estabelecer que esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação.
Quartel em São Luís, 25 de agosto de 2010. (Ass.) Cel. QOPM FRANKLIN
PACHÊCO SILVA - Comandante Geral da PMMA.

233

PORTARIA N° 049/2010-GCG - Dispõe sobre apuração de comportamentos agressivos de
policiais militares ativos e inativos no interior do hospital Dr. Carlos Macieira.
(BG 209/2010, de 24 de novembro de 2010)
O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO, no uso
de suas atribuições legais, com fundamento nos Artigos 5º e 6º da Lei nº 4.570, de 14 de junho de
1984.
Considerando acontecimentos freqüentes no interior do Hospital Carlos Macieira
envolvendo policiais militares, quando não aceitam as normas internas daquela casa de saúde;
Considerando as reclamações e/ou solicitações dos profissionais de saúde e da
direção do Hospital Dr. Carlos Macieira,
RESOLVE
Art. 1º - Determinar aos Diretores, Comandantes e Chefes a instauração de
processos e/ou procedimentos administrativos (IPM, Sindicância, FATD), para apuração de
comportamentos agressivos de policiais militares ativos e inativos no interior do hospital Dr. Carlos
Macieira, quando da realização de consultas e/ou atendimento médico, principalmente se estiverem
portando arma de fogo.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revoga-se a
Portaria nº 019/2010-GCG, de 19/04/2010, publicada no Boletim Geral nº 073, de 22/04/2010.
Quartel do Comando Geral em São Luís, 23 de novembro de 2010. (Ass.) CEL
QOPM FRANKLIN PACHÊCO SILVA - COMANDANTE GERAL DA PMMA.
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PORTARIA N° 050/2010-GCG - Dispõe sobre apreensão de arma de fogo.
(BG 210/2010, de 25 de novembro de 2010)
O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO, no uso
de suas atribuições legais, com fundamento nos Artigos 5º, 6º e 8º da Lei nº 4.570, de 14 de junho de
1984 e,
Considerando a necessidade de estabelecer procedimentos a serem adotados
quando da apreensão de armas de fogo por policias militares.
RESOLVE
Art. 1º Determinar aos Comandantes, Diretores e Chefes que orientem seus
comandados que toda a arma apreendida por policial militar em situação de flagrância, deverá ser
entregue na Delegacia de Polícia, juntamente com quem a portava, para a lavratura do Auto de Prisão
em Flagrante.
Parágrafo único – No caso de impossibilidade de lavratura do Auto de Prisão em
Flagrante e, sendo o conduzido liberado na Delegacia, a arma aprendida deverá ser encaminhada ao
Comandante imediato.
Art. 2º Os Comandantes, Diretores e Chefes ao receberem as armas apreendidas,
conforme estabelecido no parágrafo único do artigo anterior, deverão encaminhá-las diretamente à
Diretoria de Apoio Logístico (DAL).
Art. 3º A DAL, ao receber as armas que forem apreendidas na capital e no interior,
fará a conferência e guarda das mesmas para posteriormente encaminhá-las ao 24º Batalhão de
Caçadores, no prazo de 30 (trinta) dias.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revoga-se a Portaria
nº 003/1999-GCG, de 26/01/1999, publicada no Boletim Geral nº 074, de 23/04/1999.
Quartel do Comando Geral em São Luís, 23 de novembro de 2010. (Ass.) Cel.
QOPM FRANKLIN PACHÊCO SILVA - Comandante Geral da PMMA.
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PORTARIA Nº 004/2011-GCG - Prorroga os efeitos das Normas para Conduta do Ensino –
NPCE
(BG 014/2011, de 20 de janeiro de 2011)
O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO, no uso
das atribuições legais, e de acordo com o que propõe a Diretora de Ensino da PMMA;
RESOLVE
Art. 1° - Prorrogar os efeitos das Normas para Conduta do Ensino – NPCE, das
Normas par Conduta da Instrução - NPCI e das Normas para Seleção e Indicação de Candidatos para
Cursos e Estágios, relativas ao biênio 2009/2010, até que outras venham substituí-las.
Art. 2° - Estabelecer que esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA,
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Quartel do Comando Geral em São Luís, 19 de janeiro de 2011. (ass. ilegível) Cel.
QOPM FRANKLIN PACHÊCO SILVA - Comandante Geral da PMMA.
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PORTARIA Nº 001/2011–COM - Aprova o Procedimento Administrativo Padrão para envio
eletrônico de documentos do CPM.
(BG 032/2011, de 15 de fevereiro de 2011)
Aprova o Procedimento Administrativo Padrão para envio eletrônico de
documentos do CPM para as UPMs subordinadas e seu arquivamento eletrônico.
(a) O COMANDANTE DE POLICIAMENTO METROPOLITANO, no uso das
suas atribuições legais, com fundamento na Lei nº 4.570, de 14/06/1984, arts. 8°, caput, inc. I, e 28,
caput, que dispõe sobre a organização básica da PMMA,
Considerando que a informatização do serviço público tem agilizado e otimizado as
suas atividades administrativas de prestação de serviço,
Considerando que o trâmite eletrônico de documentos nas instituições privadas é
uma realidade que já vem sendo copiada com sucesso em alguns setores públicos,
Considerando que a justiça brasileira, bastante criticada pela sua morosidade, já
aderiu a este processo através da Lei Federal nº 11.419/2006, com vista a agilizar a prestação do
serviço jurisdicional ao cidadão, tanto que no Superior Tribunal de Justiça a tramitação e consulta de
todos os processos só se dão por meio eletrônico,
Considerando, finalmente, a necessidade de otimizar a atividade meio do Comando
de Policiamento Metropolitano e, com isso, contribuir para a melhor prestação do serviço
operacional para a população da região metropolitana de São Luís,
RESOLVE
Art. 1° – Aprovar o Procedimento Administrativo Padrão para envio eletrônico de
documentos do CPM para as UPMs subordinadas e seu arquivamento eletrônico.
Art. 2° – Determinar aos Comandantes das Unidades Policiais Militares
subordinadas que adote, no âmbito da sua UPM, as providências para o cumprimento do PAP ora
aprovado.
Art. 3º – Esta Portaria entra em vigor no dia 14/01/2011. Quartel do Comando
Geral, em São Luís-MA, 9 de janeiro de 2011. (Ass. Ilegível). Ten Cel QOPM Francisco Jeferson
Araújo Teles - Comandante do Policiamento Metropolitano .
(2) PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PADRÃO N° 001/2010 – CPM
Regulamenta, no âmbito do CPM, o envio eletrônico de documentos do CPM para
as UPMs subordinadas e seu arquivamento eletrônico.
CAPÍTULO I
DIGITALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS NO ÂMBITO DO COMANDO DE POLICIAMENTO
METROPOLITANO
Art. 1° O uso de meio eletrônico no envio e arquivamento dos documentos
administrativos e operacionais, no Comando de Policiamento Metropolitano (CPM), será
disciplinado pelo presente Procedimento Administrativo Padrão (PAP).
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Art. 2° As Seções Administrativa e Operacional do COM disponibilizarão em suas
dependências os serviços de digitalização e de arquivamento eletrônico de documentos, bem como
equipamentos de acesso à rede mundial de computadores para o seu envio eletrônico para as UPMs
subordinadas.
§ 1º Estão inclusos entre os documentos os ofícios, memorandos, Ordens de
Serviço, Ordens de Operação e demais documentos que fazem parte da rotina administrativa e
operacional.
§ 2º A digitalização será feita no formato PDF e o arquivo eletrônico receberá o
mesmo nome do arquivo original produzido no formato DOC ou DOCX.
CAPÍTULO II
ENVIO DOS DOCUMENTOS ELETRÔNICOS
Art. 3º Os documentos produzidos pelo CPM, com seus respectivos anexos, serão
digitalizados logo após a sua assinatura e imediatamente enviados por e-mail para o seu destinatário.
§ 1º Através de um e-mail será enviado apenas um arquivo, sendo vedado o envio
de mais de um arquivo por e-mail.
§ 2º No campo assunto do e-mail será escrito o nome do arquivo que está sendo
enviado.
§ 3º Caso não haja confirmação de recebimento do documento pelo destinatário em
até 2 (duas) horas após o seu envio, a Seção fará contato com a UPM para verificar se houve falha no
envio.
§ 4º A Seção responsável pelo envio de um documento urgente fica responsável em
avisar o seu destinatário para recebimento imediato.
§ 5º Fica também obrigada de avisar o destinatário a Seção que enviar um
documento para uma UPM que não dispuser de acesso a internet.
§ 6º Os documentos produzidos após às 18h e que, pela sua importância ou
urgência, não puderem esperar o dia seguinte para serem recebidos eletronicamente, serão enviados
para as UPMs no mesmo dia, nas formas eletrônica e impressa, para que seja recebido
imediatamente.
§ 7º Cada UPM terá um e-mail específico para onde os documentos eletrônicos
serão enviados, os quais deverão obedecer ao modelo a seguir:
ORDEM

UPM

E-MAIL

1

1º BPM

protocolo1bpm@gmail.com

2

6º BPM

protocolo6bpm@gmail.com

3

8º BPM

Protocolo8bpm@gmail.com

4

9º BPM

Protocolo9bpm@gmail.com
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5

CIOPS

protocolociops@gmail.com

6

CPGd Ind

protocolocpgd@gmail.com

7

CPRv Ind

protocolocprv@gmail.com

8

CPTur Ind

protocolocptur@gmail.com

9

1º EPMont

protocolo1epmont@gmail.com

10

GEAPE

protocologeape@gmail.com

CAPÍTULO III
RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS ELETRÔNICOS
Art. 4º As UPM deverão providenciar um e-mail exclusivo para recebimento dos
documentos eletrônicos enviados pelo CPM, conforme modelo definido no art. 3º, § 7º, deste PAP.
§ 1º O P/1, ou correspondente, de cada UPM será o setor responsável pelo
recebimento dos documentos, através dos seus respectivos servidores.
§ 2º O policial militar que receber o e-mail enviado pelo COM confirmará o seu
recebimento, respondendo a mensagem com a sua identificação pessoal.
§ 3º Os Comandantes de UPM deverão providenciar um cadastro dos policiais
militares autorizados a receber os documentos e adotar as medidas necessárias para evitar uma falsa
identificação de quem recebeu o e-mail.
§ 4º O P/1 definirá uma rotina diária, de modo que o e-mail seja verificado nos dias
de expediente pelo menos a cada 2 (duas) horas entre às 7h30min e às 18h.
§ 5º A UPM que ainda não dispuser de acesso a internet na sua sede ou dele não
dispuser provisoriamente deverá providenciar um acesso através da UPM mais próxima, de modo
que, quando avisada pelo CPM do envio de arquivo eletrônico, possa recebê-lo e tomar as
providências que o caso requerer.
§ 6º A situação de impedimento prevista no parágrafo anterior deverá ser
comunicada ao CPM para que este Comando possa adotar a rotina prevista no art. 3º, § 5º, deste
PAP.
CAPÍTULO IV
ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS ELETRÔNICOS E IMPRESSOS
Art. 5º Os documentos eletrônicos constituir-se-ão de 3 (três) arquivos, a serem
arquivados na mesma pasta do computador, conforme discriminação abaixo:
a. o original DOC ou DOCX;
b. o eletrônico PDF; e
c. a confirmação de recebimento.
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§ 1º A versão impressa dos documentos ainda será ser mantida no arquivo do CPM.
§ 2º A Seção responsável pelo arquivamento eletrônico do documento deverá fazer
diariamente uma cópia dos arquivos eletrônicos originados e alterados naquele dia, a qual ficará
guardada em local seguro, diverso de onde os originais estão arquivados.
§ 3º O atraso na digitalização de documentos decorrente de problema técnico nos
equipamentos deverá ser sanado até o primeiro sábado seguinte ao dia do conserto do equipamento.

CAPÍTULO V
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 6º A confirmação de recebimento dos documentos eletrônicos, que a princípio
será feita com um e-mail de resposta, conforme previsto no art. 4º, § 2º, será feita em definitivo
através do Sistema Integrado de Controle de Processos (Protocolo Online), cuja rotina será definida
através de um PAP específico.
Art. 7º Os casos omissos deste PAP serão resolvidos pelo Comandante de
Policiamento Metropolitano e pelos Comandantes de UPM, no âmbito de suas esferas de
competência.
Art. 8º O presente PAP entra em vigor no dia 14/01/2011. AjG-BG Nr 032, de 15
de Fevereiro de 2011 - 0698 - Quartel do Comando Geral, em São Luís-MA, 9 de janeiro de 2011.
(Ass. Ilegível). Ten Cel QOPM Francisco Jeferson Araújo Teles - Comandante do Policiamento
Metropolitano .
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PORTARIA Nº 010/2011-GCG - Dispõe sobre as instruções para aplicação do EAP.
(BG 049/2011, de 15 de março de 2011)
O COMANDANTE DA POLICIA MILITAR DO MARANHÃO, no uso de suas
atribuições legais, resolve: baixar instruções para aplicação do E.A.P. considerando o que dispõe o
Art. 14 inciso IV letra “c” da Lei nº 3.743, de 02 de dezembro de 1975, e o Art. 7º inciso II, Art. 9º e
seus parágrafos do Decreto nº 11.964, de 29 de julho de 1991, e o Art. 12 e seus parágrafos e Art. 13
inciso X do Decreto nº 19.833/03.
CAPÍTULO I
DA INSCRIÇÃO
Art. 1º - O Exame de Aptidão Profissional (EAP) será aplicado a todos os
Primeiros-Tenentes e Primeiros Sargentos, da Polícia Militar do Maranhão.
Art. 2° - A Comissão de Promoção de Oficiais fará publicar anualmente, em
Boletim Geral, a relação dos Oficiais aptos a realizar o EAP, até o dia 15 de fevereiro; a Comissão de
Promoção de Praças terá a mesma obrigação referente às Praças, até o dia 15 de abril.
CAPÍTULO II
DAS PROVAS
Art. 3º - O EAP constará de provas teóricas e práticas, versando sobre os seguintes
temas:
a) Legislação e Regulamentos vigentes na PMMA;
b) Noções de Direito Público e Privado;
c) Técnicas Policiais;
d) Redação versando sobre assunto técnico-profissional;
e) Assuntos relacionados à qualificação específica.
Art. 4° - As provas teóricas serão elaboradas objetivado criar situações que possam
ocorrer na prática profissional, as quais o examinado dará soluções de acordo com sua qualificação
específica, à luz da legislação vigente podendo utilizar-se de leis, decretos, normas e regulamentos,
não comentados, como fonte de consulta.
Art. 5° - As provas teóricas serão compostas de questões discursivas e objetivas.
Art. 6° - Na prova prática o examinador aplicará conhecimentos profissionais,
através de demonstração que versará sobre assuntos técnicos-profissionais.
Parágrafo Único – Ficará a critério da Diretoria de Ensino da PMMA, a realização
de prova prática para os Oficiais do Quadro da Administração (QOAPM), de Especialistas (QOEPM)
e de Saúde (QOSPM) e Praças de todas as qualificações
Art. 7° - Os temas para as demonstrações serão sorteados pela comissão de exames
com 72 (setenta e duas) horas de antecedência, na presença dos candidatos inscritos.
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Art. 8° - Os candidatos deverão solicitar à Diretoria de Ensino, no prazo de 24
(vinte e quatro) horas após o sorteio, o material necessário para a demonstração a ser realizada.
Art. 9° - As provas serão realizadas em local, dia e hora previamente estabelecidos
pela comissão de exames.
Art. 10 - O tema da redação somente será conhecido no momento da sua
realização.
Art. 11 - Será atribuída a nota 0 (zero) à redação que:
a) estiver escrita de forma ilegível;
b) fugir ao tema dado;
c) for escrita com tinta de cor diferente da cor azul ou preta;
Art. 12 - A cada prova será atribuído um grau na escala de 0 (zero) a 10 (dez);
Art. 13 - Será reprovado o Oficial que obtiver grau inferior a 05 (cinco) em
qualquer prova ou menor que 06 (seis) na média aritmética das 03 (três) provas.
Art. 14 - Na hipótese de ser anulado qualquer quesito da(s) prova(s), o seu valor em
pontos será computado em favor de todos os participantes do EAP.
Art. 15 - Será eliminado o Oficial ou Praça que faltar a qualquer uma das provas,
salvo motivo justificado, ou que se utilizar de qualquer meio ilícito para solucionar as questões
propostas, ou ainda apresentar conduta incompatível com a ética policial-militar.
Art. 16 - O disposto no item anterior não exime o oficial das responsabilidades
penais e disciplinares.
Art. 17 - O conteúdo das provas não poderá ultrapassar em complexidade o nível
de conhecimento exigido nos cursos de formação.
Art. 18 – O 1º Tenente ou 1º Sargento, aprovado no EAP e não promovido,
permanecerá habilitado no EAP para as datas subseqüentes de promoção.
Art. 19 - O 1º Tenente ou 1º Sargento reprovado no EAP, não ingressará no Quadro
de Acesso para promoção dessa data, ficando-lhe assegurado o direito de submeter-se ao próximo
exame previsto para a nova data de promoção.
CAPÍTULO III
DOS RECURSOS
Art. 20 - O Oficial ou Praça que se julgar prejudicado poderá pedir revisão de
prova(s) no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis a contar da divulgação do resultado final, através
de requerimento dirigido ao Comandante Geral, especificando o(s) item(ns) a sere(em) revisado(s),
devidamente fundamentado.
Art. 21 - O Comandante Geral nomeará uma comissão composta por 03 (três)
oficiais para proceder a revisão requerida, cujo resultado será divulgado n prazo máximo de 05
(cinco) dias.
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Art. 22 - O 1º Tenente ou 1º Sargento que não for incluído na relação de inscritos
ao EAP e se julgar com direito preterido, poderá recorrer ao Comandante Geral, através de
requerimento, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis a contar da publicação da mesma.
Art. 23 - Os recursos de que trata o artigo anterior serão julgados pela Comissão de
Promoção de Oficiais e Comissão de Promoção de Praças, e seus resultados comunicados por escrito
ao interessado até 48 (quarenta e oito) horas de antecedência da realização dos exames.
CAPÍTULO IV
DA COMISSÃO DE EXAME DE APTIDÃO PROFISSIONAL
Art. 24 - A Comissão de Exame de Aptidão Profissional (CEAP) de que trata o § 2º
do Art. 9º do Decreto nº 11964, de 29 de julho de 1991, é constituída dos seguintes membros:
a) Natos:
- O Diretor de Ensino da PMMA;
- O Comandante da APMGD (Academia de Polícia Militar “Gonçalves Dias”).
b) Efetivo:
- 01 (um) Oficial PM Superior nomeado pelo Comandante Geral.
Art. 25 - Presidirá a Comissão de Exame de Aptidão Profissional (CEAP) o Oficial
PM mais antigo.
Art. 26 - O Secretário da CEAP será o Subdiretor de Ensino da PMMA.
Art. 27 - A CEAP terá como atribuições específicas a elaboração, aplicação,
correção e divulgação dos resultados dos exames.
Art. 28 - A CEAP poderá requisitar oficiais e praças para auxiliarem nos trabalhos
a ela inerentes, bem como o material necessário para o desenvolvimento dos mesmos.
Art. 29 - A CEAP remeterá a Ata de Apuração dos resultados do EAP, à Comissão
de Promoção de Oficiais e à Comissão de Promoção de Praças, até o dia 15 de abril e 05 de junho
respectivamente.
CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 30 - O Oficial ou a Praça constante da relação dos inscritos ao EAP poderá
requerer desistência do exame, no máximo após 03 (três) dias úteis da publicação da mesma.
Art. 31 - A Diretoria de Ensino regulamentará o conteúdo programático, das
disciplinas previstas no Art. 3°, o calendário do exame, e sua aplicação.
Art. 32 - Os casos omissos serão, solucionados pelo Comandante Geral da
Corporação.
Art. 33 - Esta portaria entra em vigor apartir da data de sua publicação, revogadas a
Portaria n° 004/96 - Sub Chefia do EMG, datada de 16 de maio de
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1996, a Portaria n° 002/98 - DE, datada de 24 de junho de 1998, a Portaria nº
003/99-DE, datada de 29 de março de 1999 e demais dispositivos em contrário.
DÊ-SE CIÊNCIA,
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Quartel do Comando Geral em São Luís, 11 de março de 2011. (Ass. ilegível) Cel
QOPM FRANKLIN PACHÊCO SILVA - Comandante Geral.
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PORTARIA Nº. 011/2011-GCG - Dispõe sobre o modelo de Termo de Exame e Averiguação de
Material (TEAM) para as viaturas da Corporação.
(BG 057/2011, de 25 de março de 2011)
O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO, no uso
de suas atribuições legais, de acordo com o artigo Art. 4º da Lei Estadual nº. 4.570, de 14/06/84, e
Considerando a necessidade de implementar um modelo padrão de TERMO DE
EXAME E AVERIGUAÇÃO DE MATERIAL (TEAM) de viaturas da Corporação,
RESOLVE
Art. 1º. Padronizar o modelo de Termo de Exame e Averiguação de Material
(TEAM) para as viaturas da Corporação, de acordo com anexo único a esta Portaria.
Art. 2º. Compete única e exclusivamente aos Comandantes de Unidade, Diretores e
Chefes de Seções, o cumprimento desta portaria no âmbito do seu Comando.
Art. 3º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Quartel do Comando Geral em São Luís-MA, 21 de março de 2011. (Ass. ilegível)
Cel QOPM FRANKLIN PACHÊCO SILVA - Comandante Geral.
ANEXO ÚNICO
B R A SÃO DA UNIDADE

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO
IDENTIFICAÇÃO DO GRANDE COMANDO
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE SUBORDINADA
TERMO DE EXAME E AVERIGUAÇÃO DE MATERIAL (TEAM) Nº. 001/2011
(VIATURAS)
1. NOMEAÇÃO DA COMISSÃO:
Publicada no Boletim Interno Nº _______ de _______de__________ de 2011.
2. MATERIAL PERTENCENTE À CARGA DA:
Polícia Militar do Estado do Maranhão.
3. DESCRIÇÃO DO MATERIAL, ESTADO DE CONSERVAÇÃO, APROVEITABILIDADE
E CAUSA PRESUMÍVEL DE SUA INSERVIBILIDADE:
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a) Descrição do material
- Viaturas da Polícia Militar: ___quantidade___
ORD

MARCA

TIPO

ANO

PREFIXO

PLACA

ESTADO DE

CHASSI

CONSERVAÇÃO

Nº.DO
MOTOR

1
2
3
4

b) Estado de conservação (justificar a causa) Exemplo:
Mau estado de conservação, devido ao longo espaço de tempo empregado na atividade operacional, e
por terem circulado em terrenos inóspitos de difícil acesso provocando danos nos componentes dos
bens.
c) Aproveitabilidade (especificar)
Exemplo: Inservíveis ao fim a que se destinam.
d) Causa presumível da inservibilidade (parecer técnico da comissão)
Exemplo: Cabe ressaltar, que esta Comissão se deteve em apreciar minuciosamente os danos
apresentados em cada viatura, por meio de assessor técnico, e conforme dados solicitados a oficinas
do ramo, comprovando as avarias e seus orçamentos, que seguem em anexo.
1) Examinando o bem constante do item 3 alínea a) nº. 01, do presente termo,
constatamos que a viatura, marca _______, tipo ___________, ano ______, prefixo _________,
placas ________, chassi ______________________; se encontra em mau estado de conservação com
as seguintes avarias: lataria comprometida em toda sua extensão, motor de arranque danificado,
caixa de marcha sem força, parte elétrica inoperante e com 13 anos no serviço operacional. Na
analise do orçamento a que foi submetido o bem, ficou evidenciado improcedente sua recuperação
no todo ou em parte, em virtude do alto preço, conforme orçamentos anexos: Auto Brasil, Oficina
Tocantins e Auto Paraíso.
2) Examinando o bem constante do item 3 alínea a) nº. 02, do presente termo,
constatamos que a viatura, marca ________, tipo ____________, ano _______, prefixo ________,
placas __________, chassi ________________; se encontra em mau estado de conservação com as
seguintes avarias: distribuidor inoperante, bateria descarregada, radiador furado, bancos dianteiro e
traseiro danificados, longarinas corroídas, motor de partida inoperante, caixa de marcha danificada e
parte elétrica comprometida. Na analise do orçamento a que foi submetido o bem, ficou evidenciado
improcedente sua recuperação no todo ou em parte, em virtude do alto preço, conforme orçamentos
anexos: Auto Brasil, Oficina Tocantins e Auto Paraíso.
3) Examinando o bem constante do item 3 alínea a) nº. 03, do presente termo,
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constatamos que a viatura, marca _________, tipo _______________, ano ________, prefixo
___________, placas _________, chassi ___________________; se encontra em mau estado de
conservação com as seguintes avarias: motor de arranque sem força, toda parte elétrica inoperante,
vazamento de óleo, lataria danificada, marcadores do painel se encontram inoperantes e caixa de
marcha danificada. Na analise do orçamento a que foi submetido o bem, ficou evidenciado
improcedente sua recuperação no todo ou em parte, em virtude do alto preço, conforme orçamentos
anexos: Auto Brasil, Oficina Tocantins e Auto Paraíso.
4) Examinando o bem constante do item 3 alínea a) nº. 04, do presente termo,
constatamos que a viatura, marca ___________, tipo _______________, ano _________, prefixo
___________, placas _____________, chassi _____________________; se encontra em mau estado
de conservação com as seguintes avarias: vazamento de óleo do motor, forro danificado, bancos
danificados, parte elétrica danificada, motor inoperante, caixa de marcha danificada e tanque de
combustível furado. Na analise do orçamento a que foi submetido o bem, ficou evidenciado
improcedente sua recuperação no todo ou em parte, em virtude do alto preço, conforme orçamentos
anexos: Auto Brasil, Oficina Tocantins e Auto Paraíso.
4. VALOR TOTAL DO MATERIAL JULGADO INSERVÍVEL
ORD

MARCA

TIPO

ANO

PREFIXO

PLACA

VALOR REAL

10% DO REAL

5. AMPARO LEGAL (citar a legislação)
Exemplo: A composição desta Comissão, encontra guarida legal nos itens 1 e 4 do parágrafo 1º do
Art. 85, capítulo VIII do RAE.
“Art. 85 ...
§ 1º - Os motivos gerais para a descarga de material são:
1) Inservibilidade para fim a que se destina, não sendo susceptível de reparação ou recuperação;
2) ...;
3) ...;
4) Outros “motivos (materiais excedentes, obsoletos, etc.)”
6. CONCLUSÃO
Examinado os materiais constantes do presente Termo de Exame e Averiguação de Material
(TEAM), esta Comissão concluiu que os bens em número de quatro itens, constantes na planilha, não
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apresentam condições mínimas de recuperação e retorno ao emprego diário. Os desgastes se deram
pelo uso continuo ao longo do tempo, tornando-se inviável a recuperação dos bens no todo ou em
parte, em virtude do alto preço. Acompanha anexo, fotos das viaturas, ficha de controle de veiculo
para alienação e orçamento de oficinas especializadas. Diante do exposto, esta Comissão e de parecer
favorável que os bens em apreço sejam descarregados da carga dos bens Patrimoniais do (a)
___UNIDADE___.

Quartel do (a) ______ em ____________/MA, ____ de _____ de 2011.

(POSTO E NOME COMPLETO)
Presidente

(POSTO E NOME COMPLETO)
Membro

(POSTO E NOME COMPLETO)
Membro

(GRADUAÇÃO E NOME COMPLETO)
Assessor Técnico e Mecânico
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PORTARIA Nº 009/2011–DE - Aprova as Normas para a realização dos Estágios e Cursos de
Aplicações Táticas.
(BG 093/2011, de 18 de maio de 2011)
O DIRETOR DE ENSINO DA POLICIA MILITAR DO MARANHÃO, no uso de
suas atribuições legais;
RESOLVE
Art. 1º - Aprovar as Normas para a realização dos Estágios e Cursos de Aplicações
Táticas, Força Tática, Ações Táticas Especiais, Operações Especiais e Ações de Choque e
Patrulhamento Tático Motorizado, a serem realizados pela Polícia Militar do Maranhão – PMMA.
Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as
disposições em contrário.
DÊ-SE CIÊNCIA,
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
QCG, São Luís - MA, 11 de maio de 2011. (Ass. ilegível) Cel QOPM Roberto
Uchôa Lima - Diretor de Ensino da PMMA
ANEXO
NORMAS PARA A REALIZAÇÃO DOS ESTÁGIOS E CURSOS DE
APLICAÇÕES TÁTICAS, FORÇA TÁTICA, AÇÕES TÁTICAS ESPECIAIS, OPERAÇÕES
ESPECIAIS E AÇÕES DE CHOQUE E PATRULHAMENTO TÁTICO MOTORIZADO, A
SEREM REALIZADOS PELA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO – PMMA
1. FINALIDADE
a. Estabelecer medidas para o planejamento e o desenvolvimento para a realização
dos Estágios e Cursos de Aplicações Táticas, Força Tática, Ações Táticas Especiais, Operações
Especiais, Ações de Choque e Patrulhamento Tático Motorizado, a serem realizados pela Polícia
Militar do Maranhão – PMMA;
b. Orientar as atividades e estabelecer princípios básicos que deverão ser
observados pelas Unidades promotoras e onde serão desenvolvidos Estágios e Cursos, cumprindo as
determinações e executando as tarefas pertinentes;
c. Criar uma padronização nos Estágios e Cursos Operacionais de Forças Táticas,
Operações Especiais, Ações de Choque e Patrulhamento Tático Motorizado na Polícia Militar do
maranhão, buscando a criação e posterior manutenção de uma doutrina unificada, padronizando
assim as atividades.
2. JUSTIFICATIVA
A necessidade da padronização dos Estágios e Cursos na Polícia Militar do
Maranhão na área de Força Tática, Operações Especiais, Ações de Choque e Patrulhamento Tático
Motorizado busca evitar a utilização equivocada dessas especializações, propiciando assim o
emprego de policiais especializados de acordo com o grau de complexidade da ocorrência.
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Mister se faz necessário propiciar a real necessidade da utilização desses homens
especializados no atendimento de ocorrências de crise como as que têm sido deflagradas e
vivenciadas nos últimos anos no estado do Maranhão, como assaltos a bancos, resgate de reféns,
gerenciamento de crises e a utilização de explosivos.
Por outro lado, a formação desses homens requer uma conduta rígida de qualidade
e baseada em conhecimentos técnicos que possam adaptá-lo as mais diversas condições de atuação,
de acordo com o que vem ocorrendo no cenário nacional, principalmente em outras instituições
policiais, como as Polícias Militares dos Estados de Pernambuco, Distrito Federal, Rio de Janeiro,
Santa Catarina e São Paulo.
Destarte, será evitado que policiais despreparados participem de ocorrências graves
e que posam comprometera qualidade das ações policiais militares, concorrendo dessa forma, para
que referidos Estágios e Cursos possam alcançar o patamar de qualidade como o Curso de Ações
Táticas Especiais (CATE), oferecido por esta Corporação, no período de 26 de junho a 27 de agosto
do ano de 2009, onde participaram policiais dos Estados do Maranhão, de Pernambuco, do Piauí, de
Roraima, de Tocantins, de Sergipe e da Polícia Federal, a partir daí criando uma expectativa nacional
para a sua segunda edição em razão do profissionalismo, técnica e informações positivas dos
participantes.
3. REFERÊNCIAS
a. Plano Geral de Ensino – PGE;
b. Normas para o Planejamento e Conduta do Ensino – NPCE Biênio 2009/2010;
c. Planos de Estágios e Cursos:
1) Estágio de Aplicações Táticas (EAT)
POLÍCIA MILITAR DO RIO DE JANEIRO – BATALHÃO DE OPERAÇÕES
ESPECIAIS. Estágio de Aplicações Táticas. Rio de janeiro, 2008, 17p. POLÍCIA MILITAR DO
MARANHÃO – BATALHÃO DE MISSÕES ESPECIAIS/ COMPANHAI DE OPERAÇÕES
ESPECIAIS. I estágio de Aplicações Táticas. São Luís, 2009, 17p.
2) Força Tática (FT)
POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO – BATALHÃO DE POLÍCIA DE
CHOQUE. Curso de Força tática. São Luís, 2009, 17p. AJG BG Nº 093 de 18 de maio de 2011 2081 3) Curso de Operações Táticas Especais (CATE)
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ – GRUPO DE AÇÕES TÁTICAS ESPECIAIS.
Curso de Ações Táticas Especais. Teresina, 2005, 25p. POLÍCIA MILITAR DO PARÁ – 1ª
COMPANHIA INDEPENDENTE DE OPERAÇÕES ESPECIAIS. Cursos de Ações Táticas
Especiais. Belém, 2006, 35p. POLÍCIA MILITAR DE PERNAMBUCO – 1ª COMPANHIA
INDEPENDENTE DE OPERAÇÕES ESPECIAIS. Cursos de Ações Táticas. Recife, 2008, 30p.
POLÍCIA MILITAR DO AMRANHÃO – BATALHÃO DE MISSÕES ESPECIAIS/COMPANHIA
DE OPERAÇÕES ESPECIAIS. Curso de Ações Táticas Especiais, São Luís, 2009, 30p. POLÍCIA
MILITAR DO DISTRITO FEDERAL – BATALHÃO DE OPERAÇÕES POLICIAIS ESPECIAIS.
Cursos de Ações Táticas Especiais. Brasília, 2006, 21p.
4) Curso de Operações Especiais (COESP)
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POLÍCIA MILITAR DO RIO DE JANEIRO – BATALHÃO DE OPERAÇÕES
POLICIAIS ESPECIAIS. Curso de Operações Especiais. Rio de Janeiro, 2005, 50p. POLÍCIA
MILIATR DO DISTRITO FEDERAL – BATALHÃO DE OPERAÇÕES POLICIAIS ESPECIAIS.
Curso de Operações Especiais. Brasília, 2009, 59p. POLÍCIA MILIATR DE PERNAMBUCO – 1ª
COMPANHIA INDEPENDENTE DE OPERAÇÕES ESPECIAIS. Curso de Operações Policiais
Especiais. Recife, 2008, 41p.
5) Curso de Operações de Choque (CHOQUE)
POLÍCIA MILIATR DO MARANHÃO – BATALHÃO DE POLÍCIA DE
CHOQUE. Curso de Operações de Choque. São Luís, 2010, 25p.
6) Curso de Policiamento Tático em Motocicletas (CPTAM)
POLÍCIA MILIATR DO DISTRITO FEDERAL – BATALHÃO DE
OPERAÇÕES POLICIAIS ESPECIAIS. Curso de Motopatrulhamento Tático. Brasília, 2010, 23p.
POLÍCIA MILIATR DO RIO DE JANEIRO. Curso de Motociclista de Escolta de Segurança. Rio de
Janeiro, 2010, 20p.
4. DISPOSIÇÕES GERAIS
4.1. Estágio de Aplicações Táticas (EAT)
Será oferecido pela Companhia de Operações Especiais (COE) do batalhão de
Polícia de Choque (BPChoque) da Polícia Militar do Maranhão (PMMA), devendo ser Coordenado e
assessorado por homens com Curso de Ações Táticas Especiais e/ou Operações Especiais,
obrigatoriamente, conforme determina a doutrina, tendo como objetivo a preparação dos policiais
militares do policiamento convencional para atuarem em algumas situações de crise e principalmente
em atividades de combate urbano e rural.
Visa atender as necessidades das Unidades policiais que ainda não possuem
homens com curso de Força Tática, Ações Táticas Especiais e Operações Especiais, preparando-os
para cursos futuros.
Nas Unidades que já dispõem desses grupos, os homens que possuem EAT,
poderão ser selecionados para que na primeira oportunidade sejam submetidos aos cursos
supracitados, porém estes mesmos homens não estarão habilitados a participarem de ocorrências que
envolvam resgate de reféns, explosivos, negociação, tiro de comprometimento e assaltos táticos, em
razão do pouco conhecimento em tais ocorrências.
Período do Estágio: 06 (seis) dias consecutivos, com aulas nos três turnos.
Disciplinas:
ORD

MATÉRIAS CURRICULARES

H/A

1

Progressão e Patrulhamento Tático Urbano

15

2

Combate em Ambiente Confinado (Invasão Tática)

15

3

Tiro Tático Policial

15

4

Armamento e Munição

05
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5

Técnicas Especiais de Abordagens

15

6

Noções de Combate em Ambientes Prisionais

05

Soma total da carga horária

70

4.2. Curso de Força Tática (FT)
Será Oferecido pelo BPChoque/PMMA e pelas Unidades do Interior do Estado,
deverá ser coordenado e assessorado por homens com curso de Força Tática, Ações Táticas
Especiais e/ou Operações Especiais, obrigatoriamente, conforme determina a doutrina, possuindo
como objetivo o preparo de policiais militares do policiamento convencional para atuarem como uma
tropa especializada intermediária, atuando de forma organizada, com um conhecimento mais
aprofundado do que o policiamento convencional, para o atendimento inicial de uma crise.
Os policiais de Força Tática devem prepara o local até a chegada da tropa
especializada para determinadas ocorrências, seja ela a tropa de Choque ou de Operações Especiais.
O Curso de Força Tática, assim como o Estágio de Aplicações Táticas, não
substitui os Cursos de Ações Táticas Especiais e o de Operações Especiais, em razão de possuir um
conteúdo disciplinar insuficiente e não qualificar os envolvidos da maneira mais adequada para a
atuação em ocorrências de crise de maior envergadura e complexidade, fornecendo assim apenas
noções básicas para a atuação inicial.
Período de Curso: 15 (quinze) dias consecutivos, com aulas nos três turnos.
Disciplinas:
ORD

MATÉRIAS CURRICULARES

H/A

1

Progressão e Patrulhamento Tático Urbano

20

2

Tiro Tático Policial

20

3

Técnicas Especiais de Abordagens

20

4

Gerenciamento de Crise

20

5

Doutrina de Força Tática

05

6

Técnicas de Força Tática

05

7

Noções de Artefatos Explosivos

10

8

CDC

20

9

Combate em Ambiente Confinado (Varredura)

15

10

Patrulha Urbana e Rural

40
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11

Operações Químicas

05

Soma total da carga horária

180

4.3. Curso de Ações Táticas Especiais (CATE)
É oferecido pela COE/BPChoque/PMMA, deverá ser coordenado e assessorado por
homens com curso de Ações Táticas Especiais e/ou Operações Especiais, obrigatoriamente,
conforme manda a doutrina e possui o objetivo de prepara os policiais militares para atuarem nas
ocorrências de alta complexidade em área urbana, principalmente aquelas que envolvam assaltos a
bancos, resgates de reféns, rebelião em presídios, ocorrências com explosivos e gerenciamento de
crises.
O CATE habilita o policial para atuar nos momentos de maior adversidade e nas
mais diversas condições de forma organizada e com profundo conhecimento nas áreas que envolvam
as alternativas táticas, de acordo com a necessidade da ocorrência.
Este curso, assim como os anteriores, não substitui o Curso de Operações
Especiais, em razão de ser menos abrangente e por prepara o policial para atuar em zona urbana,
porém possui abrangências com disciplinas eletivas que podem vir a serem utilizadas durante o
curso, e com isso, aumentar a grade curricular e os conhecimentos dos policiais participantes, fato
este que tem sido tornado uma tendência nacional.
Período do CATE: 60 (sessenta) dias consecutivos, com aulas nos três turnos
(obedecendo a um parâmetro nacional).
Disciplinas:
ORD

MATÉRIAS CURRICULARES

H/A

1

Instrução Tática Individual

70

2

Primeiros Socorros

22

3

Abordagem policial

12

4

Patrulha Policial Urbana

44

5

Patrulha Rural

32

6

Técnicas Verticais

30

7

Mergulho Livre

14

8

Treinamento Físico Especial

24

9

Armamento e Munição

11

10

Tiro Policial

05
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11

Tiro Tático

44

12

Direitos Humanos

06

13

Atividades de Inteligência

10

14

Gerenciamento de Crises e Negociação

25

15

Ações Táticas

80

19

Assalto Tático

34

17

Explosivos

22

18

Operações Aéreas

12

19

SNIPER

15

20

Operações de Choque

15

21

Agentes Químicos

07

22

Técnicas de Baixa Letalidade

10

23

Defesa Pessoal

24

24

Segurança de Autoridades

12

25

Direção Operacional

10

26

Estágio de Vida na Sela

72

27

Técnicas de Utilização de Taser

12

Soma total da carga horária

674

4.4. Curso de Operações Especiais (COESP)
Será oferecido pela COE/BPChoque/PMMA, devendo ser coordenado e
assessorado por homens com curso de Operações Especiais, obrigatoriamente, conforme determina a
doutrina e possui o objetivo de preparar os policiais militares para atuarem nas ocorrências de alta
complexidade em área urbana e rural, principalmente aquelas que envolvam assaltos a bancos,
resgate de reféns, rebelião em presídios, ocorrências com explosivos e gerenciamento de crises.
O COESP é mais abrangente que o CATE, pois habilita o homem para atuar nos
momentos de maior adversidade e nas mais diversas condições de forma organizada, preparando o
profissional fisicamente, psicologicamente e tecnicamente, com os mais diversos conhecimentos, na
área técnica e tática, transformando a essência do homem, dando-lhe uma visão estratégica e
operacional das mais diversas ocorrências, abrangendo o seu campo de ação , além de habilitá-lo ,
para conhecer e atuar como elemento principal em qualquer umas das áreas que envolvam as
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alternativas: negociação, utilização de armamento não-letal, tiro de comprometimento e assalto
tático.
O Curso de Operações Especiais (COESP) substituirá todos os demais cursos,
Estágio de Aplicações Táticas (EAT), Força Tática (FT) e Curso de Ações Táticas Especiais
(CATE), em razão de ser mais abrangente por formar o policial para atuar em todas as áreas.
Período do COESP: 120 (cento e vinte) dias consecutivos, no mínimo, com aulas
nos três turnos (obedecendo a um parâmetro nacional).
Disciplinas:
ORD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

MATÉRIAS CURRICULARES
Treinamento Físico Militar
Técnicas de Patrulha
Instrução Tática Individual
Camuflagem
Topografia
Marchas e Estacionamentos
Transposição de Obstáculos
Primeiros Socorros
Natação Utilitária
Orientação e Navegação
Nós e Amarrações
Sobrevivência na Mata
Defesa Pessoal
Armamento e Munição
Tiro Policial
Tiro Tático
Policiamento com Cães
Policiamento Montado
Comunicações
Abordagem a Pessoas
Abordagem a Veículo
Abordagem a Edificações
Resgate de Reféns
Negociação
Gerenciamento de Crises
SNIPER (Tiro de Precisão)
Comando e Controle
Ações Antibombas
Segurança de Autoridades
Informações de Segurança Pública
CDC e Agentes Químicos
Embarque e Desembarque de Pneumáticos (E.D.P.N.)

H/A
50
12
16
04
08
08
08
16
20
12
08
16
28
34
34
20
08
12
08
12
16
16
44
16
16
12
12
32
20
16
16
08
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33
Mergulho
34
Salvamento em Altura
35
Salvamento no Mar
36
Combate a Incêndio
37
Direção Defensiva e Ofensiva
38
Operações Helitransportadas
39
Patrulha Urbana
40
Montanhismo
41
Patrulha Rural
42
Sobrevivência na Caatinga
43
Direitos Humanos
44
Estágio de Operações Urbanas
45
Estágio de Operações Rurais
46
Técnicas de Utilização de Taser
Soma total da carga horária

20
16
16
08
08
08
20
28
20
16
08
32
30
12
800

4.5. Cursos de Ações de Choque
Será oferecida pelo BPChoque, devendo ser coordenado e assessorado por homens
com curo de Operações de Choque, obrigatoriamente, conforme determina a doutrina, possuindo o
objetivo de preparar os policiais militares para a atuação em ocorrências de crise que envolvam o
controle de distúrbios civis, atuação em conflitos dentro de unidades prisionais , eventos esportivos,
manifestações violentas, dentre outros eventos do gênero. Prepara a tropa para atuar como sendo o
último recurso para a intervenção, nos casos em que o policiamento convencional não conseguiu
solucionar.
Período do Curso: 30 (trinta) dias consecutivos, no mínimo, com aulas nos três
turnos (obedecendo a um parâmetro nacional).
Disciplinas:
ORD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

MATÉRIAS CURRICULARES
Tiro Tático
Ag. Químicos e Munições de Imp. Controlado
Legislação Aplicada à Atividade de Choque
Gerenciamento de Crise
Operações em Estabelecimentos Prisionais
Técnicas de Força Tática
Policiamento em Eventos Públicos e Praças Desportivas
Técnicas de Escolta
Técnicas de Varredura em Ambiente Confinado
Técnicas com Cães
Reintegração de Posse
Técnicas e Táticas de Controle de Distúrbios Civis
Imobilização Tática

H/A
24
16
12
12
12
16
20
12
24
16
20
32
20
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14
Técnicas de Utilização do Taser
15
Educação Física
19
Direitos Humanos
17
Coordenação
Soma total da carga horária

12
16
16
20
300

4.6. Curso de Patrulhamento Tático Motorizado (CPTAM)
É oferecido pelo Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque), devendo ser
coordenado e assessorado por homens com curso de Moto patrulhamento ou Escolta Motorizada,
obrigatoriamente, conforme manda a doutrina, possuindo o objetivo de prepara os policiais militares
para atuação em ocorrências onde o emprego de viaturas torna-se inviável, em razão do acesso aos
locais de crise, necessitando para isso o emprego de motocicletas.
Prepara os policiais também, para as atividades de escolta e batedor, além daquelas
ocorrências rotineiras que exijam rapidez e agilidade.
Período do Curso: 25 (vinte e cinco) dias consecutivos, no mínimo, com aulas nos
três turnos (obedecendo a um parâmetro nacional).
Disciplinas:
ORD
MATÉRIAS CURRICULARES
1
Técnica de Pilotagem
2
Tiro tático Policial
3
Primeiros Socorros
4
Técnicas de Abordagem Policial com Motocicleta
5
Técnicas de Patrulha Urbana
6
Escolta Policial Motorizada
7
Agentes Químicos Não-Letais
8
Técnica de Patrulhamento Motorizado
9
Noções de Gerenciamento de Crises
10
Treinamento Físico Militar
11
Noções de Ações de Choque
12
Técnicas de Utilização de Taser
13
Estágio
Soma total da carga horária

H/A
65
20
15
15
15
25
05
25
06
20
10
12
20
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Quartel do Comando Geral em São Luís/MA, 05 de maio de 2011. (Ass. ilegível)
Cel QOPM ROBERTO UCHÔA LIMA - Diretor de Ensino.
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PORTARIA Nº 034/2011-GCG - Institui o Boletim Geral Eletrônico (BGE).
(BG 122/2011, de 1º de julho de 2011)
O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO, no uso
de suas atribuições legais, com fulcro no Artigo 4º, da Lei nº 4.570, de 14 de junho de 1984 e,
Considerando que as organizações públicas vêm cada vez mais produzindo
documentos em formato digital e que governos, organizações e os cidadãos dependem do documento
digital como fonte de prova e informação, bem como de garantia de direitos;
Considerando a necessidade de comunicação oficial por meio eletrônico, com o
atendimento dos requisitos de autenticidade, integridade, preservação, acessibilidade, validade
jurídica e interoperabilidade da infra-estrutura da Polícia Militar do Estado do Maranhão;
Considerando a necessidade de contribuir para a disseminação das informações de
modo a agilizar o acesso e a consulta pelo público interno dos assuntos relacionados à 1ª PARTE
(Escala de Serviço), 2ª PARTE (Instrução), 3ª PARTE (Assuntos Gerais e Administrativos) e 4ª
PARTE (Justiça e Disciplina);
Considerando a necessidade de redução dos custos operacionais e administrativos
da Corporação,
RESOLVE
Art. 1º - Fica instituído o Boletim Geral Eletrônico (BGE) da Polícia Militar do
Estado do Maranhão, como meio oficial de publicação dos atos administrativos e legais no âmbito da
Corporação.
Art. 2º - Compõem o Boletim Geral Eletrônico (BGE) da Polícia Militar do Estado
do Maranhão:
I – Boletim do Comando Geral;
II – Boletim Reservado;
III – Boletim Especial;
IV – Boletim Financeiro;
V – Boletim Interno das sedes dos Comandos Operacionais do CPM;
VI - Boletim Interno das sedes dos Comandos Operacionais do CPA-I.
Art. 3º - O BGE não substituirá a versão original impressa das publicações oficiais
da Polícia Militar do Estado do Maranhão, sendo assinado de próprio punho pelo comandante,
anualmente encardenado, e arquivado na unidade.
Art. 4º - O BGE será publicado na rede mundial de computadores no sítio da
Polícia Militar do Estado do Maranhão por meio do endereço eletrônico www.pm.ma.gov.br.
Art. 5º - O Centro de Informática e Sistemas (CIS), na sua esfera de competência,
deverá atender aos seguintes requisitos para o recebimento dos boletins digitais:
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I – estabelecer política de preservação digital para receber, preservar e dar acesso
aos boletins eletrônicos sob sua guarda, garantindo o armazenamento e segurança; e
II – garantir a manutenção e atualização do ambiente tecnológico.
Art. 6º - A Ajudância Geral (AjG) e cada Unidade Policial Militar (UPM) deverão
enviar seus Boletins Eletrônicos para o CIS, disponibilizado em pdf, para a divulgação na página da
PMMA.
Art. 7º - A Ajudância Geral e o Chefe da 1ª Seção de cada Unidade Policial Militar,
devem assegurar a preservação, a autenticidade e acessibilidade dos BGEs, devendo observarem o
seguinte:
I – os boletins digitais serão autenticados eletronicamente pelo Ajudante Geral e o
Subcomandante das UPMs;
II – não é obrigatória a distribuição de cópias impressas para as Subunidades e
DPMs;
III – o acesso aos boletins digitais de interesse geral e/ou reservado é franqueado
mediante autorização do Comandante da Unidade; e
IV – o acesso a qualquer documento interno na página da web atenderá às normas e
recomendações do CIS;
Art. 8º - O desconhecimento do Boletim Geral Eletrônico não justifica a falta ou o
não cumprimento de ordens.
Art. 9º - Compete a Ajudância Geral da Polícia Militar do Estado do Maranhão
expedir Instruções Normativas concernentes ao controle, regulamentação, operacionalização e
funcionamento do BGE.
Art. 10º - A publicação de dados de caráter reservado, o acesso de informações nos
boletins e a manutenção dos Boletins Reservados digitais na página da PMMA, disponibilizados em
pdf, são de responsabilidade do Chefe da 2ª Seção do EMG.
Art. 11º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Quartel do Comando Geral em São Luís-MA, 27 de junho de 2011. (ass. ilegível)
CEL QOPM FRANKLIN PACHÊCO SILVA – Comandante Geral da PMMA.
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PORTARIA Nº 048/2011-GCG - Aprova as Instruções Gerais para a Elaboração da Prisão
Disciplinar.
(BG 204/2011, de 07 de novembro de 2011)
O COMANDANTEGERAL DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO, no uso
das atribuições que lhe confere o artigo 6º, da Lei nº.4.570, de 14 de junho de 1984, e de acordo com
o que propõe o Estado-Maior da Polícia Militar,
RESOLVE
Art. 1º Aprovar as Instruções Gerais para a Elaboração da Prisão Disciplinar por
Pronta Intervenção no Âmbito da Polícia Militar do Maranhão, que com esta baixa.
Art. 2º Estabelecer que esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Quartel do QCG, em São Luís/MA, 28 de outubro de 2011. (ass. ilegível) CEL PM
FRANKLIN PACHÊCO SILVA - Comandante Geral da PMMA.
INSTRUÇÕES GERAIS PARA ELABORAÇÃO DA PRISÃO DISCIPLINAR POR PRONTA
INTERVENÇÃO NO ÂMBITO DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO
ÍNDICE

ART.

CAPÍTULO I - DA FINALIDADE E DA COMPETÊNCIA
CAPÍTULO II - DOS PROCEDIMENTOS
CAPÍTULO III - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

1º/2º
3º
4º/5º

ANEXOS
1. Modelo de capa de termo de prisão por pronta intervenção
2. Modelo de ordem de termo de prisão por pronta intervenção
3. Modelo de termo de recolhimento por pronta intervenção
4. Modelo de Formulário de Apuração de Transgressão Disciplinar - FATD
5. Modelo de ofício ao Comandante Geral da PMMA comunicando da efetivação
da prisão por pronta intervenção
INSTRUÇÕES GERAIS PARA A ELABORAÇÃO DA PRISÃO POR PRONTA INTERVENÇÃO
NO ÂMBITO DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO
CAPÍTULO I
DA FINALIDADE E DA COMPETÊNCIA
Art. 1º. As presentes Instruções Gerais têm por finalidade normatizar, padronizar e
orientar procedimento padrão para a realização da Prisão por Pronta Intervenção no âmbito da
Polícia Militar do Maranhão.
Art. 2º. A prisão por pronta intervenção trata-se de medida preventiva e
acautelatória por meio da qual poderá o militar ser preso disciplinarmente, por prazo que não
ultrapasse setenta e duas horas, se necessário para a preservação da disciplina, decoro da instituição
ou decoro da classe, desde que sua efetivação esteja de conformidade com a fundamentação
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esculpida no art. 12, §§2º, 3º e 4º c/c o art. 35, §3º, todos do Regulamento Disciplinar do Exército,
aplicável à Polícia Militar do Maranhão, por força do contido no art. 166, da Lei Estadual nº 6.513,
de 30 de novembro de 1995 (Estatuto dos Policiais Militares da PMMA), infra transcritos.
RDE - Art.12. Todo militar que tiver conhecimento de fato contrário à disciplina
deverá participá-lo ao seu chefe imediato, por escrito. [...]
§ 2° Quando, para preservação da disciplina e do decoro da Instituição, a
ocorrência exigir pronta intervenção, mesmo sem possuir ascendência funcional sobre o transgressor,
a autoridade militar de maior antigüidade que presenciar ou tiver conhecimento do fato deverá tomar
providências imediatas e enérgicas, inclusive prendê-lo "em nome da autoridade competente", dando
ciência a esta, pelo meio mais rápido, da ocorrência e das providências em seu nome tomadas.
§ 3° No caso de prisão, como pronta intervenção para preservar a disciplina e o
decoro da Instituição, a autoridade competente em cujo nome for efetuada é aquela à qual está
disciplinarmente subordinado o transgressor.
§ 4° Esquivando-se o transgressor de esclarecer em que OM serve, a prisão será
efetuada em nome do Comandante do Exército e, neste caso, a recusa constitui transgressão
disciplinar em conexão com a principal.
[...]
Art. 35. [...]
§ 3º O militar poderá ser preso disciplinarmente, por prazo que não ultrapasse
setenta e duas horas, se necessário para a preservação do decoro da classe ou houver necessidade de
pronta intervenção.
ESTATUTO- Art. 166. São adotados na Polícia Militar do Maranhão, em matéria
não regulada na legislação estadual, as leis e regulamentos em vigor no Exército Brasileiro, no que
lhe for pertinente.
Parágrafo único. A autoridade militar de maior antiguidade que presenciar ou tiver
ciência de ocorrência ou fato que exigir e for necessário a aplicação da prisão por pronta intervenção,
mesmo sem possuir ascendência funcional sobre o transgressor, deverá proceder da forma
determinada nos artigos supra elencados, sendo que no caso do §4º, do art. 12, do RDE, a prisão será
efetuada em nome do Comandante Geral da PMMA.
CAPÍTULO II
DOS PROCEDIMENTOS
Art. 3º. A autoridade militar deverá observar os seguintes procedimentos padrões.
§1º. A medida preventiva e acautelatória só poderá ocorrer quando:
a) houver transgressão militar;
b) e a medida for necessária:
I – ao bom andamento das investigações para sua correta apuração;
III – à preservação da disciplina e do decoro da classe;
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II – à preservação da segurança pessoal do militar e da sociedade, em razão do
militar:
a) mostrar-se agressivo e violento, pondo em risco a própria vida e a de terceiros;
b) encontrar-se embriagado ou sob ação de substância tóxica ou entorpecente.
§2º. As decisões de aplicação da prisão por pronta intervenção serão sempre
fundamentadas e, publicadas em Boletim Interno ou Boletim Geral e, comunicadas imediatamente ao
Comandante Geral ou, na impossibilidade deste, ao Subcomandante Geral da Corporação.
§3º. O militar do Estado, preso em razão de pronta intervenção, somente poderá
permanecer nessa situação pelo tempo necessário ao restabelecimento da normalidade da situação
considerada, sendo que o prazo máximo será de até 72 (setenta e duas) horas.
§4º.No interregno do prazo antes mencionado será entregue ao militar com maior
brevidade possível o Formulário de Apuração de Transgressão Disciplinar (FATD) expedido pelo
seu Comandante Imediato ou pelo Subcomandante Geral com base no fato ocorrido, o qual ensejou a
medida preventiva. Caso ao término do processo (FATD) seja aplicado punição disciplinar ao militar
faltoso, os dias que passou recolhido por pronta intervenção serão detraídos daquela.
§5º. Ao militar Estadual preso em razão de pronta intervenção serão garantidos os
seguintes direitos:
a) Justificação, por escrito, do motivo da medida preventiva;
b) Identificação do responsável pela aplicação da medida;
c) Ocupação da prisão conforme o seu círculo hierárquico.
CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 4º. Os casos omissos acerca dos regramentos deste procedimento serão
solucionados pelo Comandante Geral da PMMA.
Art. 5º. Integram as presentes Instruções Gerais os modelos exemplificativos
anexos, que deverão ser adaptados conforme cada fato concreto.
1. Modelo de capa de termo de prisão pronta intervenção

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO
UPM
TERMO DE PRISÃO PRONTA INTERVENÇÃO Nº. _____/2011 – OPM
Oficial responsável pelo recolhimento pronta intervenção – POSTO / MATRICULA Nº. ......
Militar Recolhido - ................da ........MATRICULA Nº. ...........
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Motivo e Fundamentação - ...............
Local da Ocorrência - .......................
Autoridade que determinou o Recolhimento - ............ .
Período do recolhimento – Das ______horas do dia ____/____/____ às ______ horas do dia
____/____/____
Local/data
(Assinatura): Responsável pelo recolhimento ou Autoridade competente
2. Modelo de mandado de prisão por pronta intervenção

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO
UPM
MANDADO DE PRISÃO POR PRONTA INTERVENÇÃO
O ........ (Autoridade competente/cargo), por nomeação legal, etc.
Ordeno à ..........(Autoridade Delegada – PM hierarquicamente superior ao preso disciplinar), que
sendo lhe este apresentado, devidamente assinado, em seu cumprimento, PRENDA e RECOLHA
POR PRONTA INERVENÇÃO, ao ......(OPM), o....... (Posto/Grad – Nº).
ou
Seja apresentado ao........(Fiscal de Dia/Oficial de Serviço a OPM, CPU) com fundamento no art. 12,
§§2º, 3º, 4º c/c o art. 35, §3º, do Regulamento Disciplinar do Exército, aplicável a Polícia Militar do
Maranhão, por força do contido no art. 166, da Lei Estadual nº 6.513, de 30 de novembro de 1995
(Estatuto do Policiais Militares), por ter nesta data, em total estado de embriaguez, armado, fardado,
promovido desordens nas imediações do........... (citar), além de estar faltando ao expediente (serviço
operacional) ou (outro caso previsto no §1º, do artigo 3º,desta portaria 048/2011-GCG),
presenciaram o fato as testemunhas (citá-las caso haja) – MOTIVAR.
CUMPRA-SE, na forma da Lei.
Local/data
(Assinatura): Autoridade competente (delegante – ordenante).
1ª Testemunha
2ª Testemunha
Recibo da Decisão (Militar recolhido)
3. Modelo de termo de recolhimento pronta intervenção

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
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POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO
UPM
TERMO DE RECOLHIMENTO (PRISÃO) PRONTA INTERVENÇÃO
Fulano de tal (autoridade competente para realizar a prisão por pronta intervenção),
com fulcro art. 12, §§2º, 3º, 4º c/c o art. 35, §3º, do Regulamento Disciplinar do Exército, aplicável a
Polícia Militar do Maranhão, por força do contido no art. 166, da Lei Estadual nº 6.513, de 30 de
novembro de 1995 (Estatuto do Policiais Militares) e, Considerando que:
1. Fulano de tal (qualificar o PM recolhido) estava por volta de _________horas,
de folga ou a serviço, exercendo as atividades de segurança privada, armado (enfatizar a origem da
arma), em um estabelecimento comercial, clube, _________(narrar com minúcias);
2. Que em determinado momento o comandante da patrulha nº. ....., pertencente à
área circunscricional da OPM chegou a local e identificou imediatamente o PM infrator da disciplina
militar que ao ser abordado mostrou-se agressivo e violento, pondo em risco a própria vida e de
terceiros, cuja prática constitui-se, em tese, transgressão disciplinar grave a ser apurada em processo
(FATD), presenciaram o fato as testemunhas (citá-las caso haja) ;
3. Que a medida é preventiva e acautelatória da ordem social e da disciplina
militar, conforme estabelece o §1º, do art. 3º, desta portaria 048/2011-GCG.
RESOLVE
1. Recolher por pronta intervenção o PM, por um período de até setenta e duas (72)
horas na ........OPM;
2. Oficiar ao Comandante Geral da PMMA comunicando a prisão por pronta
intervenção (com cópias do procedimento);
Registre-se, publique, cumpra-se.
Local/data
(Assinatura): Responsável pelo recolhimento ou Autoridade competente
1ª Testemunha
2ª Testemunha
Recibo da Decisão (Militar recolhido)
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4. Modelo de Formulário de Apuração de Transgressão Disciplinar - FATD

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO
UPM

FORMULÁRIO DE APURAÇÃO DE TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR
PROCESSO Nº:

DATA:
IDENTIFICAÇÃO DO MILITAR

Grau hierárquico:Matrícula:
Nome completo:
Subunidade:
IDENTIFICAÇÃO DO PARTICIPANTE
Grau hierárquico:Matrícula:
Nome completo:
Subunidade/OM:
RELATO DO FATO
(ou citação do documento de relato anexo)

Data
______________________________________
nome, posto ou graduação do militar participante
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CIENTE DO MILITAR ARROLADO
Declaro que tenho conhecimento de que me está sendo imputado à autoria dos atos
acima e me foi concedido o prazo de três dias úteis, conforme o que estabelece a letra “a”
do número “4”, do anexo IV do RDE (R-4), para querendo, apresentar por escrito,
justificativas ou razões de defesa.
Data:
______________________________________
nome, posto ou graduação do militar arrolado

JUSTIFICATIVAS / RAZÕES DE DEFESA

Data:
______________________________________
nome, posto ou graduação do militar arrolado

DECISÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE PARA APLICAR A PUNIÇÃO DISCIPLINAR
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Data:
___________________________________
nome e posto da autoridade
______________________________________________________________________
_______
Publicado em BI nº _______, de ________ de ________________ de_______.
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5. Modelo de ofício ao Comandante Geral da PMMA comunicando da efetivação a
prisão por pronta intervenção ou cumprimento ao mandado de prisão pronta intervenção

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO
UPM
São Luís – MA, ____ de_____de______.
Ofício nº _____
Do .......................
Ao Sr. Cel QOPM Comandante Geral
Assunto: Comunicação da Prisão por pronta
intervenção ou por ter dado cumprimento ao
mandado de prisão pronta intervenção Anexo:
Termo de recolhimento (prisão) pronta intervenção
ou mandado de prisão pronta intervenção com
contra recibo do militar recolhido.
Senhor Comandante,
Cumprindo formalmente ao contido no §2º, do artigo 3º, da portaria nº 048/2011GCG, informo que fulano de tal (PM) encontra-se recolhido por pronta intervenção, por um período
de até 72 (setenta e duas) horas, a contar das ____horas do dia ___/___/___ às _____horas do dia
___/____/___, na OPM, conforme consta no documento anexo.
Respeitosamente,
(Assinatura): Responsável pelo recolhimento ou Autoridade competente
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PORTARIA Nº 005/2012-GCG - Aprova o projeto de Curso de Taser.
(BG 021/2012, de 30 de janeiro de 2012)
O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO, no uso
de suas atribuições que lhes são conferidas pelo art.6º da lei nº 4.570, de 14 de junho de 1.984 e,
Considerando a necessidade de capacitação dos policiais militares das unidades
operacionais da PMMA para atendimento de ocorrências de alta complexidade com uso de armas
não-letais e ainda visando à padronização dos procedimentos operacionais e táticos na Corporação,
RESOLVE
Art. 1º - Aprovar o PROJETO DE CURSO DE TASER NAS UNIDADES DA
CAPITAL DA PMMA, apresentado pela Diretoria de Ensino da PMMA, que funcionará no período
de 01/FEV/2012 a 23/MAR/2012, na cidade de São Luis - MA.
Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA,
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Quartel do Comando Geral em São Luís, 27 de janeiro de 2012. (ass. ilegível) Cel
QOPM Franklin Pachêco Silva - Comandante Geral da PMMA.
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PORTARIA Nº 07/2012-GCG - Aprova o Manual de Administração Logística.
(BG 032/2012, de 14 de fevereiro de 2012)
O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO, no uso
de suas atribuições legais, de acordo com o artigo Art. 4º da Lei Estadual nº. 4.570, de 14 de junho
de 1984 e considerando a necessidade de padronizar as normas e os procedimentos referentes à
administração de material e controle de patrimônio no âmbito da Corporação,
RESOLVE
Art. 1º. Aprovar o Manual de Administração Logística da Polícia Militar do
Maranhão, que com esta baixa.
Art. 2º. As normas e os procedimentos de administração de material e controle de
patrimônio no âmbito da Corporação obedecerão ao disposto no presente Manual.
Art. 3º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as
disposições em contrário.
DÊ-SE CIÊNCIA,
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Quartel do Comando Geral em São Luís – MA, 06 de fevereiro de 2012. (ass.
ilegível) Cel QOPM FRANKLIN PACHÊCO SILVA – Comandante Geral.
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PORTARIA Nº 016/2012-GCG - Dispõe sobre a prestação de contas dos Colégios Militares.
(BG 056/2012, de 22 de março de 2012)
O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO, no uso
de suas atribuições legais, com fundamento no Artigo 6º, da Lei nº 4.570, de 14 de junho de 1984 e,
Considerando a criação do Colégio Militar “Tiradentes”, Unidades I, II e III, com o objetivo de
proporcionar educação de qualidade aos filhos e dependentes de policiais militares, bem como a toda
a sociedade maranhense;
Considerando a transparência e probidade que deve reger todos os órgãos públicos,
com base nos princípios previstos no Art. 37, da Constituição Federal, que são sustentáculos para o
equilíbrio de toda a Administração Pública,
RESOLVE
Art. 1º - Determinar que a prestação de contas do Colégio Militar “Tiradentes”,
Unidade I sediado em São Luís-MA, Unidade II sediado em Imperatriz-MA e Unidade III sediado
em Bacabal-MA, deverá ser feita mensalmente.
Art. 2º - Os Diretores do Colégio Militar “Tiradentes” deverão apresentar a
prestação de contas diretamente a este Comando até o dia 10 do mês subsequente.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA,
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
Quartel do Comando Geral em São Luís, 20 de março de 2012. (ass. ilegvel) CEL
QOPM FRANKLIN PACHÊCO SILVA - Comandante Geral da PMMA.
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PORTARIA Nº 037/2012-GCG - Aprovar o Curso de Capacitação para atuar nas Unidades de
Segurança Comunitária.
(BG 130/2012, de 11 de julho de 2012)
O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO, no uso
de suas atribuições que lhes são conferidas pelo art.6º da lei nº 4.570, de 14 de junho de 1.984 e,
Considerando a necessidade de capacitação de policiais militares das unidades
operacionais da PMMA, para atuar nas Unidades de Segurança Comunitária – USC.
RESOLVE
Art. 1º - Aprovar O CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ATUAR NAS
UNIDADES DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA (USC), que acontecerá em duas turmas (1ª Turma
de 12/07 a 01/08/2012 e a 2ª Turma de 10 a 30/08/2012) na Academia de Polícia Militar Gonçalves
Dias.
Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA,
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Quartel do Comando Geral em São Luís, 09 de julho de 2012. (Ass. Ilegível) Cel
QOPM Franklin Pachêco Silva - Comandante Geral da PMMA.
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PORTARIA Nº 041/2012-GCG - Dispõe sobre as normas e os procedimentos referentes à
cautela de arma de fogo.
(BG 150/2012, de 08 de agosto de 2012)
O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO, no uso
de suas atribuições legais, de acordo com o artigo Art. 4º da Lei Estadual nº 4.570, de 14 de junho de
1984 e,
considerando a necessidade de complementar as normas e os procedimentos
contidos na Portaria nº 031/2011-GCG, Portaria nº 046/2010-GCG, Portaria nº 002/2006-GCG e
Memorando Circular nº 149/2010-CPM referente à Cautela de Arma de Fogo fora do serviço diário,
no âmbito da Corporação.
RESOLVE
Art. 1º - Determinar que as normas e os procedimentos referentes à cautela de arma
de fogo sejam adotados pelas Diretorias, Assessorias Militares, Comando do Policiamento
Metropolitano (CPM) e as suas Unidades subordinadas, bem como, pelo Comando do Policiamento
do Interior (CPI) e seus Comandos de Áreas (CPAs).
Parágrafo Único - As unidades não subordinadas aos grandes Comandos e as
Seções do EMG, obedecerão ao disposto no Manual de Administração Logística, no que lhe for
pertinente.
Art. 2º - Compete aos Diretores, Assessores Militares, Seções e Comandantes de
Unidades que emitirem cautelas de armas de fogo de uso permitido, o controle, a fiscalização e a
renovação das respectivas cautelas a cada 30 (trinta) dias, a partir da data de emissão.
Art. 3º - Compete ao Comando de Policiamento do Interior (CPI) e seus Comandos
de Área (CPAs), ao Comando do Policiamento Metropolitano (CPM), a inspeção a cada 180 (cento e
oitenta) dias, das armas cauteladas no âmbito de suas áreas de responsabilidades.
Art. 4º - A autorização de carga de uso pessoal de arma de fogo (ACAF), de uso
permitido, pertencente ao patrimônio da PMMA, constitui ato discricionário do Comandante, Diretor
ou Chefe, observados os critérios de conveniência e de oportunidade, podendo ser revogada a
qualquer tempo e renovada anualmente.
Art. 5º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as
disposições em contrário.
DÊ-SE CIÊNCIA,
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Quartel do Comando Geral em São Luís-MA, 08 de agosto de 2012. (Ass. Ilegível)
Cel QOPM FRANKLIN PACHÊCO SILVA - Comandante Geral da PMMA
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PORTARIA Nº 042/2012-GCG - Dispõe sobre o Certificado de Registro de Arma de Fogo
(CRAF)
(BG 157/2012, de 17 de agosto de 2012)
O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO, no uso
de suas atribuições legais, de acordo com o artigo Art. 4º da Lei Estadual nº. 4.570, de 14 de junho
de 1984 e,
Considerando a necessidade de otimizar o serviço de cadastro e registro de arma de
fogo, bem como, a necessidade de economizar meios materiais,
Considerando a necessidade de complementar e atualizar as normas e os
procedimentos contidos na Portaria nº 035/2007-GCG, referente à validade do registro de arma de
fogo, no âmbito da Corporação,
RESOLVE
Art. 1º - Determinar que o Certificado de Registro de Arma de Fogo (CRAF)
expedido pela Polícia Militar do Maranhão terá a validade indeterminada enquanto o policial militar
estiver na situação de ativo.
Parágrafo Único – A revalidação do registro de arma de fogo para os policiais
militares da Reserva Remunerada (R/R) e Reformados, será feita pela DAL a cada 03 (três) anos,
através de requerimento do interessado, mediante apresentação da arma e do requerimento assinado
pelo Diretor de Pessoal (DP).
Art. 2º - Atualizar o modelo do Certificado de Propriedade de Arma de Fogo, de
acordo com o modelo e orientações do Exército Brasileiro.
Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as
disposições em contrário.
DÊ-SE CIÊNCIA,
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Quartel do Comando Geral em São Luís, 06 de agosto de 2012. (Ass. ilegível) Cel.
QOPM FRANKLIN PACHÊCO SILVA – Comandante Geral.
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PORTARIA Nº 048/2012-GCG - Aprova o Regimento Interno do Pavilhão de Prisões da
Polícia Militar do Maranhão
(BG 177/2012, de 17 de setembro de 2012)
O COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO, no uso
de suas atribuições legais, de acordo com o art. 6º da Lei n.º 4.570, de 14/07/1984 e,
Considerando a necessidade de disciplinar as atividades inerentes ao Pavilhão de
Prisões da Polícia Militar do Maranhão;
Considerando a necessidade de preservar os direitos constitucionais dos presos,
bem como, cumprir a legislação pátria sem se descuidar dos aspectos relativos à segurança interna e
das pessoas que exercem suas atividades laborais no aquartelamento (oficiais, praças PM e
funcionários civis), bem como, da comunidade em geral que se socorrem da instituição;
Considerando a necessidade de conciliar os direitos e deveres dos presos previstos
na Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 e, no Decreto Estadual nº 27.640, de 25 de agosto de 2011;
Considerando a necessidade de adequar a preservação da rotina sem se descuidar
da segurança no Pavilhão de Prisões da PMMA,
RESOLVE
Art. 1º Aprovar o Regimento Interno do Pavilhão de Prisões da Polícia Militar do
Maranhão.
Art. 2º Fica revogada a Portaria nº 01/2002-PM/1, de 09/01/2002, publicada no
Boletim Geral nº 039 de 28/02/2002.
Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor, na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA,
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
Quartel do Comando-Geral, em São Luís, 14 de setembro de 2012. (Ass. Ilegível)
Cel. QOPM FRANKLIN PACHÊCO SILVA – Comandante Geral.

ANEXO A PORTARIA N.º 48/2012-GCG
REGIMENTO INTERNO DO PAVILHÃO DE PRISÕES DA POLÍCIA MILITAR DO
MARANHÃO
TÍTULOI
GENERALIDADES
CAPÍTULO ÚNICO
DO PAVILHÃO DE PRISÕES E SUAS FINALIDADES
Art. 1º O presente Regimento Interno tem por finalidade:
I - Estabelecer normas de administração e fiscalização;
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II – definir atribuições funcionais; e
III – estabelecer Normas Gerais de Ação.
Art. 2º O Pavilhão de Prisões é constituído de duas alas, uma para os presos de
justiça (presos em situação jurídica provisória, isto, aqueles não condenados com sentença transitada
em julgado, respeitadas as restrições legais) e outra destinada às prisões de natureza disciplinar.
TÍTULO II
ATRIBUIÇÕES FUNCIONAIS
DA DIREÇÃO E ATRIBUIÇÕES FUNCIONAIS
CAPÍTULO I
DO COORDENADOR DO PAVILHÃO DE PRISÕES
Art. 3º O Pavilhão de Prisões será dirigido por um Oficial Superior, que sem
prejuízo das suas funções será designado Coordenador do Pavilhão de Prisões, através de portaria do
Comandante Geral.
Art. 4º Constituem atribuições do Coordenador do Pavilhão de Prisões, além das
previstas no Regulamento Interno e dos Serviços Gerais (RISG), no que se refere à guarda de presos:
I – fiscalizar o fiel cumprimento do disposto na Lei nº 7.210 de 11 de julho de 1984
(Lei de Execução Penal), dos Códigos de Processo Penal e Processo Penal Militar, Decreto Estadual
nº 27.640, de 25 de agosto de 2011(Disciplina o funcionamento das Unidades Prisionais do Estado
do Maranhão e dá outras providências) e do presente Regimento;
II – aplicar sanções disciplinares aos presos, observados o direito de defesa e a
necessidade de motivação dos atos administrativos;
III – determinar os critérios para a execução do serviço, visando à padronização de
condutas relacionadas aos presos civis e/ou militares no Pavilhão de Prisões do Comando-Geral;
IV – definir medidas de coordenação e de controle em todos os níveis,
possibilitando a adoção de medidas de correção dos presos de justiça sob custódia, para evitar
possíveis desvios de conduta;
V – operacionalizar o serviço, de modo que, a supervisão e o controle por parte do
Coordenador do Pavilhão de Prisões, seja eficiente e eficaz;
VI – coordenar e fiscalizar todas as atividades relativas ao Pavilhão de Prisões;
VII – realizar reuniões bimestrais, com Fiscal de Dia ou Oficial de Dia ao QCG e
Praças que tiram serviço nos pavilhões de prisões;
VIII – o Coordenador do Pavilhão de Prisões deverá arranchar os presos de justiça
e disciplinares, recolhidos no Pavilhão de Prisões;
IX – verificar, semanalmente, se algum preso apresenta comportamento anormal,
tal como recusa de banho de sol, alimentação, etc.;
X – informar imediatamente, ao Comandante-Geral e/ou Subcomandante qualquer
anormalidade em relação aos presos;
XI– solicitar os meios para a execução das atividades;
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XII – fazer reunião bimestral, com os presos, levando as reivindicações por escrito
ao Subcomandante da PMMA;
XIII – encaminhar as reivindicações dos presos, por escrito, ao Subcomandante
Geral;
XIV – elaborar calendário para banho de sol;
XV– manter álbum de fotografias atualizado dos presos;
XVI- definir as celas que os presos devem ocupar, seguindo as determinações
emanadas da Justiça;
XVII – providenciar, junto aos Comandantes de Unidades, revezamento mensal da
escala de serviço;
XVIII – investigar qualquer manifestação individual ou coletiva adversa dos
internos.
CAPÍTULO II
DO FISCAL DE DIA OU OFICIAL DE DIA AO QCG_
Art. 5º O Fiscal de Dia ou Oficial de Dia ao QCG terá como atribuições, além das
previstas no RISG, e outras constantes neste regimento:
I – orientar como se dará o serviço da Guarda do Pavilhão de Prisões, bem como,
supervisionar “in loco” o referido serviço;
II – verificar se as faltas ao serviço da Guarda do Pavilhão de Prisões, adotando
providencias junto ao Comandante da OPM responsável por escalar o policial de serviço, para que
este providencie a substituição por outro policial;
III – comunicado ou observando alguma anormalidade, no Pavilhão de Prisões
deverá realizar revista na(s) cela(s) com apoio de equipe do Batalhão de Choque Comandada pelo
CPU e, logo após comunicar ao Coordenador e/ou Superior de Dia, bem como, relatará o
desenvolvimento da revista no livro do Fiscal de Dia ou Oficial de Dia ao QCG, e ainda, orientará ao
Comandante da Guarda ao Presídio para que relate o fato no livro de ocorrências diárias;
DO COMANDANTE E DA GUARDA DO PAVILHÃO DE PRISÕES
Art. 6º O Pavilhão de Prisões terá um Comandante da Guarda, que será escalado
diariamente.
Art. 7º Constituem atribuições do Comandante da Guarda do pavilhão de prisões,
além das previstas no RISG:
I – proibir a circulação entre presos e/ou familiares de qualquer tipo de
comunicação escrita.
Esta deve ser encaminhada ao Coordenador, para ser entregue ao destinatário;
II – manter o controle de todos os presos civis e/ou militares que estiverem
recolhidos no Pavilhão de Prisões;
III – registrar todas as ocorrências no livro de alteração do Pavilhão de Prisões;
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IV - designar, em cada guarnição, um responsável direto pela revista e registro no
livro;
V – autorizar visita aos presos somente de pessoas que constem da relação oficial
de visitantes, autorizada pelo Comandante-Geral ou autorização expressa deste ou do
Subcomandante-Geral, registrando em livro próprio, o n.º da carteira de identidade, endereço e
horário de entrada e saída de cada visitante;
VI – providenciar banho de sol aos presos, no local previamente estabelecido para
esse fim, localizado nas dependências do Pavilhão de Prisões, conforme calendário preestabelecido;
VII – sobre recusa do preso em participar do banho de sol, o Comandante da
Guarda deverá dar primeiro conhecimento ao Coordenador do Pavilhão, ou na ausência deste, ao
Superior de Dia, registrando em livro próprio o motivo da recusa;
VIII – elaborar relatório, após a revista das celas, encaminhando-o ao Coordenador
do Pavilhão de Prisões, para fins de controle e acompanhamento;
IX – fiscalizar o cumprimento do horário de visita do Advogado prevista neste
Regimento; caso este ultrapasse o horário permitido, será convidado a deixar a sala de visitas,
comunicando o não acatamento ao Coordenador ou na ausência deste, ao Superior de Dia, para que
sejam tomadas as providências cabíveis;
X – informar imediatamente ao Coordenador do Pavilhão de Prisões, e na ausência
deste ao Superior de Dia, a visita de Autoridades ou qualquer anormalidade em relação aos presos,
que deverá ser repassado de imediato ao Subcomandante ou Comandante- Geral;
XI – supervisionar a embalagem da alimentação destinada aos presos junto a
empresa que a fornece, bem como acompanhar sua distribuição;
XII – manter em seu poder todas as chaves das dependências do Pavilhão de
Prisões, não podendo em hipótese alguma entregá-las às praças;
XIII – determinar o Cabo da Guarda, para realizar revista na alimentação destinada
aos presos, trazida por familiares, quando estes possuírem prescrição médica e autorização do
Comandante-Geral;
XIV – determinar a condução de presos para a sala de reconhecimento, de forma
que, o reconhecedor já esteja na sala, quando da chegada do preso;
XV – proibir que os presos de uma cela conversem com presos de outras celas,
durante o deslocamento para o banho de sol ou nas saídas para audiências;
XVI – proibir qualquer pessoa de serviço ou não, de atender ao pedido de presos
que não estejam devidamente regulamentadas;
XVII – registrar no livro do Oficial de Serviço a entrada e saída de presos
(inclusive para depoimentos ou hospital etc.);
XVIII – permitir a saída e entrada de presos, somente com documento(s)
despachados pelo Comandante-Geral, Subcomandante-Geral ou Comandante do CPM;
XIX – providenciar para que o alarme seja ligado às 18 horas e desligado às 7
horas;
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XX – todos os Policiais de serviço devem portar revólveres ou pistolas, devendo o
Comandante da Guarda manter contato com o Comandante do Choque, para
garantir esta determinação;
XXI – evitar aglomeração de visitantes na sala principal e imediações;
XXII – não permitir a presença de vendedores ambulantes na área do presídio;
XXIII – zelar para que a transferência de presos de qualquer cela seja feita somente
com autorização do Comandante ou Subcomandante da PMMA;
XXIV – os bens patrimoniais existentes nos Pavilhões fazem parte da carga sob a
responsabilidade do Comandante da Guarda;
XXV – proibir troca de horário de visitas ou telefonemas de um preso para outro;
XXVI – as faltas ao serviço serão imediatamente comunicadas ao Fiscal de Dia ou
Oficial de Dia ao QCG, para que este adote providencias junto ao Comandante da OPM responsável
por escalar o policial de serviço, para que este providencie a substituição por outro policial;
XXVII – sempre que for constatada alguma anormalidade, no Pavilhão de Prisões,
o Comandante da Guarda deverá comunicar ao Fiscal de Dia ou Oficial de Dia ao QCG, o qual com
apoio de equipe do Batalhão de Choque Comandada pelo CPU deverão fazer revista na(s) cela(s) e
logo após comunicar ao Coordenador e/ou Superior de Dia;
XXVIII – os casos em que os detentos adotem comportamento inconveniente e
contrários às normas estabelecidas devem ser registrados no livro, além de comunicadas ao Fiscal de
Dia ao QCG, ao Coordenador do pavilhão de prisões ou ao Superior de Dia;
XXIX – após receber visita de seu advogado, o preso deverá ser revistado antes de
ser colado na cela;
XXX – reunir-se com os policiais militares, após assumir o serviço, ocasião em que
explicará o comportamento durante o serviço, providências de cada um e, principalmente, em caso
de acionamento do alarme, etc.;
XXXI – acompanhar a enfermeira, sempre que esta for realizar algum serviço de
saúde no Pavilhão, comunicando o fato ao Fiscal de Dia ou Oficial de Dia ao QCG;
XXXII – vistoriar o livro de visitantes;
XXXIII – responsabilizar-se pelo monitoramento do circuito interno de segurança.
XXXIV– acompanhar a embalagem da alimentação destinada aos presos junto à
empresa que a fornece, bem como acompanhar sua distribuição;
XXXV – fiscalizar toda a limpeza do Pavilhão.
XXXVI – fiscalizar diariamente a realização de vistoria das grades dos presídios
pela guarda de serviço;
Art. 8º São atribuições da guarda de serviço, além das previstas no RISG:
I – zelar pela integridade física e segurança dos presos;
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II – proceder à revista pessoal em visitantes do sexo masculino e revistar objetos e
alimentação destinados aos presos, inclusive bolsas e mochilas;
III – não permitir o acesso aos presos, de pessoas que não estejam na relação oficial
de visitantes, inclusive policiais militares, e, na insistência, acionar o alarme;
IV – informar imediatamente ao Fiscal de Dia ou Oficial de Dia ao QCG e/ou
Coordenador do Pavilhão, e na ausência deste ao Superior de Dia, qualquer anormalidade em relação
aos presos;
V – durante o serviço serão mantidos 3 (três) postos de serviço, com sentinelas;
VI – registrar em livro próprio: nome, endereço, número da identificação da pessoa
que traz alimentação, inclusive café aos presos;
VII – realizar diariamente ao assumir e encerrar o serviço vistoria das grades dos
presídios.
TÍTULO III
DAS ESCOLTAS
CAPÍTULO ÚNICO
Art. 9º Os presos deverão ser devidamente escoltados e algemados, quando em
deslocamento para a área externa do Complexo Policial Militar do Calhau, de acordo com o grau de
periculosidade do preso.
Parágrafo único - O uso de algemas, dentro do Complexo, será permitido para a
locomoção do preso que apresentar quadro de indisciplina ou esteja sendo preparado para as saídas
externas (hospitais, audiências, etc.), devendo ser observado o constante na Súmula vinculante nº 11,
do STF.
TÍTULO IV
NORMAS INTERNAS
CAPÍTULO I
DAS VISITAS EM GERAL
Art. 10 As visitas aos presos de justiça serão realizadas uma vez por semana,
conforme calendário oficial de visitas e deverão seguir as prescrições abaixo:
I – o período de visitas será das 8 às 12 horas e das 14 às 18 horas;
II – a duração será de 60 (sessenta) minutos, considerando a capacidade total das
celas, podendo ser aumentado ou diminuído;
III – o visitante de um preso não poderá em hipótese alguma visitar outro preso.
Constatado a inobservância deste dispositivo, será automaticamente advertido, caso seja reincidente,
será retirado da lista de visitantes;
IV– o local de visitas será na sala destinada para esse fim, localizada dentro das
instalações do referido Pavilhão de Prisões;
V – todas as pessoas autorizadas a visitarem os presos constantes na relação oficial
de visitantes, deverão ser rigorosamente revistadas, bem como todos os objetos e alimentação
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destinada aos presos, visando bloquear, principalmente, a entrada de armas, drogas, telefone celular,
etc.;
VI – a policial deverá realizar a revista nas visitantes femininas com o detector de
metais e pessoal, em local adequado dentro do Pavilhão de Prisões;
VII - não será permitida a entrada de crianças sem seus representantes legais ou
autorização do Juiz da Vara de Infância e Juventude;
VIII – na hipótese de flagrante delito, cometidos por visitantes, este será
encaminhado à delegacia, a fim de que sejam tomadas as providências policiais cabíveis;
IX - havendo desacato por parte de visitantes, aos procedimentos administrativos
adotados nos dias de visitas ou em caso de um destes tumultuarem o bom andamento do serviço,
deverá o Oficial de Serviço, comunicar imediatamente ao Superior de Dia, para que sejam tomadas
as medidas cabíveis.
CAPÍTULO II
DO BANHO DE SOL
Art. 11 O banho de sol dos presos de justiça e disciplinares, será realizado duas
vezes por semana e obedecerá aos seguintes critérios:
I - será no máximo de 60 (sessenta) minutos de duração, devendo ser realizado
conforme o previsto no calendário confeccionado pelo coordenador;
II - a liberação dos presos será feita por cela, de modo a não permitir o encontro de
presos de celas diferentes, evitando assim conversações ou qualquer atitude inconveniente que possa
por em risco a segurança destes como também dos policiais militares de serviço.
CAPÍTULO III
DO PORTE OU GUARDA DE OBJETOS
Art. 12 Não é permitido o porte ou guarda, dentro do Pavilhão de Prisões, dos
seguintes objetos:
I- telefones celulares;
II - arma de qualquer espécie (inclusive de brinquedo);
III- alicate, lima, serra, chaves e outras ferramentas que possam ser utilizadas como
instrumento de crime;
IV- material de maquiagem e perucas;
V - bebida alcoólica ou qualquer líquido que contenha álcool (incluindo
desodorante líquido);
VI- guarda-chuva ou similares;
VII- lâminas em geral (inclusive aparelhos de barbear);
VIII - medicamentos sem prescrição médica;
IX - câmeras filmadoras ou fotográficas;
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X - substâncias tóxicas, entorpecentes ou venenosas;
XI – produtos ou substâncias colantes ou adesivas.
Art. 13 Os demais objetos não constantes do artigo anterior, dependem, para a
entrada, de prévia autorização do Comandante Geral.
CAPÍTULO IV
DA REVISTA
Art. 14 A revista é a busca de qualquer material suspeito ou que possa contribuir
para a prática delituosa ou por em risco a própria vida, do preso ou de outrem. A revista pode ser de
pessoas ou de locais.
Art. 15 A revista pessoal será feita de duas maneiras: superficial e minuciosa.
I – a revista superficial é obrigatória e será realizada por policial militar, masculino
ou feminino aos visitantes e presos masculinos ou femininos respectivamente, utilizando-se de
detector de metal ou das próprias mãos, quando do recebimento das visitas;
II – a revista minuciosa é aquela realizada nos visitantes ou nos presos, pelo Oficial
de Serviço ou Coordenador do Pavilhão ou por outro policial masculino ou feminino para esse fim
designado, quando ocorrer uma suspeita de qualquer natureza.
Art. 16 A revista de local consiste na procura de material suspeito ou de outra
qualquer alteração no local designado que possa contribuir para a prática delituosa ou ameaça
integridade física do preso ou de outrem.
Art. 17 A frequência da revista nas prisões será:
I – diariamente pelo Fiscal de Dia ou Oficial de Dia QCG;
II – 3 (três) vezes por semana, pelo Fiscal de Dia ou Oficial de Dia QCG,
juntamente com o Oficial e tropa de serviço no Choque, conforme calendário de revista a ser
elaborado pelo Coordenador do Presídio, apresentando no final um relatório ao Coordenador;
III – a qualquer dia e hora desde que algum motivo justifique.
CAPÍTULO V
DOS ADVOGADOS_
Art. 18 O Advogado indicado pelo preso, constante da relação previamente
elaborada, poderá ter acesso ao seu cliente desde que atenda as seguintes condições:
I – o acesso à sala do advogado será feito pela porta frontal;
II – seja devidamente identificado no corpo da guarda do QCG e acompanhado até
o Pavilhão de Prisões;
III – obedeça ao horário de expediente, que será das 8 horas às 18 horas, fora deste
horário, somente com autorização do Subcomandante ou Comandante Geral da PMMA.
CAPÍTULO VI
DA ASSISTÊNCIA MÉDICA ODONTOLÓGICA
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Art. 19 Em caso do detento precisar de tratamento médico e/ou odontológico
deverá fazer uma solicitação ao seu advogado ou familiar, que formalizará a quem de direito.
Parágrafo único - Nos casos emergenciais, o Fiscal de Dia ou Oficial de Dia ao
QCG, acionará o Superior de Dia, o qual providenciará o socorro, prestado pelo serviço médico da
Corporação, da rede pública ou privada.
CAPÍTULO VII
DA REBELIÃO, MOTIM E TENTATIVA DE FUGA COM REFÉNS
Art. 20 Sempre que detectada a situação, deverá ser acionado o alarme do Pavilhão
de Prisões e o Plano de Segurança do Quartel do Comando-Geral, sendo empregado todo o efetivo
disponível, bem como o Batalhão de Polícia de Choque e demais Unidades do Complexo.
Art. 21 Em hipótese alguma, poderá a guarda interna permitir a saída de detentos,
ainda que acompanhados de reféns.
Parágrafo único - Para debelar rebelião, motim e tentativa de fuga com reféns,
devem ser utilizados todos os meios legais e necessários, fornecidos pelo Estado, tais como armas,
munições, viaturas, etc., sempre dentro da legalidade.
Art. 22 No caso de presença da equipe de negociação oficial, os componentes da
guarda interna, darão espaço às equipes de negociações referentes ao gerenciamento da crise
aflorada, e ficarão sob a orientação do negociador.
CAPÍTULO VIII
DOS INCIDENTES CRIMINAIS PRATICADOS POR INTERNOS
Art. 23 Ocorrendo infração penal cometida por interno, principalmente quando da
prática de crime contra a vida, o Fiscal de Dia ou Oficial de Dia QCG imediatamente comunicará ao
Superior de Dia e ao Comandante-Geral e, após a comunicação procederá:
I - verificação "In loco" se houve realmente a morte, em caso negativo,
providenciará os primeiros socorros e na hipótese positiva, proceder:
a) isolar toda a área, onde se encontra o cadáver;
b) manter o clima de equilíbrio entre os internos;
c) providenciar a vinda dos peritos do IML e Delegado da área ou o de plantão;
d) arrolar testemunhas.
Art. 24 Nas demais infrações comunicar ao Superior de Dia, a fim de serem
tomadas as medidas administrativas e policiais que a situação requerer.
CAPÍTULO IX
DA CORRESPONDÊNCIA AOS DETENTOS
Art. 25 É permitido o recebimento ou expedição de correspondência por detentos,
após o conhecimento do Coordenador do Pavilhão de Prisões.
§ 1º - É vedada a circulação de correspondência entre presos de celas diferentes;
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§ 2º - É vedada a divulgação pelo Policial Militar que tomar conhecimento do
conteúdo de correspondência, quando for entregue sem envelope lacrado.
TÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 26 Qualquer outro Advogado não especificado na relação previamente
elaborada, citada no artigo 18 deste Regimento, só poderá visitar o preso após determinação escrita
do Comandante Geral ou Subcomandante.
Art. 27 As solicitações dos presos ao Comando da Corporação, serão feitas sempre
por escrito, através de seus Advogados, ou do próprio punho, não sendo, portanto, consideradas as
solicitações verbais.
Art. 28 Após a saída do Advogado, o preso passará obrigatoriamente por uma
revista minuciosa.
Art. 29 Qualquer movimentação interna de preso de justiça, só poderá ser efetivada
por determinação do Comandante-Geral.
Art. 30 Toda entrada e saída de detentos do Pavilhão de Prisões deverão ser
registradas nos livros da Guarda ao Presídio e do Fiscal de Dia ao QCG, colocando a hora, dia,
motivo e a autoridade determinante e/ou solicitante.
Art. 31 Só será permitida a entrega de alimentação externa, mediante prescrição
médica e autorização do Comandante-Geral e após um rigoroso processo de revista.
Art. 32 Os presos, terão direito a efetuar e receber ligações telefônicas, no telefone
Público, instalado no Pavilhão, observando horário e tempo de duração, devendo o Comandante da
Guarda tomar as seguintes providências:
I – registrar dia, hora e o número discado;
II – permitir no máximo uma ligação telefônica por semana para cada preso, com
duração de 15 (quinze) minutos. Em casos excepcionais (doença de caráter emergencial sua ou de
familiares, falecimento de pessoa da família, acidente envolvendo familiar, etc.) o preso poderá,
através de requerimento fundamentado, solicitar ao Subcomandante autorização para efetuar outras
ligações.
Art. 33 As visitas coletivas em datas especiais (Dia das Mães, Pais, Crianças e
Natal), deverão ser solicitadas pelo Coordenador do Pavilhão de Prisões ao Comandante-Geral, que
poderá autorizar, conforme a conveniência.
Art. 34 O Coordenador do Pavilhão de Prisões deverá apurar infrações
disciplinares e aplicar as punições decorrentes, de acordo com a Lei de Execuções Penais.
Art. 35 O Coordenador do Pavilhão deverá solicitar ao Centro de Assistência e
Promoção Social (CAPS), calendário de assistência religiosa.
Art. 36 Atividades físicas extras para os presos, só com recomendação médica.
Art. 37 Os presos deverão solicitar, ao Subcomandante-Geral, autorização para
corte de cabelo.
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Art. 38 O Coordenador do Pavilhão de Prisões deverá providenciar um livro de
visitas aos presos e para advogado, devendo responsabilizar o Comandante da Guarda ao Pavilhão de
prisões pelo Livro, onde constará nome do visitante, hora, nome do preso, local para assinatura, etc..
Art. 39 O Coordenador do Pavilhão de Prisão, deverá providenciar para que seja
aberta uma pasta onde será arquivado o dossiê da vida do preso durante a sua permanência no
Pavilhão de Prisões, no qual deverão ser registrados todos os fatos e atos relacionados a visitas,
audiências a que comparecer, escoltas, reivindicações, telefonemas e outros assuntos que possam
interessar.
Art. 40 O Comandante do Batalhão de Polícia de Choque deverá disponibilizar o
armamento para os policiais militares de serviço na Guarda do Pavilhão de Prisões.
Art. 41 A partir das 20 horas, o Coordenador de Operações, deverá designar uma
VTR para dar apoio à segurança dos Pavilhões de Prisões, para que esta faça rondas em volta do
Quartel.
Art. 42 – Aplica-se aos presos provisórios militares, no que couber o Decreto
Estadual nº 27. 640, de 25 de agosto de 2011 (Disciplina o funcionamento das Unidades Prisionais
do Estado do Maranhão e dá outras providências), face às peculiaridades do estabelecimento Militar
(Art. 59, incisos I e II, do Código Penal Militar).
Quartel do Comando Geral, em São Luís - MA, 14 de setembro de 2012. (ass.
ilegível) CEL QOPM EDILSON MORAES GOMES – Subcomandante Geral da PMMA.
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PORTARIA Nº 047/2012-GCG - Dispõe sobre Procedimento Administrativo Padrão, referente
ao envio e recebimento eletrônico de documentos
(BG 186/2012, de 28 de setembro de 2012)
O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO, no uso
de suas atribuições legais, de acordo com o artigo Art. 4º da Lei Estadual nº 4.570, de 14 de junho de
1984 e,
considerando que o Estado do Maranhão estabelece normas, procedimentos e
responsabilidades relativas ao Sistema Integrado de Controle de Processos (SICP), regulamenta o
envio e recebimento de processos e documentos por meio eletrônico no âmbito do Estado através da
Instrução Normativa nº 001/2002, de 26/03/2002, da então Gerência de Estado de Administração e
Modernização (GEMOR);
considerando a necessidade de complementar o Procedimento Administrativo
Padrão nº 001/2010, para o envio eletrônico de documentos do CPM para as UPMs subordinadas e o
seu arquivamento eletrônico aprovado pela Portaria nº 001/2011- CPM, publicada no Boletim Geral
nº 032/2011;
considerando a necessidade de ampliar este Procedimento Administrativo Padrão
para todas as UPMs da Corporação, como forma de racionalizar meios materiais e dinamizar a
atividade meio levando-se em consideração o resultado positivo do Projeto Piloto implementado no
Comando do Policiamento Metropolitano.
RESOLVE
Art. 1º - Determinar que o Procedimento Administrativo Padrão, referente ao envio
e recebimento eletrônico de documentos seja adotado, no âmbito da capital, pelas Diretorias, Seções
do EMG, Ajudância Geral, Comando do Policiamento do Interior (CPI) e seus Comandos de
Policiamento de Áreas (CPAs), bem como as Unidades Especializadas não subordinadas aos grandes
Comandos.
§ 1º - As providências necessárias para a implantação e execução deste
procedimento ficarão a cargo da Ajudância Geral da PMMA, bem como da Diretoria de Apoio
Logístico através do Centro de Informática e Sistemas (CIS) e Diretoria de Ensino no que tange aos
cursos e treinamentos dos policiais militares.
§ 2º - Cada Diretoria, Assessoria, Seção e UPMs terá de forma complementar um
e-mail específico para onde os documentos eletrônicos serão enviados, os quais deverão obedecer ao
modelo do Anexo I.
Art. 2º - Determinar o prazo de 90 (noventa) dias aos Diretores, Comandantes de
Unidades e Chefes de Seções a adoção de providências para a implantação e execução deste
procedimento no âmbito de suas Diretorias, Unidades e Seções sediadas na capital.
Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.
DÊ-SE CIÊNCIA,
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
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Quartel do Comando Geral em São Luís-MA, 26 de setembro de 2012. (Ass.
Ilegível) Cel QOPM FRANKLIN PACHÊCO SILVA - Comandante Geral da PMMA.
ANEXO I
SETORES RELACIONADOS PARA APORTAREM ENDEREÇOS ELETRÔNICOS
ORDEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

LOCAL/UPM
COMANDO
SUBCOMANDO
SUBCHEFIA
PM/1
PM/2
PM/3
PM/4
PM/5
DAL
CIS/DAL
CENTRO ODONTOLÓGICO/DAL
CH CSM/DAL
CH SEV VETERINÁRIO/ DAL
DP
CIAMS/DP
CAPS/DP
SEÇÃO DE INATIVOS/DP
CAPELANIA/DP
DE
DF
CPI
CPAI-1
CPAI-2
CPAI-3
CPAI-4
CPAI-5
CPAI-6
CSL
AJG
CCG/AJG
BANDA MUSIC/AJG
APMGD
PROERD/APMGD
PRESÍDIO
CFAP
BP CHOQUE
BPA
SUPERIOR DE DIA

E-MAIL
protocolocmtgeral@gmail.com
protocolosubcmtgeral@gmail.com
protocolosubchefeemg@gmail.com
protocolopm1@gmail.com
protocolopm2@gmail.com
protocolopm3@gmail.com
protocolopm4@gmail.com
protocolopm5@gmail.com
protocolodal@gmail.com
protocolocis@gmail.com
protocolocodonto@gmail.com
protocolocsm@gmail.com
protocolosvet@gmail.com
protocolodp@gmail.com
protocolociams@gmail.com
protocolocaps@gmail.com
protocolosinativo@gmail.com
protocolocapelania@gmail.com
protocolode@gmail.com
protocolodf@gmail.com
protocolocpi@gmail.com
protocolocpaI1@gmail.com
protocolocpaI2@gmail.com
protocolocpaI3@gmail.com
protocolocpaI4@gmail.com
protocolocpaI5@gmail.com
protocolocpaI6@gmail.com
protocolocsl@gmail.com
protocoloajg@gmail.com
protocoloccg@gmail.com
protocolobmusica@gmail.com
protocoloapmgd@gmail.com
protocoloproerd@gmail.com
protocolopresidio@gmail.com
protocolocfap@gmail.com
protocolobpchoque@gmail.com
protocolobpa@gmail.com
protocolosupdia@gmail.com
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39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

CPM
1º BPM
6º BPM
8º BPM
9º BPM
CPTUR IND
CPGD IND
CPRV IND
1º EPMONT
EQUOTERAPIA/ 1º EPMONT
GEAPE
CIOPS

protocolocpm@gmail.com
protocolo1ºbpm@gmail.com
protocolo6ºbpm@gmail.com
protocolo8ºbpm@gmail.com
protocolo9ºbpm@gmail.com
protocolocpturind@gmail.com
protocolocpgdind@gmail.com
protocolocprvind@gmail.com
protocolo1ºepmont@gmail.com
protocoloequoterapia@gmail.com
protocologeape@gmail.com
protocolociops@gmail.com
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PORTARIA N° 055/2012-GCG - Dispõe sobre atribuições do Superior de Dia e do Oficial de
Dia referentes ao Pavilhão de Prisões.
(BG 217/2012, de 22 de novembro de 2012)
O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO, no uso
de suas atribuições legais, de acordo com o art. 6º da Lei n.º 4.570, de 14/07/1984 e, Considerando a
necessidade de disciplinar as atividades inerentes a guarda de oficiais PM presos de justiça que se
encontram em prisão especial no anexo do Pavilhão de Prisões do Quartel do Comando Geral da
PMMA;
Considerando a necessidade de preservar os direitos constitucionais dos presos,
bem como, cumprir a legislação pátria sem se descuidar dos aspectos relativos à segurança interna e
das pessoas que exercem suas atividades laborais no aquartelamento (oficiais, praças e funcionários
civis), bem como, da comunidade em geral que se socorrem da instituição;
Considerando a necessidade de conciliar os direitos e deveres dos presos previstos
na Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, no Decreto Estadual nº 27.640, de 25 de agosto de 2011 e
constantes no Regimento Interno do Pavilhão de Prisões da Polícia Militar do Maranhão;
Considerando a necessidade de adequar a preservação da rotina sem se descuidar
da segurança no Pavilhão de Prisões da PMMA,
RESOLVE
Art. 1º - Determinar como atribuição do Superior de Dia e do Fiscal de Dia ou
Oficial de Dia ao QCG, além das previstas no RISG, no Regimento Interno do Pavilhão de Prisões
da Polícia Militar do Maranhão:
I - controlar as visitas em geral, o acesso de advogados, ligação, banho de sol, etc.
relacionados ao preso de justiça que se encontra em prisão especial no anexo do Pavilhão de Prisões
do Quartel do Comando Geral da PMMA;
II - dar ciência de tudo ao Subcomandante Geral.
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor, na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA,
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
Quartel do Comando Geral, em São Luís, 21 de novembro de 2012. (ass. Ilegível)
Cel QOPM FRANKLIN PACHÊCO SILVA – Comandante Geral da PMMA.
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PORTARIA N° 050/2012-GCG - Padroniza os livros de controle de material bélico, produtos
controlados e equipamentos.
(BG 228/2012, de 07 de dezembro de 2012)
O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO, no uso
de suas atribuições legais, de acordo com o artigo Art. 4º da Lei Estadual nº. 4.570, de 14 de junho
de 1984 e, considerando a necessidade de implantar um modelo padrão de livro de controle de
material bélico, produtos controlados e equipamentos na Corporação.
RESOLVE
Art. 1º - Padronizar os livros de controle de material bélico, produtos controlados e
equipamentos para o uso em serviço das Diretorias, Seções e UPMs da Polícia Militar do Maranhão.
Art. 2º - As providências necessárias para a aquisição dos livros na região
metropolitana ficará a cargo da Diretoria de Apoio Logístico através do Centro de Suprimentos –
DAL/1 e no interior do Estado ficará a cargo das Unidades Gestoras.
Art. 3º - A Unidade através do P/4, Fiscal Administrativo ou Seção Administrativa
controlará a distribuição de material bélico, produtos controlados e equipamentos para o uso em
serviço.
Parágrafo Único - Os livros de controle de material bélico, produtos controlados e
equipamentos terão as seguintes designações:
a) LIVRO CONTROLE DE ARMAMENTO E MUNIÇÃO, L 1 - AM DA UPM,
conforme modelo (ANEXO I);
b) LIVRO CONTROLE DE COLETE BALÍSTICO, L 2 - CB DA UPM, conforme
modelo (ANEXO II);
c) LIVRO CONTROLE DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO, L 3 – M COM
DA UPM, conforme modelo (ANEXO III);
d) LIVRO CONTROLE DE ALGEMAS, L 4 - ALG DA UPM, conforme modelo
(ANEXO IV);
e) LIVRO CONTROLE DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS, L 5 – M EQUIP
DA UPM, conforme modelo (ANEXO V).
Art. 4º - O material bélico, produtos controlados e equipamentos terão suas
alterações registradas no LIVRO DE PARTE DIÁRIA DO MATERIAL BÉLICO, PRODUTOS
CONTROLADOS E EQUIPAMENTOS, L 6 - LPD DA UPM, conforme modelo (ANEXO VI), que
ficará sob a supervisão dos respectivos Chefes de P/4, Fiscal Administrativo ou Seção
Administrativa que passarão o visto diariamente como forma de controle e fiscalização.
§ 1º - O material bélico, produtos controlados e equipamentos deverão ser
entregues para o uso em serviço diário na reserva de armamento da UPM ou em suas Unidades
subordinadas até o nível de Grupo de Polícia Militar (GPM), Centro de
Atendimento Comunitário (CAC, Trailler) e Posto Policial através dos respectivos
livros de controle.
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§ 2º - A cautela e devolução do material bélico, produtos controlados e
equipamentos para o uso em serviço diário é pessoal e intransferível.
§ 3º - A escrituração dos livros de controle de material bélico, produtos controlados
e equipamentos deverá ser iniciada por termo de abertura assinado pelo chefe do setor responsável e
suas páginas de registro não deverão conter rasuras, corretivos e folhas extraídas, sendo que após o
encerramento dos livros estes serão recolhidos e arquivados pelo tempo necessário para fins de
direito.
Art. 5º - Para conhecimento da Corporação, considera-se Material Bélico de Polícia
Militar de acordo com o Decreto nº 88.777, de 30/09/1983 (R-200), todo o material necessário às
Polícias Militares para o desempenho de suas atribuições específicas nas ações de Defesa Interna e
de Defesa Territorial.
Parágrafo Único - No âmbito da Polícia Militar do Maranhão compreendem-se
como tal: armamento, munição, material de Motomecanização, material de Comunicações, material
de Guerra Química e material de Engenharia de Campanha.
Art. 6º - Para conhecimento da Corporação, de acordo com o Decreto nº 3.665, de
20/11/2000 (R-105), a classificação de um Produto como controlado pelo Exército tem por premissa
básica a existência de poder de destruição ou outra propriedade de risco que indique a necessidade de
que o uso seja restrito a pessoas físicas e jurídicas legalmente habilitadas, capacitadas técnica, moral
e psicologicamente, de modo a garantir a segurança da sociedade e do país.
Parágrafo Único - No âmbito da Polícia Militar do Maranhão compreendem-se
como tal: arma de fogo automática e de repetição, arma química, colete, escudo, capacete (à prova de
balas), munição de arma de fogo, cartucho de uso permitido e de uso restrito de arma de fogo,
cartucho vazio para munição de arma de fogo, espada e espadim.
Art. 7º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as
disposições em contrário.
DÊ-SE CIÊNCIA,
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Quartel do Comando Geral em São Luís-MA, 21 de setembro de 2012. (Ass.
Ilegível) Cel QOPM FRANKLIN PACHÊCO SILVA – Comandante Geral da PMMA.
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PORTARIA Nº 061/2012-GCG - Dispõe sobre a implementação do Sistema de Banco de Dados
da Polícia Militar do Maranhão.
(BG 237/2012, de 20 de dezembro de 2012)
O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO, no uso
de suas atribuições legais, de acordo com o artigo 6º da Lei nº 4.570, de 14/07/1984 e,
Considerando a necessidade de propiciar ações que promovam o aperfeiçoamento
dos processos e procedimentos administrativos da Polícia Militar do Maranhão;
Considerando a necessidade de se implantar um Sistema de Banco de Dados, com
fito em dar celeridade e economicidade no exercício da administração policial militar;
Considerando a necessidade de preservar os interesses maiores da administração
pública, assim como, viabilizar acesso às informações de interesses da administração e de seus
administrados,
RESOLVE
Art. 1º - Nomear a Comissão Gestora composta pelos Oficiais PM abaixo
relacionados, para gerenciar a implementação do Sistema de Banco de Dados da Polícia Militar do
Maranhão.
Presidente - Cel QOPM AGOSTINHO Gonçalves Silva;
Membro - Cel QOPM João Alfredo Soares de Quadros NEPOMUCENO;
Membro - Ten Cel QOPM ANTONIO José Pinto;
Membro - Ten Cel QOPM Gilberto FONTINELLE Barcelos;
Membro - Ten Cel QOPM Jorge Allem Guerra LUONGO;
Membro - Maj QOPM Samuel CASTELO BRANCO Júnior;
Membro - Maj QOPM EMERSON Bezerra da Silva;
Membro - 1º Ten QOPM JOSEMAR Costa Pinto Junior.
Art. 2º - A Comissão Gestora da Implantação do Sistema de Banco de Dados da
Polícia Militar terá como encargo, além das atribuições de gerir a implantação do Sistema de Banco
de Dados, a elaboração e apresentação ao Comandante Geral da Polícia Militar do Maranhão da
Proposta de Regulamentação sobre o acesso e uso dos dados geridos pelo referido Sistema.
Parágrafo Único - A proposta de regulamentação sobre o acesso e uso dos dados
geridos pelo Sistema de Banco de Dados da Polícia Militar será aprovado no prazo de trinta dias do
início de implantação do Sistema.
Art. 3º - Compete à Polícia Militar do Maranhão a responsabilidade quanto à
utilização das informações disponíveis no banco de dados.
DÊ-SE CIÊNCIA,
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Quartel do Comando Geral em São Luís, 17 de dezembro de 2012. (ass. ilegível)
Cel. QOPM FRANKLIN PACHÊCO SILVA – Comandante Geral.

292

PORTARIA Nº 029/2012-GCG - Dispõe sobre o emprego da tropa na sua folga.
(BG 015/2013, de 06 de junho de 2013)
O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO, no uso
de suas atribuições legais e considerando o disposto nos artigos 4° e 6° da Lei n.° 4.570, de 14 de
junho de 1984, visando o emprego da tropa na sua folga, e dá outras providências,
RESOLVE
Art. 1° - Determinar que a segunda folga do policial militar não poderá ser
utilizada para qualquer tipo de serviço, exceto por determinação do Comandante Geral.
Parágrafo único - O Subcomandante Geral e os Comandantes do CPM, CPI, CPA's
e Diretores poderão convocar a tropa na segunda folga, mediante prévia autorização do Comandante
Geral.
Art. 2° - Determinar que a Formatura Geral das Unidades seja realizada somente
uma vez a cada mês.
Art. 3° - Liberar os representantes das Diretorias das Associações Policiais
Militares registradas, para participarem das reuniões na capital e no interior, desde que comunique ao
Comandante da UPM com antecedência mínima de 48 horas.
Parágrafo único - As Diretorias das Associações Policiais Militares terão um prazo
de trinta dias para entregarem ao Comando Geral os Estatutos das mesmas com a respectiva Ata de
eleição das suas Diretorias.
Art. 4° - Esta portaria entra em vigor a contar do dia 11 de maio de 2012.
DÊ-SE CIÊNCIA,
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Quartel do Comando Geral em São Luís, 14 de maio de 2012. (Ass. ilegível) Cel.
QOPM FRANKLIN PACHÊCO SILVA – Comandante Geral.
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PORTARIA Nº 004/2013-GCG - Altera dispositivo da Portaria nº 035/2007-GCG, que dispõe
sobre aquisição de armas para uso próprio.
(BG 016/2013, de 23 de janeiro de 2013)
Altera dispositivo da Portaria nº 035/2007-GCG, publicada no Boletim Geral nº
138, de 25/07/2007, para autorizar a aquisição de armas de uso restrito, na indústria nacional para
uso próprio dos policiais militares da PMMA.
O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO, no uso
de suas atribuições legais, com fundamento na Lei Estadual nº 4.570, de 14/06/1984 e,
Considerando o disposto no artigo 18, do Decreto Federal nº 5.123, de 1º de julho
de 2004 e na Portaria nº 1.042, de 10 de dezembro de 2012, do Comandante do Exército Brasileiro,
cujo artigo 4º revogou a Portaria nº 812, de novembro de 2005, do Comandante do Exército.
Considerando que a referida Portaria nº 1.042/2012, do Exército Brasileiro,
autorizou a aquisição de até 02 (duas) armas de uso restrito para uso próprio e ainda de acordo com o
que propõe a Diretoria de Apoio Logístico, ouvido o Estado-Maior da Polícia Militar.
RESOLVE
Art. 1º - Determinar que a redação do Capítulo II, Seção III, art. 9º, § 4º, inciso VII,
da Portaria nº 035/2007-GCG, publicada no BG nº 138, de 25/07/2007, passa a vigorar com a
seguinte redação:
Art. 9º ...............
§ 4º .................
VII – o policial militar pode ser proprietário de, no máximo, 02 (duas) armas de
fogo de uso restrito para uso próprio nos calibres .357 Magnum, .40 S&W ou .45 ACP, observadas
as condições da legislação vigente; Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA,
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
Quartel do Comando-Geral, em São Luís, 22 de janeiro de 2013. (Ass. Ilegível) Cel
QOPM FRANKLIN PACHÊCO SILVA – Comandante Geral da PMMA.
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PORTARIA N° 005/2013-GCG - Dispõe sobre procedimentos padrões em caso de pane elétrica
no complexo do QCG.
(BG 028/2013, de 08 de fevereiro de 2013)
O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO, no uso
de suas atribuições legais, de acordo com o art. 6º da Lei n.º 4.570, de 14/07/1984 e,
Considerando as constantes panes de energia na rede elétrica que abastece todo o
complexo do comando geral da PMMA;
Considerando os danos causados aos equipamentos eletroeletrônicos existentes nas
diversas seções do complexo, provocados por ocasião das oscilações da corrente elétrica nas redes do
complexo;
Considerando os prejuízos financeiros à corporação, decorrentes dos danos nestes
equipamentos eletroeletrônicos utilizados nos diversos setores do complexo, em especial aos
equipamentos de informática do CIS;
Considerando ainda outros prejuízos provocados pela ausência do fornecimento de
energia no complexo, tais como: insegurança das instalações, incapacidade da transmissão de dados
de informações essenciais ao sistema de segurança pública, colapso do sistema de abastecimento de
água, vulnerabilidade das condições de segurança do pavilhão deprisões, e outras;
RESOLVE
Art. 1º Aprovar as normas atinentes aos procedimentos padrões a serem adotados
em casos de pane de energia elétrica na área do complexo do Comando Geral da PMMA (QCG).
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor, na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA,
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
Quartel do Comando Geral, em São Luís, 07 de fevereiro de 2012. (ass. ilegível)
Cel QOPM FRANKLIN PACHÊCO SILVA - Comandante Geral da PMMA.
ANEXO A PORTARIA N.º 005/2013-GCG
NORMAS DE AÇÃO EM CASO DE PANE ELÉTRICA NO COMPLEXO DO QCG
TÍTULOI
GENERALIDADES
CAPÍTULO ÚNICO
Art. 1º. A presente Norma tem por finalidade:
I - Estabelecer procedimentos de administração e fiscalização;
II – definir atribuições funcionais; e
III – minimizar os danos causados pela constante falha no fornecimento de energia
elétrica.
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Art. 2º. Em caso de Pane elétrica na área do QCG, o Comandante da Guarda do
QCG deverá acionar imediatamente o eletricista de dia do QCG, verbalmente ou mediante aparelho
celular funcional, para que o mesmo inicie os procedimentos técnicos necessários, objetivando
analisar a situação, diagnosticar o problema, e buscar a solução.
Parágrafo único. Não sendo possível sanar o incidente, imediatamente realizar o
acionamento da companhia responsável pelo fornecimento de energia, registrando no livro de
alterações do Oficial de dia o número do Protocolo fornecido pela Companhia Energética do
Maranhão – CEMAR.
Art. 3º. O acionamento da Companhia Energética do Maranhão – CEMAR deverá
ser feito pelo Oficial de Dia QCG ou eletricista de dia, por meio do número 196, relatando o fato e
fazendo o devido registro no livro de alterações, solicitando providencias em caráter de urgência.
Art. 4º. Se a oscilação da corrente elétrica ou pane total no fornecimento da
energia, ocorrer no pavilhão principal do QCG, imediatamente, os dois quadros de distribuição de
energia, localizado no corpo da guarda, deverão ser desligados, a princípio pelo eletricista, e na
impossibilidade deste, o pessoal de serviço na guarda do QCG ou oficial de dia realizará o
procedimento.
Art. 5º. Fica ainda estabelecido que, além das medidas anteriores, o oficial de dia
ou a Guarda do QCG, deverá informar imediatamente ao centro de informática e suprimentos da
PMMA sobre a pane elétrica, para adoção de providências necessárias.
Parágrafo Único. Quando o fato ocorrer fora do horário de expediente, deverá ser
acionado o policial militar do CIS, escalado de sobreaviso, para efetuar inspeção dos equipamentos
de informática e adoção de medidas necessárias.
Art. 6º. O fato será obrigatoriamente relatado pelo oficial de dia ao QCG, contendo
detalhes sobre o evento (pane elétrica), local, data, horário do fato, possíveis danos causados nos
eletroeletrônicos, para que posteriormente sejam adotadas medidas legais.
Art. 7º. O ajudante geral com base no relatório do oficial de dia providenciará,
dentro do prazo legal, o registro do fato junto aos canais disponibilizados pela concessionária de
energia (CEMAR), especificando quais os equipamentos foram danificados, a fim de que a empresa
possa adotar medidas corretivas e/ou indenizatórias.
Art. 8º. Em consequência desta norma, o Oficial de dia, o Eletricista de dia, o
Comandante do CIS, o policial militar escalado de sobreaviso no CIS e o Ajudante Geral, adotem
medidas conforme o estabelecido neste documento.
Quartel do Comando Geral, em São Luís - MA, 07 de fevereiro de 2013. (ass.
ilegível) Cel QOPM EDILSON MORAES GOMES – Subcomandante Geral da PMMA.
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PORTARIA Nº 010/2013–GCG - Aprova o Regimento Interno do Pavilhão de Prisões da
Polícia Militar do Maranhão e a Instrução Normativa nº 001/2013-GSG

(BG Nº 035, de 22 de fevereiro de 2013)
O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO, no uso
de suas atribuições legais, de acordo com o art. 6º da Lei n.º 4.570, de14/07/1984 e,
Considerando a necessidade de disciplinar as atividades inerentes ao Pavilhão de
Prisões da Polícia Militar do Maranhão;
Considerando a necessidade de preservar os direitos constitucionais dos presos,
bem como, cumprir a legislação pátria sem se descuidar dos aspectos relativos à segurança interna e
das pessoas que exercem suas atividades laborais no aquartelamento (oficiais, praças PM e
funcionários civis), bem como, da comunidade em geral que se socorrem da instituição;
Considerando a necessidade de conciliar os direitos e deveres dos presos previstos
na Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 e, no Decreto Estadual nº 27.640, de25 de agosto de 2011;
Considerando a necessidade de adequar a preservação da rotina sem se descuidar
da segurança no Pavilhão de Prisões da PMMA,
RESOLVE
Art. 1º Aprovar o Regimento Interno do Pavilhão de Prisões da
Polícia Militar do Maranhão e a Instrução Normativa nº 001/2013-GSG Disciplina os procedimentos no Pavilhão de Prisões dos presos de justiça no QCG/PMMA, ambos de
21/02/2013;
Art. 2º Fica revogada a Portaria nº 048/2012-GCG, de 14/09/2012, publicada no
Boletim Geral nº 177, de 17/09/2012;
Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor, na data de sua publicação. Quartel do
Comando Geral, em São Luís, 21 de fevereiro de 2013. (ass. ilegível) Cel. QOPM Franklin Pachêco
Silva - Comandante Geral.
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PORTARIA Nº 009/2013-GCG - Delega responsabilidade de conceder entrevistas ou fornecer
dados à imprensa.
(BG 053/2013, de 20 de março de 2013)
O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO, no uso
de suas atribuições legais, previstas no Art. 6º da Lei nº 4.570, de 14 de julho de 1984;
Considerando a necessidade de descentralização e ampliação das atividades de
comunicação social e relações públicas no âmbito das Organizações Policiais Militares da Polícia
Militar do Maranhão;
Considerando a necessidade de padronização de comportamentos no
relacionamento com a mídia, em especial quanto à concessão de entrevistas ou ao fornecimento de
dados para a imprensa;
RESOLVE
Art. 1º. Delegar aos comandantes dos grandes comandos e aos comandantes de
batalhões e de companhias independentes a responsabilidade de conceder entrevistas ou fornecer
dados à imprensa, observadas as diretrizes expressas nesta Portaria, bem como outras que forem
expedidas pelo Comando Geral.
§ 1º. As entrevistas ou o fornecimento de dados serão concedidos apenas no que
diz respeito à esfera operacional (ocorrências atendidas, operações realizadas, resultados obtidos,
etc...), na área de responsabilidade de cada grande comando ou comando de unidade, devendo absterse o comandante de tecer qualquer comentário relacionado com outras áreas de responsabilidade que
não a sua;
§ 2º. Sempre que ocorrer dúvida se determinado assunto poderá ou não ser
divulgado, o comandante deverá solicitar orientação ao seu comandante imediato.
Art. 2º. Autorizar os comandantes dos grandes comandos e os comandantes de
batalhões e de companhias independentes a criação de sites, blogs ou outros meios eletrônicos para
divulgação do previsto no § 1º do artigo anterior, bem como de artigos científicos de interesse
profissional, atividades sociais da OPM e assuntos de utilidade pública.
§ 1º. É dos comandantes dos grandes comandos e dos comandantes de batalhões e
de companhias independentes a responsabilidade sobre tudo aquilo que for tornado público por sua
OPM; bem como pelos comentários dos usuários em referidas matérias, se houver; competindo-lhe
criar ferramentas de controle e moderação para tal fim.
§ 2º. Os comandantes dos grandes comandos e os comandantes de batalhões e de
companhias independentes que criarem sites deverão disponibilizar nos mesmos uma ferramenta de
ouvidoria para os usuários, a fim de receber denúncias, informações e sugestões.
§ 3º. Tão logo a OPM crie qualquer dos meios previstos no caput deste artigo
deverá informar a 5ª Seção do Estado Maior Geral seus respectivos endereços eletrônicos.
§ 4º. A criação dos meios referidos neste artigo deverá ser feita sem ônus para a
Polícia Militar do Maranhão.
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Art. 3º. Autorizar aos comandantes dos grandes comandos e aos comandantes de
batalhões e de companhias independentes que designem, através de Portaria a ser publicada em
Boletim Geral da Corporação, um oficial, superior ou intermediário, para exercer os encargos de
Oficial de Comunicação Social, cumulativamente com a função que já exerce.
§ 1º. O Oficial de Comunicação Social, além daquelas previstas em outros
regulamentos, terá as seguintes atribuições:
I - assessorar o Comandante da OPM nas atividades de comunicação social e
relações públicas, no âmbito interno e externo;
II - encarregar-se das ligações com a imprensa, inclusive da concessão de
entrevistas ou do fornecimento de dados, notadamente para fins de esclarecimento do público quanto
à esfera operacional, dentro da área de responsabilidade da sua OPM, respeitando e fazendo respeitar
as limitações impostas pelo sigilo e normas prescritas pelos escalões superiores;
III - ligar-se com os órgãos de comunicação social dos demais escalões;
IV - cooperar no preparo de solenidades cívico-militares, na condução do
respectivo cerimonial, bem como na sua divulgação, quando for o caso;
V - confeccionar a proposta do Plano de Comunicação Social da Unidade, de
acordo com as diretrizes e determinações recebidas do Comandante.
§ 2º. Tecnicamente, o Oficial de Comunicação Social estará vinculado ao chefe da
5ª Seção do Estado Maior Geral, devendo adotar os mesmos moldes e padrões existentes em referida
seção.
§ 3º. A designação do Oficial de Comunicação Social não dispensa os comandantes
dos grandes comandos e os comandantes de batalhões e de companhias independentes das
responsabilidades previstas nesta Portaria.
Art. 4º. Designar como “Porta-Voz” da Polícia Militar do Maranhão,
cumulativamente com a função que já exerce, o chefe da 5ª Seção do EMG, atribuindo-lhe a
responsabilidade de conceder entrevistas à imprensa no que diz respeito às esferas operacional e
administrativa, observando diretrizes expedidas pelo Comandante Geral da Corporação.
Art. 5º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando a
Portaria nº 005/00-GCG, de 14 de março de 2000, e outras disposições em contrário.
DÊ-SE CIÊNCIA,
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Quartel do Comando Geral em São Luís, 19 de março de 2013. (Ass. ilegível) Cel.
QOPM FRANKLIN PACHÊCO SILVA – Comandante Geral.
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PORTARIA Nº 006/2013-CPM - Dispõe sobre o Sistema Integrado de Recursos Humanos do
CPM.
(BG 069/2013, de 15 de abril de 2013)
O COMANDANTE DO POLICIAMENTO METROPOLITANO, no uso das suas
atribuições legais, com fulcro no art. 8°, inc. I, da Lei n° 4.570, de 14 de julho de 1994,
RESOLVE
1. Após prévia autorização do Ilmº Sr. Cel QOPM Comandante Geral da PMMA,
colocar em operação o site do Comando de Policiamento Metropolitano, que poderá ser acessado
através do endereço www.cpm.pm.ma.gov.br, de qualquer local que possua um computador com
acesso à rede mundial de computadores: a Internet.
2. O site do CPM disporá dos seguintes serviços: a. publicação de notícias e
informações de interesse do CPM e de suas Unidades subordinadas;
b. disponibilização da relação das Unidades do CPM, com seus respectivos
titulares, endereços, telefones e locais de atuação;
c. disponibilização da relação das Delegacias Distritais, Especializadas, Especiais e
Plantões Centrais, com os respectivos endereços e telefones;
d. links para os sites de interesse do CPM;
e. divulgação da produtividade do CPM;
f. divulgação online das notícias postadas no site do Governo do Estado;
g. acesso online aos sistemas integrados desenvolvidos pelo CPM, a saber:
1) Recursos Humanos;
2) Complementação de Jornada Operacional;
3) Escala de Serviço;
4) Logística;
5) Indicação de PMs para as operações desenvolvidas pelo CPM;
6) Eventos e Operações do CPM, entre outros.
h. outros serviços julgados necessários e de interesse do CPM e do cidadão.
3. Aprovar a implantação do Sistema Integrado de Recursos Humanos do Comando
de Policiamento Metropolitano (SIRH/CPM) no âmbito do CPM, o qual ocorrerá em 2 (duas) etapas:
a. 1ª etapa – recadastramento dos policiais militares – nesta etapa o P/1 (ou correspondente) e seus
auxiliares confirmarão, corrigirão e complementarão os dados constantes das planilhas de efetivo que
eram mensalmente enviadas ao CPM;
b. 2ª etapa – atualização dos dados – nesta etapa o P/1 (ou correspondente) e seus
auxiliares farão a manutenção do SIRH/CPM com a atualização permanente dos dados dos PMs e
poderão realizar consultas e gerar relatórios estatísticos e gerenciais.
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4. Extinguir o procedimento de envio mensal para o CPM das planilhas de efetivo,
pois, a partir de agora, os dados ficarão centralizados em um único banco de dados, que será
acessado por todas as UPMs, respeitando as respectivas compartimentações de interesse.
5. Aprovar o Manual do Usuário do SIRH/CPM, que segue em anexo, cuja mídia
ficará disponível na página inicial do SIRH/CPM e servirá de orientação para os procedimentos de
manuseio do Sistema.
6. Publique-se e cumpra-se.
Quartel do Comando Geral em São Luís/MA, 05 de abril de 2013.
Cel QOPM JOÃO ALFREDO SOARES DE QUADROS NEPOMUCENO Comandante de Policiamento Metropolitano.
MANUAL DE INSTRUÇÕES DO SISTEMA INTEGRADO DE RECURSOS HUMANOS DO
CPM
Acesse a seguinte URL: www.cpm.pm.ma.gov.br
Será exibida a tela de login para acesso do Cmt da UPM, do P/1 e de seus
auxiliares.
Informe seu login e senha fornecidos pelo Suporte TI do CPM e clique em entrar.

Clique em Alterar Servidor/Lista de Servidores

Serão relacionados os policiais militares que estão classificados na UPM e em
seguida os que estão servindo na UPM.
Caso haja PM a mais ou a menos na relação ou erro de UPM Servindo o P/1 deverá
informar o Ch Seç Adm do CPM, que resolverá a pendência com o Cmt Pol Met.
Se o PM tiver algum dado pendente de preenchimento ao lado do seu nome
aparecerá a palavra PENDENTE em vermelho.
Sanada a pendência o nome do PM desaparecerá da relação, indicando que o seu
recadastramento foi concluído.
Enquanto o nome do PM estiver na relação é porque ainda tem algum dado
pendente de preenchimento, cabendo ao P/1 sanar a pendência.
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Se o PM estiver classificando em uma UPM e servindo em outra cabe ao P/1 da
UPM onde ele está classificado fazer o seu recadastramento. Se necessário, o P/1 da UPM onde o
PM está classificado deverá obter os dados pendentes com o próprio PM ou com P/1 da UPM onde o
PM está servindo.
Clicar em “Editar Servidor” para acessar, revisar e corrigir os dados do PM.

Alguns dados já estarão preenchidos, ou porque são de responsabilidade da
Pagadoria (não podem ser alterados pelo P/1) ou porque já constavam da planilha de efetivo enviada
pela UPM.
FORMULÁRIO DADOS PESSOAIS DO SERVIDOR

O campo FOTO deverá ser preenchido pelo P/1 utilizando uma imagem JPG
existente no seu PC.
Os campos MATRÍCULA, POSTO/GRAD, DATA DE INCLUSÃO,
IDENTIDADE, CPF, DATA DE NASCIMENTO, SEXO, PAI e MÃE são de responsabilidade da
Pagadoria.
Havendo divergência com os dados o P/1 deverá informar o Ch Seç Adm do CPM,
que resolverá a pendência com o Cmt Pol Met.
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Os campos QUADRO, NÚMERO, NOME DE GUERRA, CNH REGISTRO,
CNH CATEGORIA e CNH VALIDADE são de responsabilidade do P/1.
O campo NOME COMPLETO/PAGADORIA mostra como o nome está
cadastrado pela Pagadoria. O campo NOME COMPLETO/UPM mostra como o nome consta da
planilha de efetivo enviada pela UPM. Eventuais divergências devem ser sanadas com o Ch Seç
Adm do CPM, que resolverá a pendência com o Cmt Pol Met.
FORMULÁRIO DOCUMENTOS, DADOS BANCÁRIOS E FARDAMENTO

Os Campos BANCO NOME, BANCO AGENCIA e CONTA CORRENTE são
preenchidos pela Pagadoria.
Os campos referentes a Título de Eleitor, Fardamento, Altura e Peso serão
preenchidos pelos dados constantes da planilha de efetivo. Caso esteja em branco o P/1 deverá
preenchê-lo.
FORMULÁRIO CARACTERÍSTICAS PESSOAIS

Os campos CÚTIS, CABELOS, OLHOS, ESTADO CIVIL e NATURALIDADE
serão preenchidos pelo P/1.
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O campo SANGUE será preenchido pelos dados constantes da planilha de efetivo.
Caso esteja em branco o P/1 deverá preenchê-lo. Por padrão todo PM está marcado como doador.
Caso ele não seja marque a opção correspondente.
FORMULÁRIO ENDEREÇO

O formulário de endereço do PM deverá ser preenchido com o padrão dos
Correios. Em razão disso não serão aproveitados os dados constantes da planilha de efetivo da UPM.
A primeira referência é o CEP. Caso não saiba, clique em ESQUECI MEU CEP
para localizar o CEP correto. Digite o numero do CEP sem traço e clique na tecla TAB do seu
teclado. Os campos LOGRADOURO, BAIRRO, CIDADE e ESTADO serão preenchidos
automaticamente. Os campos NÚMERO e COMPLEMENTO serão preenchidos pelo P/1.
FORMULÁRIO CONTATOS

Ampliamos as opções de CONTATO para contemplar as modalidades atuais de
compartilhamento de informação e redes sociais.
FORMULÁRIO COMPORTAMENTO

O campo COMPORTAMENTO será preenchido pelos dados constantes da
planilha de efetivo.
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Caso esteja em branco o P/1 deverá preenchê-lo. Os demais campos serão
preenchidos pelo P/1.
FORMULÁRIO CURSOS

Havendo necessidade de informar mais de um CURSO clique em ADICIONAR
CURSO.
FORMULÁRIO AFASTAMENTOS

O campo TIPO DE AFASTAMENTO será preenchido pelos dados constantes da
planilha de efetivo. Caso esteja em branco o P/1 deverá preenchê-lo. Os demais campos serão
preenchidos pelo P/1.
Se o afastamento for FÉRIAS o P/1 deverá informar a que ANO se referem as
férias.
Se o afastamento for LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE o P/1 deverá
informar o parecer da JMS.
FORMULÁRIO CARGO
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O campo CARGO é preenchido automaticamente com a informação constante da
Pagadoria. O P/1 deverá informar os dados referentes à ultima promoção do PM.
FORMULÁRIO LOTAÇÃO

O campo UPM/PAGADORIA é preenchido automaticamente com a informação
constante da Pagadoria.
Os campos UPM CLASSIFICADO e LOCAL SERVINDO são preenchidos com
as informações constantes da planilha de efetivo enviada pela UPM. Havendo discordância informar
Ch Seç Adm do CPM.
O P/1 deverá informar os dados referentes à DATA e PUBLICAÇÃO da
classificação e da apresentação na UPM.
FORMULÁRIO LOTAÇÃO

Os campos SETORES, FUNÇÃO e ATIVIDADE serão preenchidos com as
informações constantes da planilha de efetivo enviada pela UPM. Os campos que estiverem em
branco deverão ser preenchidos pelo P/1.
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PORTARIA Nº 024/2013-GCG - Dispõe sobre as Normas Gerais de Ação (NGA) em operações
desencadeadas na Reserva Biológica do Gurupi/MA e posto avançado de Pequiá/Açailândia
(BG 089/2013, de 14 de maio de 2013)
O COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO, no uso
de suas atribuições legais, de acordo com o art. 6º da Lei n.º 4.570, de 14/07/1984 e,
Considerando a necessidade de regular, padronizar e uniformizar as atividades dos
policiais militares designados para a operação de fiscalização e monitoramento ambiental na Reserva
Biológica do Gurupi/MA e,
Considerando ainda o Convênio firmado entre a Polícia Militar do Maranhão
(PMMA) e o Instituto Chico Mendes de Biodiversidade (ICMBio).
RESOLVE
Art. 1º - Aprovar as Normas Gerais de Ação (NGA), que segue em anexo, com
vistas a regulamentar as atividades desenvolvidas nas operações desencadeadas na Reserva Biológica
do Gurupi/MA e posto avançado de Pequiá/Açailândia.
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor, na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA,
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
Quartel do Comando Geral, em São Luís, 13 de maio de 2013. (ass. ilegível) Cel
QOPM FRANKLIN PACHÊCO SILVA – Comandante Geral da PMMA.
ANEXO À PORTARIA N° 024/2013-GCG
NORMAS GERAIS DE AÇÃO (NGA)
1. FINALIDADE
Essas Normas Gerais de Ação tem por finalidade regular, padronizar e uniformizar
as atividades dos policiais militares que se encontram na operação de fiscalização e monitoramento
ambiental na Reserva Biológica do Gurupi/Ma e posto avançado de Pequiá/Açailândia, resultante do
Convênio firmado entre a Polícia Militar do Maranhão (PMMA) e o Instituto Chico Mendes de
Biodiversidade (ICMBio).
2. EFETIVO
O efetivo previsto será composto de oficiais e praças do Batalhão de Polícia
Ambiental (BPA) podendo ser reforçado por policiais militares de outras Unidades Policiais
Militares (UPM’s), conforme deliberação do Comando Geral da Corporação.
3. DETERMINAÇÃO
Nas operações na Reserva Biológica do Gurupi/MA, o comandante da operação
deverá ser do BPA podendo tal atribuição ser destinada ao policial mais antigo da tropa de reforço,
sendo necessário que disponha de conhecimento específico da missão a ser executada.
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O expediente na Base Norte e na Base Sul será das 08h00 às 18h00, onde o policial
permanecerá fardado, devendo o policial de maior graduação no comando de cada Base realizar a
escala distribuindo o efetivo de forma equitativa nos horários matutinos e vespertinos. Durante o
horário noturno deverá ser previsto uma escala de permanência após cessar o funcionamento do
gerador de energia.
Os finais de semana servirão para asseio do fardamento devendo sempreter policias
fardados para pronto atendimento conforme escala do comandante da Base Sul ou Base Norte.
Durante a preparação da alimentação poderá o policial permanecer sem o
fardamento, podendo contar com um auxiliar para realizar tal atividade.
4. CONDUTAS
4.1 Geral Hierarquia, disciplina, pontualidade, camaradagem, perseverança,
espírito de corpo, amor corporativo, civismo e patriotismo entre outras são pilares e/ou virtudes que
devem ser cultivadas na vida do militar.
4.2 Específicas
4.2.1 É obrigação do militar inteira-se de todas as ordens e avisos afixados em
locais próprios.
4.2.2 Os policias devem estar com o uniforme e equipamento rigorosamente
cuidados, visto que a boa apresentação eleva a alta estima e a moral do policial, refletindo na
imagem institucional.
4.2.3 É proibido o consumo de bebidas alcoólicas nas bases, bem como assistir
vídeos pornográficos ou similares, bem como é proibido o jogo de azar, tais como: baralhos, rifas ou
transações comerciais nas bases e postos.
4.2.4 A limpeza e manutenção de todo o local de serviço também é de
responsabilidade dos policias de serviço, devendo zelar pelo não desperdício e controle de resíduos.
4.2.5 O comandante da operação em Pequiá/Açailândia deverá manter contato com
os hospitais próximos as bases para possível atendimento dos policias acidentados ou acometidos de
doença.
4.2.6 Em caso de doença ou acidente o comandante da operação em
Pequiá/Açailândia deverá ser informado de imediato sendo concomitantemente providenciado
a remoção do policial até a saída das bases, local onde será removido em
ambulância para cidade mais próxima.
5. REQUISITOS
5.1.1 Só poderão ser indicados para a operação de fiscalização e monitoramento
ambiental na Reserva Biológica do Gurupi/MA e posto avançado do Pequiá/Açailândia, os policiais
militares que estejam no mínimo no comportamento “BOM”.
5.1.2 Os policiais que solicitaram permissão para compor o efetivo da missão não
podem ter pendências de ordem administrativas e judiciais durante sua realização.
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5.1.3 Os policiais indicados para compor o efetivo da missão deverão ter noções
básicas de informática visto que a comunicação entre as bases e o comando constantemente são
realizadas por meios eletrônicos.
5.1.4 Os policiais lotados na Base Sul e Norte podem ser deslocados sob o
comando do Cmt da Operação para atender necessidade do serviço.
5.1.5 O comandante da Base de Pequiá deverá manter contato diário com o
comando do BPA, bem como fiscalizará a aquisição de alimentos para as bases.
6. SEGURANÇA PESSOAL E DAS BASES
Todos os oficiais e praças do contingente da operação são responsáveis pela
segurança pessoal e do local, devendo ter cuidado com o manuseio de armamento e precaução no
contato com animais peçonhentos e ferozes.
Os policiais militares deverão ter como equipamentos os seguintes itens:
a) Facão;
b) Faca;
c) Cantil;
d) Lanterna;
e) Corda (4m);
f) Rede;
g) Luva de construção;
h) Repelente;
i) Protetor solar;
j) Kit de primeiros socorros e medicamentos de uso pessoal e demais objetos de
uso individual.
7. CASOS OMISSOS
Os casos omissos serão resolvidos pelo Comandante do Batalhão de Polícia
Ambiental, seguindo orientação do Comando Geral.
(ass. ilegível) Cel QOPM FRANKLIN PACHÊCO SILVA – Comandante Geral da
PMMA.
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PORTARIA N° 043/2013-GCG - Institui o dia dos policiais militares da Reserva Remunerada e
Reformados.
(BG Nº 140, de 25 de julho de 2013)
O COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO, no uso
de suas atribuições legais, de acordo com o art. 5º da Lei n.º 4.570, de 14/07/1984 e,
considerando a necessidade de estreitar o relacionamento entre os policiais
militares da ativa e os da Reserva Remunerada e Reformados.
considerando o preito de gratidão àqueles que se dedicaram ao serviço da
Segurança Pública, no Estado do Maranhão.
RESOLVE
Art. 1º - Fica instituído na Polícia Militar do Maranhão o dia dos policiais militares
da Reserva Remunerada e Reformados a ser comemorado, anualmente, no dia 11 de agosto.
Art. 2º - A data a que se refere o artigo anterior, coincidindo com sábado, domingo
ou feriado será comemorado em data a ser determinada pelo Comandante Geral da Corporação.
Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogada
a Portaria nº 088/95-DP/4, de 10/05/1995.
DÊ-SE CIÊNCIA,
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
Quartel do Comando-Geral, em São Luís, 25 de julho de 2013. No Impedimento,
(Ass. Ilegível) CEL QOPM EDILSON MORAES GOMES – Subcomandante Geral.
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PORTARIA N° 041/2013-GCG – Dispõe sobre subordinação do PROERD e GEAP.
(BG 142/2013, de 29 de julho de 2013)
O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO, no uso
de suas atribuições legais, de acordo com o art. 6º, da Lei n° 4.570, de 14/07/1984 e,
considerando o teor da Portaria nº 027/2003-GCG, de 16/08/2003, publicada no
Boletim Geral nº 186/2003, de 03/10/2003, que instituiu na Polícia Militar do Maranhão o Programa
Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (PROERD);
considerando o teor da Portaria nº 028/2003-GCG, de 16/08/2003, publicada no
Boletim Geral nº 185/2003, de 02/10/2003, que instituiu na Polícia Militar do Maranhão o Grupo
Especial de Apoio às Escolas (GEAPE);
considerando a necessidade de um melhor acompanhamento, coordenação,
fiscalização e controle das atividades desenvolvidas pelo PROERD e pelo GEAPE, na capital e no
interior.
RESOLVE
Art. 1º - Determinar que a Coordenação Estadual do Programa Educacional de
Resistência às Drogas e à Violência (PROERD) e do Grupo Especial de Apoio às Escolas (GEAPE)
ficará subordinada ao Gabinete do Comandante Geral da Polícia Militar do Maranhão.
Art. 2º - O Regulamento para aplicação do Programa Educacional de Resistência às
Drogas e à Violência (PROERD), aprovado pela Portaria nº 027/2003-GCG, de 16/08/2003,
publicada no Boletim Geral nº 186/2003, de 03/10/2003, passa a vigorar com as seguintes alterações:
REGULAMENTO PARA APLICAÇÃO DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE
RESISTÊNCIA ÀS DROGAS E À VIOLÊNCIA (PROERD).
Art. 1º - O Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência
desenvolvido pela PMMA, a fim de prevenir o uso de drogas entre crianças do ensino fundamental.
Consiste em um programa educativo e aborda aspectos tais como: O reforço da auto estima, a
pressão dos colegas e da mídia para o uso de drogas, as gangues e a resolução de conflitos sem
recorrer à violência. (NR)
......................................................................................................
“Art 5º - A Coordenação Estadual do PROERD ficará subordinada diretamente ao
Gabinete do Comandante Geral e o seu Coordenador deverá ser um Oficial Superior da ativa desta
Corporação, designado através de Portaria pelo Comandante Geral da PMMA” (NR)
Parágrafo Único – Os Coordenadores Setoriais serão os Comandantes de Unidades,
a quem compete coordenar a aplicação do programa na circunscrição de sua OPM. (NR)
.......................................................................................................
Art. 11 - O Setor de Acompanhamento Técnico será constituído de Instrutores
“Mentores” do PROERD e do Pedagogo do PROERD. (NR)
.......................................................................................................
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Art. 22 - O PROERD será aplicado por Policiais Militares fardados da ativa,
incluindo, além do desenvolvimento do conteúdo específico destinado aos alunos na faixa etária
estabelecida, a realização de reuniões com pais e corpo docente das escolas. (NR)
Art. 23 - As aulas para os alunos são ministradas uma vez por semana, ao longo de
um semestre letivo, com duração de 45 a 50 minutos, contando com a presença dos professores em
sala de aula. Ao Policial Militar é destinado 3 a 5 turmas por dia, sendo em cada uma delas
responsável pelo desenvolvimento do Programa. Durante sua permanência na escola, o Policial
Militar promove visitas a outras turmas e, convive ao longo do dia com toda comunidade escolar.
(NR)
Art. 24 - As aulas são ministradas com auxílio do livro do aluno destinada às
crianças na faixa etária respectiva ao currículo respectiva aplicado. (NR)
.......................................................................................................
“Art. 29..........................................................................................
§ 2º - O curso de Instrutores do PROERD objetiva capacitar o Policial Militar a
valorizar a prevenção como importante estratégia diante da questão das drogas e habilitá-lo a aplicar
o currículo PROERD para crianças, adolescentes e adultos, em salas de aula. (NR)
.......................................................................................................
Art. 50............................................................................................
I - É indispensável a participação do aluno em todas as aulas, tolerando-se até o
máximo de 03 (três) faltas; (NR)
.......................................................................................................
“Art. 53 - Para a aplicação do currículo PROERD nas escolas, o Policial Militar
docente comparecerá nos primeiros quatro dias úteis da semana, as escolas indicadas pela
Coordenação do Programa, sendo que o Policial Militar docente com atividade exclusiva atenderá no
máximo cinco turmas, o policial com um dia disponível na semana atenderá, também de três a cinco
turmas e os demais policiais que obtiverem o curso de Instrutor, terão que atender no mínimo, uma
turma por semana. Sendo que há a previsão de visitações às classes de menor ou maior faixa etária,
nos horários de intervalos entre as aulas durante o horário de expediente.” (NR)
Art. 3º - O Regulamento para funcionamento do Grupo Especial de Apoio às
Escolas (GEAPE) na PMMA, aprovado pela Portaria nº 028/2003-GCG, de 16/08/2003, publicada
no Boletim Geral nº 185/2003, de 02/10/2003, passa a vigorar com as seguintes alterações:
REGULAMENTO PARA FUNCIONAMENTO DO GRUPO ESPECIAL DE
APOIO ÀS ESCOLAS (GEAPE) NA PMMA.
.......................................................................................................
“Art. 2º - A Coordenação Estadual do GEAPE ficará subordinada diretamente ao
Gabinete do Comandante Geral e o seu Coordenador deverá ser um oficial superior da ativa da
Corporação, designado pelo Comandante Geral da PMMA através de Portaria.” (NR)
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“Parágrafo único – Os Coordenadores Setoriais serão os Comandantes de
Unidades, a quem compete Coordenar a execução das atividades do grupo na circunscrição de sua
OPM.” (NR)
“DA ESTRUTURA DO GEAPE
Art. 3º - A administração do GEAPE constitui-se de:
I. Coordenação Estadual e Setorial; (NR)
.......................................................................................................
“DA COORDENAÇÃO
Art. 4º - Compete à Coordenação Estadual do GEAPE: (NR)
............................................................................................
§ 1º - Compete ao Coordenador Setorial as mesmas atribuições do Coordenador
Estadual na circunscrição de sua OPM. (NR)
§ 2º - A secretaria, o setor de cursos, de comunicação social e de acompanhamento
técnico, ficarão vinculados ao Coordenador Estadual.” (NR)
.......................................................................................................
“DO SETOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Art. 7º - Compete ao Setor de Comunicação Social:
I. Cadastrar os órgãos de imprensa
II. Divulgar o trabalho do GEAPE junto aos Órgãos de Comunicação Social;
III. Confeccionar resenhas de notícias vinculadas ao GEAPE;
IV. Encaminhar “release” à imprensa sobre as atividades do GEAPE;
V. Solicitar dos Coordenadores Setoriais encarregados, cópia das matérias a serem
divulgadas;
VI. Controlar a estatística de notícias sobre drogas, bem como o registro das
ocorrências nas escolas.”(NR)
“DO SETOR DE ACOMPANHAMENTO TÉCNICO
Art. 8º - ........................................................................................:
II. Supervisionar o Policial Militar em sua área de atuação; (NR)
...........................................................................................
VIII. Receber a relação de escolas e calendário de atividades de cada equipe do
GEAPE, encaminhando à Coordenação Estadual do GEAPE dentro de prazos estabelecidos;
...........................................................................................
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X. Manter contato permanente com o Coordenador Estadual do GEAPE,
inteirando-se de qualquer alteração na aplicação do grupo nas escolas;
XI. Elaborar e encaminhar à Coordenação Estadual do GEAPE, relatório mensal de
atividades do GEAPE.” (NR)
XII. (revogado);
XIII (revogado).
.......................................................................................................
“Art. 11...........................................................................................:
..........................................................................................................
XII. Elaborar e remeter a Coordenação Estadual e setorial calendário das atividades
do GEAPE nas escolas de sua atuação; (NR)
XIII. Produzir e remeter à Coordenadoria Estadual e Setorial relatório sobre
eventuais palestras para as quais venha ser designado; (NR)
........................................................................................................
Art. 17 - Durante sua atuação em sala de aula, o Policial Militar deverá portar, por
medida de segurança, os armamentos e demais equipamentos de dotação da corporação. (NR)
“DO INGRESSO AO GEAPE
Art. 18...........................................................................................:
VIII. (revogado)”.
......................................................................................................
“DAS ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES
Art. 23 - A participação do Policial Militar em atividades extracurriculares
promovidas pela escola em que atua, está condicionada à prévia autorização da Coordenação
Setorial.
Parágrafo único - Poderá o policial militar do GEAPE participar de atividades
extracurriculares, promovidas pela escola em que atua, desde que seja do prévio conhecimento do
Coordenador Setorial e, também, que na oportunidade não assuma responsabilidades diferentes
daquelas que já possui relativas ao GEAPE.” (NR)
.......................................................................................................
“DAS FÉRIAS E OUTROS AFASTAMENTOS
.......................................................................................................
Art. 26 - Os demais afastamentos previstos nos Estatutos dos Policiais Militares
serão concedidos pela Coordenação Setorial, de forma a não causar prejuízos ao desenvolvimento
das atividades do GEAPE. (NR)
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Art. 27 - Os afastamentos para licença por tempo de serviço deverão ser
comunicados pela Coordenadoria Setorial à Coordenadoria Estadual, para que possa ser viabilizada a
substituição do Policial Militar. (NR)
Art. 28 - A necessidade de afastamento em caráter extraordinário deverá ser
solicitada com um mínimo de 72 horas de antecedência, ao Coordenador Setorial, que comunicará
sua concessão ao Coordenador Estadual, bem como as medidas adotadas paraa substituição do
policial, caso a ausência seja de caráter emergencial; a Coordenação Setorial deverá encaminhar um
policial militar para substituí-lo.” (NR)
......................................................................................................
“DAS OCORRÊNCIAS POLICIAIS NO PERÍMETRO ESCOLAR
Art. 29.................................................................................
§ 2º- Os dados obtidos serão remetidos à Coordenação Estadual pelo Coordenador
Setorial, observadas as condições de sigilo exigidas para cada situação.” (NR)
......................................................................................................
“Art. 30..............................................................................
Parágrafo único - As ocorrências havidas, independentes do encaminhamento feito
e do registro, deverão constituir objeto de parte especial, dirigida ao Coordenador Setorial que
remeterá cópia à Coordenação Estadual, para fins de inclusão em banco de dados.” (NR)
......................................................................................................
“Art. 32 - As notícias chegadas ao Policial Militar do GEAPE acerca de tráfico de
drogas no âmbito da escola e suas cercanias serão imediatamente comunicadas ao Coordenador
Setorial, que através de mecanismos próprios comunicará à 2ª Seção/OPM e à Coordenação
Estadual, para a adoção das medidas necessárias ao enfrentamento do problema.” (NR)
......................................................................................................
“Art. 33 - Ao tomar conhecimento de situação de aluno vitimizado, referente a
abuso sexual e maus tratos, deve o Policial Militar orientar o encaminhamento para tratamento
adequado, juntamente com a direção da escola e a família, informando aos Coordenadores Estadual e
Setorial e à autoridade competente.
Parágrafo único - As Coordenações Estadual e Setorial constituirão canal de
comunicação direta com a Promotoria de Justiça, Promotoria de Educação e Promotoria da Infância e
Juventude, Juizado da Infância e Adolescência, Conselhos Tutelares e outros órgãos afins.” (NR)
......................................................................................................
Art. 35 - O GEAPE será desenvolvido em todo o território Maranhense, na Capital
sob responsabilidade da Coordenação Estadual e no interior, através das OPM´s, para aplicação das
ações do Grupo. (NR)
Art. 4º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA,
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PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Quartel do Comando Geral em São Luís, 31 de julho de 2013. (Ass. Ilegível) Cel
QOPM FRANKLIN PACHÊCO SILVA - Comandante-geral da PMMA.
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PORTARIA Nº 045/2013–GCG - Aprova o novo texto do Regimento Interno do Centro de
Formação e Aperfeiçoamento de Praças.
(BG 167/2013, de 02 de setembro de 2013)
O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO, no uso
de suas atribuições legais e de acordo com os artigos 5º, 6º, 7º, 8º da Lei 4.570, de 14 de junho de
1984 e,
Considerando a necessidade de adequação e atualização do Regimento Interno do
Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (RI-CFAP), aprovado pela Portaria nº 012/2007GCG, publicada no Boletim Geral nº 051, de 16/03/2007;
Considerando a previsão de início do Curso de Formação de Soldados (CFSD
PM/2013) que será realizado no Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças e nas demais
Unidades Policiais Militares do interior com encargos de ensino;
Considerando a necessidade de padronizar procedimentos e exercer a coordenação,
fiscalização, controle, bem como regular as atividades administrativas e de ensino no CFAP e nas
UPM’s do interior com encargos de ensino, durante a realização do Curso de Formação de Soldados.
RESOLVE
Art. 1º - Aprovar o novo texto do Regimento Interno do Centro de Formação e
Aperfeiçoamento de Praças (RI-CFAP).
Art. 2º - Aprovar o Plano de Curso que regulará o Curso de Formação de Soldados
PM (CFSD PM/2013) que será realizado no CFAP e nas UPM’s do interior com encargos de ensino.
Art. 3º - Determinar que sejam adotados pelas Unidades Policiais Militares do
interior com encargos de ensino, o presente Regimento Interno do CFAP e o Plano de Curso, durante
a realização do Curso de Formação de Soldados (CFSD PM/2013).
Art. 4º - As UPM’s com encargos de ensino poderão, conforme a necessidade,
realizar ajustes ao Plano de Curso, devendo ser previamente encaminhados a Diretoria de Ensino
para análise e autorização, sendo que tais alterações não se estenderão ao currículo do curso.
Art. 5º - O Curso de Formação de Soldados PM, além do Edital nº 003/2012,
publicado no DOE nº 198, de 10/10/12, também reger-se-á pelo Edital de Convocação para a 5ª etapa
(Investigação Social) e 6ª Etapa (Curso de Formação) do Concurso Público para o Cargo de Soldado
PM, pelo Regimento Interno do CFAP e pelo Plano de Curso.
Art. 6º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogada
a Portaria nº 012/2007-GCG, publicada no Boletim Geral nº 051, de 16/03/2007.
DÊ-SE CIÊNCIA,
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
Quartel do Comando Geral, em São Luís, 02 de setembro de 2013. (Ass. ilegível)
Cel. QOPM FRANKLIN PACHÊCO SILVA – Comandante Geral.
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REGIMENTO INTERNO DO CFAP
TÍTULO I
DA DESTINAÇÃO, SUBORDINAÇÃO, COMPETÊNCIA E ESTRUTURA ORGÂNICA
CAPÍTULO I
Da Destinação, Subordinação e Competência
Art. 1º - O Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (CFAP), criado pela
Lei Estadual Nº 3.602, de 04 de dezembro de 1974, é o órgão de ensino da Corporação, destinado à
formação, atualização, aperfeiçoamento e especialização das Praças da Polícia Militar, com o
objetivo de proporcionar:
I – formação básica técnico-profissional, humanística, filosófica e científica das
praças, habilitando-as para o exercício das diversas funções policiais militares;
II – atualização, aperfeiçoamento e especialização técnico-profissional das Praças,
para o exercício de cargos, funções e atividades que exijam conhecimentos específicos.
Art. 2º - O CFAP é subordinado à Diretoria de Ensino, que orientará e fiscalizará as
atividades nele desenvolvidas.
Art. 3º - Compete ao CFAP:
I – execução do ensino, instrução, pesquisa e extensão objetivando a formação,
atualização, aperfeiçoamento e especialização das Praças;
II – arquivo e fornecimento de documentação de ensino e conduta referentes às
praças;
III – elaboração e execução do Plano Geral de Ensino, em seu campo de atuação;
IV – elaboração e revisão de proposta dos planos de matérias (PLAMA), currículos
escolares de formação, atualização, aperfeiçoamento e especialização de Praças para a apreciação da
Diretoria de Ensino e aprovação pelo Comandante Geral;
V – encaminhamento dos resultados de Cursos e Estágios à Diretoria de Ensino
para publicação em Boletim Geral;
VI – promover pesquisas pedagógicas sobre assuntos emergentes em segurança
pública e os seus resultados na sociedade e formação dos policiais militares;
VII – elaboração do Relatório Anual de Ensino e de Instrução, referente as suas
atividades;
VIII – execução de atividades técnicas - pedagógicas;
IX – registro das atividades escolares desenvolvidas, por cursos, estágios e por
aluno;
X – propor à Diretoria de Ensino atualização, aperfeiçoamento e especialização
para instrutores e monitores em cursos oferecidos por outros órgãos de ensino;
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XI - selecionar instrutores, professores e monitores para indicação da Diretoria de
Ensino;
XII - propor à Diretoria de Ensino a atualização da legislação de ensino;
XIII - fornecer históricos escolares, certificados ou diplomas aos concludentes de
cursos ou estágios.
CAPÍTULO II
Da Estrutura Orgânica
Art. 4º - O CFAP tem a seguinte estrutura orgânica:
I – Comando:
a) Comandante;
b) Subcomandante.
II – Ajudância:
a) Ajd P/1;
b) Secretaria;
c) Oficial de Relações Públicas;
d) Seção de Comando e Serviço;
III – Divisão de Ensino:
a) Chefe;
b) Seção Técnica de Ensino;
c) Seção de Orientação Educacional;
d) Seção de Orientação Pedagógica:
e) Seção de Meios Auxiliares e Publicações;
f) Corpo Docente.
IV – Divisão Administrativa:
a) Chefe;
b) Tesouraria;
c) Almoxarifado;
b) Aprovisionamento;
e) Seção de Transporte e Comunicações;
f) Formação Sanitária.
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V – Corpo de Alunos:
a) Comandante;
b) Seção de Comando do Corpo de Alunos (C.A);
c) Pelotões de Alunos.
TÍTULO II
DAS ATRIBUIÇÕES ORGÂNICAS E FUNCIONAIS
CAPÍTULO I
Das Atribuições Orgânicas
SEÇÃO I
Do Comando
Art. 5º - Ao Comando compete:
I - responsabilizar-se pela administração do ensino, instrução, pesquisa e extensão;
II - coordenar as ações dos diferentes órgãos do Centro.
SEÇÃO II
Da Ajudância - P/1
Art. 6º - A Ajudância-P/1, além das atribuições normais previstas em leis e
regulamentos, é o órgão de assistência direta e pessoal do Comandante do CFAP, sendo auxiliada
pela Secretaria, Oficial de Relações Públicas e pela Seção de Comando e Serviço.
SEÇÃO III
Da Divisão de Ensino
Art. 7º - A Divisão de Ensino é o órgão técnico-pedagógico de planejamento,
orientação, fiscalização e controle do ensino, destinado a fornecer ao Comandante do CFAP, os
elementos necessários às decisões, assim como assegurar a execução destas, verificar e interpretar os
resultados dos processos ensino-aprendizagem, apoiada pela Seção Técnica de Ensino, Seção de
Orientação Educacional, Seção de Orientação Pedagógica, Seção de Meios Auxiliares e Publicações,
Corpo Docente competindo-lhe ainda:
I - assistir ao Comandante do CFAP, no planejamento geral, na coordenação e no
controle do processo ensino-aprendizagem;
II - estabelecer a política de orientação educacional do corpo discente e docente;
III - fixar as diretrizes pedagógicas pertinentes ao corpo docente.
SEÇÃO IV
Da Divisão Administrativa
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Art. 8º - A Divisão Administrativa é o órgão que tem por finalidade o
desenvolvimento dos serviços administrativos do CFAP, inclusive estabelecer política de aquisições,
controle e distribuição de materiais, através da Tesouraria, Almoxarifado, Aprovisionamento,
Formação Sanitária e Seção de Transporte e Comunicação.
SEÇÃO V
Do Corpo de Alunos
Art. 9º - Ao Corpo de Alunos (CA) compete planejar, coordenar e executar as
atividades relativas ao corpo discente, primando pela sua formação moral, cívica e profissional,
apoiado pela sua Seção de Comando.
CAPÍTULO II
Das Atribuições Funcionais
SEÇÃO I
Do Comandante
Art. 10 - O Comandante é também o Diretor de Ensino do Centro e será escolhido
entre os Oficiais Superiores da Corporação, tendo como atribuições além das previstas em leis e
regulamentos, as seguintes:
I – superintender, orientar e fiscalizar todas as atividades pedagógicas e
administrativas do estabelecimento;
II – submeter à Diretoria de Ensino para aprovação quaisquer documentos
elaborados pela Unidade pertinente ao ensino;
III – manter, pessoalmente ou por intermédio do Chefe da Divisão de Ensino,
constante fiscalização sobre a execução dos programas e planos de ensino, pelos professores e
instrutores;
IV – determinar pesquisas que lhe permitam manter-se informado a respeito do
processo ensino-aprendizagem e, em particular, os fatores que, eventualmente perturbem esses
rendimentos;
V – manter a Diretoria de Ensino a par do desenvolvimento do processo ensinoaprendizagem;
VI – promover a realização de conferências sobre assuntos gerais ou profissionais
de interesse do ensino;
VII – apresentar à Diretoria de Ensino relatório das atividades educacionais
desenvolvidas no estabelecimento de ensino após o seu término;
VIII – matricular no CFAP os candidatos aprovados no concurso de admissão ou
indicados aos diversos cursos ou estágios, pelo Comando da Corporação;
IX – cancelar, trancar matrícula e desligar o aluno do respectivo curso ou estágio,
obedecendo ao disposto neste Regimento e a legislação em vigor na Corporação;
X – emitir certificados, diplomas e históricos escolares dos alunos;
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XI – propor à Diretoria de Ensino a admissão de pessoal docente, quando se tratar
de civis ou Oficiais de outras Unidades;
XII – designar como coordenadores, instrutores e monitores de cursos ou estágios
os Oficiais e Praças pertencentes ao CFAP;
XIII – convocar o Conselho de Ensino;
XIV – propor à Diretoria de Ensino aquisição de livros didáticos para o acervo da
Biblioteca;
XV – propor à Diretoria de Ensino a antecipação ou prorrogação de expediente ou
alteração de rotina do CFAP, sempre que julgar necessário;
XVI - administrar os recursos financeiros destinados a Unidade;
XVII - aprovar os calendários, horários e programas relativos aos trabalhos
escolares, organizados pela Divisão de Ensino.
SEÇÃO II
Do Subcomandante
Art. 11 - O Subcomandante é o substituto eventual do Comandante, cabendo-lhe
além das previstas em leis e regulamentos, as seguintes atribuições:
I – secundar o Comandante do CFAP no exercício de suas atribuições;
II – propor aplicação de penas disciplinares e a concessão de recompensas;
III – manter-se inteirado das questões relativas ao ensino, de modo que esteja em
condições de substituir o Comandante em seus impedimentos;
IV – assegurar a ligação dos órgãos de ensino com os da administração da
Unidade;
V – coordenar a elaboração do relatório anual do CFAP;
VI – planejar, orientar, fiscalizar e coordenar as instruções a serem ministradas aos
Oficiais e Praças;
VII – propor medidas necessárias ao bom funcionamento do CFAP;
VIII - organizar juntamente com o P/1, o plano de férias anual dos Oficiais.
SEÇÃO III
Do Ajudante P/1 e seus Auxiliares
Art. 12- Ao Ajudante P/1 compete:
I - fiscalizar, controlar e coordenar as atividades de seus auxiliares;
II – manter atualizado o histórico da Unidade;
III – organizar e manter em dia os assentamentos de Oficiais e Praças;
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IV – confeccionar as escalas de serviços e representações de Oficiais, submetendoas a aprovação do Subcomandante;
V – manter atualizados os mapas de efetivos de Oficiais e Praças;
VI – coordenar a preparação dos Boletins Internos e encaminhá-los acompanhados
das respectivas documentações ao Subcomandante para devida conferência;
VII – manter atualizado o arquivo da Ajudância;
VIII – confeccionar toda a correspondência baseada em leis, portarias, decretos, e
documentos afins;
IX – elaborar o relatório mensal e anual das atividades do CFAP;
X - organizar o Plano de Férias anual das Praças.
Art. 13 - Ao Secretário compete:
I – receber toda a correspondência destinada à Unidade e após triagem, encaminhálas aos seus respectivos destinatários, devidamente protocoladas;
II – confeccionar toda a correspondência oficial da Unidade excetuando aquelas
baseadas em lei, normas e decretos as quais ficarão afetas ao ajudante;
III – registrar em pasta própria as alterações dos Oficiais e Praças;
IV – conferir e autenticar cópias extraídas do arquivo;
V – responder pela carga do material de sua seção e do gabinete do Comando;
VI – elaborar e fornecer semanalmente ao Comandante do CFAP, um rol dos
compromissos profissionais a serem cumpridos pelo mesmo.
Art. 14 - O Oficial de Relações Públicas é o assessor do Comandante no trabalho
de relações públicas, competindo-lhe, além das previstas nos regulamentos, as seguintes atribuições:
I – manter o Comando bem informado sobre a imagem do CFAP na sociedade;
II – manter ligações com o serviço de Relações Públicas da Corporação, para fins
de informação e divulgação das solenidades a serem realizadas no CFAP;
III – auxiliar o comando no preparo de solenidades cívico-militares e na divulgação
destas, quando se fizer necessário;
IV – planejar a execução de ação cívico-social;
V – manter atualizado o cadastro dos Oficiais e praças do Centro;
VI – instruir a guarda do quartel em que se refere no atendimento ao público que
visitam a Unidade;
VII – manter atualizada a relação de autoridades e pessoas ligadas ao CFAP;
VIII – conhecer o histórico e os planos de ação do CFAP;
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IX – estar em condições de prestar qualquer esclarecimento ao público interno e
externo sobre o funcionamento do CFAP;
X – organizar e executar, juntamente com o Oficial de Educação Física,
competições esportivas e práticas de desportos, envolvendo representações civis e militares;
XI – reunir dados sobre o CFAP, para esclarecimentos aos visitantes, tais como:
slides, prospectos, fotografias, mapas e materiais afins;
XII – orientar e acompanhar os trabalhos das comissões de turmas concludentes;
XIII – expedir convites das diversas solenidades do CFAP mediante orientação do
Comando;
XIV – providenciar brindes e gravações de placas a serem oferecidos à autoridade
ou personalidade, a critério do comando.
Art. 15 - Ao Chefe da Seção de Comando e Serviços compete:
I – fiscalizar a execução da segurança do Quartel;
II – propor ao Chefe da Divisão Administrativa construções, instalações e reparos
no centro;
III – fiscalizar a manutenção e reparação de equipamentos e instalações;
IV – fiscalizar e coordenar o serviço de jardinagem do Centro;
V – confeccionar as escalas de serviço externo e interno das praças da Unidade;
VI – fazer a chamada diária das praças da Unidade;
VII – confeccionar os mapas de força das praças da Unidade;
VIII – propor elogios, dispensas e punições das praças da Unidade.
SEÇÃO IV
Do Chefe da Divisão de Ensino e Seções Subordinadas
Art. 16- Ao Chefe da Divisão de Ensino compete:
I – coordenar o trabalho das seções da Divisão de Ensino;
II – coordenar o planejamento dos cursos e estágios presenciais, semipresenciais e
à distância;
III – propor a realização de palestras, conferências ou cursos de reforço para
professores, instrutores, monitores e alunos;
IV – organizar e orientar as atividades extraclasse do CFAP;
V – acompanhar e controlar o rendimento das atividades escolares adotando
medidas tendentes a estimulá-lo e melhorá-lo;
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VI – levar ao conhecimento do Subcomandante, todas as ocorrências dos corpos
docente e discente;
VII – apresentar ao Comandante do CFAP, ao fim do ano letivo um relatório dos
trabalhos escolares realizados;
VIII – propor ao Comandante do CFAP, a designação dos professores e monitores,
bem como as atribuições, nos casos de impedimentos;
IX – aprovar as propostas de verificações elaboradas pelos professores/instrutores,
de acordo com as normas de medidas de avaliação vigente na Corporação;
X – apresentar ao Comandante, ao fim de cada período letivo, um juízo sintético
sobre a atuação dos professores e instrutores;
XI – dar parecer sobre planos de ensino e encaminhá-los a quem competir;
XII – propor ao Comandante a aquisição de material e livros didáticos em temas de
interesse da segurança pública, cultura e sociedade;
XIII – propor calendário de verificações e outros trabalhos escolares;
XIV – planejar, organizar e coordenar as solenidades de formatura, em conjunto
com o Comandante do Corpo de Alunos;
XV - Propor ao Comandante a revisão curricular dos cursos e estágios do Centro.
Art. 17 - O Chefe da Seção Técnica de Ensino tem as seguintes atribuições:
I – assessorar o Chefe da Divisão de Ensino em assuntos pedagógicos;
II – responsabilizar-se pela impressão e sigilo de propostas de provas e outros
documentos em trâmite pela Seção;
III – elaborar o Plano Geral de Ensino (PGE), com a colaboração dos demais
órgãos da Divisão de Ensino e dos Docentes do CFAP em consonância com as Normas para o
Planejamento e Conduta de Ensino (NPCE);
IV – registrar os resultados de provas de cada aluno em fichas apropriadas;
V – participar da avaliação e adequação dos currículos dos cursos realizados no
CFAP;
VI – elaborar o relatório anual das atividades da Seção;
VII – coordenar a elaboração dos Planos de Matérias (PLAMA) pelos docentes;
VIII – elaborar Quadros de Trabalhos Semanais (QTS), Mensais (QTM) e Anuais
(QTA);
IX – elaborar e registrar diplomas, certificados e históricos de conclusão de cursos
e estágios;
X – propor pesquisas pedagógicas;
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XI – registrar as aulas ministradas, controlando a frequência dos docentes e
discentes;
XII – estabelecer rotina de trabalho para a Seção.
Art. 18 - O Chefe da Seção de Meios Auxiliares e Publicações têm, além de outras
previstas, as seguintes atribuições:
I – controlar o equipamento audiovisual sob sua responsabilidade, bem como
providenciar para que sejam executados os reparos necessários ao funcionamento do mesmo;
II – coordenar a elaboração de apostilas, transparências, desenhos, murais e outros
quadros, a fim de serem utilizados em aulas, visitas e inspeções;
III – coordenar as solenidades e festividades realizadas no Centro, no tocante à
preparação dos locais, colocação de microfones e alto-falantes, bem como, a feitura e colocação de
cartazes a elas referentes;
IV – exibir filmes que possam interessar diretamente ao ensino;
V – coordenar a gravação de palestras e discursos realizados no âmbito do Centro e
fora dele mediante ordem;
VI – organizar e controlar o acervo da biblioteca;
VII – providenciar a confecção de exemplares de diplomas e certificados referentes
cursos em funcionamento no Centro;
VIII – responsabilizar-se pela limpeza e conservação do auditório;
IX - controlar o uso da máquina de reprografia;
X – prever e prover os meios didáticos necessários ao cumprimento das tarefas
escolares.
Art. 19 - Ao Chefe da Seção de Orientação Educacional compete:
I – assessorar o Chefe da Divisão de Ensino nos assuntos educacionais;
II – realizar as atividades de aconselhamento àqueles que procurarem orientação;
III – estabelecer diagnósticos do aproveitamento intelectual dos alunos dos vários
cursos e estágios;
IV – acompanhar a vida escolar do aluno, considerando o seu comportamento
dentro e fora da Corporação;
V – apresentar ao Chefe da Divisão de Ensino relatório de caráter confidencial,
circunstanciado sempre que dispuser de dados sobre qualquer aluno, ou detectar outros fatos que
surgirem em sua incompatibilidade em permanecer no curso ou estágio que frequenta;
VI – manter o Chefe da Divisão de Ensino sempre atualizado sobre o
desenvolvimento de suas atividades;
VII – realizar as atividades de orientação e educação psicológica do corpo discente.
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Art. 20 - Ao Chefe da Seção de Orientação Pedagógica compete:
I – assessorar o Chefe da Divisão de Ensino em todos os trabalhos de orientação
pedagógica;
II – acompanhar a execução dos planos gerais e parciais do estabelecimento,
realizando o trabalho de supervisão e coordenação;
III – assistir ao Corpo Docente, proporcionando-lhes elementos indispensáveis e
estímulos adequados para a execução dos planejamentos e aperfeiçoamento de ação didática;
IV – verificar as falhas durante o processo escolar;
V – promover pesquisas quanto às causas do baixo rendimento escolar;
VI – promover a divulgação de normas e medidas que tenham bons resultados em
uma disciplina, para estendê-las às demais, se possíveis;
VII – sugerir retificações ou modificações dos planos de trabalho, quando a
realidade pedagógica exigir;
VIII – prestar assistências às diversas disciplinas educativas do currículo, bem
como, às atividade extraclasse;
IX – acompanhar o rendimento dos pelotões observando para as oscilações
injustificadas;
X – promover estudos a respeito do calendário escolar, provas de rendimentos,
tarefas e exigências de estudos a fim de torná-los mais ajustados à realidade dos alunos e do ensino;
XI – acompanhar atuação e nível de desempenho dos Docentes do CFAP;
XII – propor aquisição de livros, assinaturas de revistas científicas e outras medidas
para promover a atualização dos instrutores, professores e alunos;
XIII – apresentar sugestões para o melhoramento dos currículos;
XIV – promover estágios, seminários, palestras de extensão e de atualização
didática e pedagógica;
XV – realizar intercâmbio de informações com o Chefe da Seção de Orientação
Educacional visando colher e fornecer subsídios para possibilitar o ajustamento emocional,
psicológico e educacional do corpo discente;
XVI – manter o Chefe da Divisão de Ensino atualizado sobre as atividades
desenvolvidas pela SOP;
XVII – promover avaliação sistemática dos corpos docente e discente.
SEÇÃO V
Do Corpo Docente
Art. 21 - O Corpo Docente do CFAP é constituído por professores e instrutores.
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Parágrafo Único – Os Oficiais e Sargentos que servem no CFAP são considerados
para todos os fins, instrutores e monitores, respectivamente, de acordo com sua especialização.
Art. 22 - Os membros do Corpo Docente deverão, preferencialmente, possuir
cursos ou estágios de especialização que os habilitem ao exercício da docência.
Art. 23 - Os Oficiais que não pertencerem ao CFAP serão indicados pelo
Comandante Geral, para atuarem no Corpo Docente.
Art. 24 - Ao Chefe do Corpo Docente compete:
I – assessorar o Chefe da Divisão de Ensino nos assuntos referente ao Corpo
Docente;
II – colaborar com o Chefe da Seção Técnica de Ensino na elaboração do Plano
Geral de Ensino (PGE);
III – acompanhar o Corpo Docente em suas atividades de execução de ação
didática orientando no que for necessário;
IV – apresentar relatório geral ao final do ano letivo, baseado nas atividades
desenvolvidas pelos docentes do Centro;
V – manter os docentes informados sobre o calendário de provas e suas possíveis
alterações;
VI – manter os docentes informados sobre o Quadro de Trabalho Semanal (QTS) e
suas alterações;
VII – promover reuniões entre os docentes visando a uniformidade e harmonia de
procedimentos, bem como, melhoria na execução das atividades didáticas;
VIII – manter o controle do registro de frequência dos docentes;
IX – manter o Chefe da Divisão de Ensino atualizado sobre as atividades
desenvolvidas pelo Corpo Docente;
X - providenciar quando solicitado os recursos audiovisuais para as aulas.
Art. 25 - Aos professores e instrutores além do previsto em leis e regulamentos
compete:
I – apresentar ao Chefe do Corpo Docente ao final de cada ano letivo ou nas épocas
marcadas, o relatório sintético sobre os trabalhos relativos ao ensino de cada matéria, com a
enumeração das falhas observadas e das sugestões para melhoria do processo ensino-aprendizagem;
II – elaborar e corrigir as provas e trabalhos, apresentando resultado nos prazos
estipulados;
III – cumprir encargos e comissões que lhes forem atribuídas no interesse do
ensino;
IV – encaminhar à Divisão de Ensino, no prazo estabelecido, proposta de Plano de
Matéria, a ser aplicada no ano seguinte;
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V – fazer o necessário registro do assunto tratado e do trabalho realizado em aula
ou seção a seu cargo;
VI – fazer cumprir as disposições regulamentares quanto à frequência aos trabalhos
escolares dos alunos, bem como, quanto às atividades dos monitores;
VII – cumprir os horários estabelecidos, bem como, dirigir e fiscalizar a
aprendizagem da matéria;
VIII – manter a ordem e a disciplina durante as aulas, comunicando por escrito ao
Comandante do Corpo de Alunos qualquer ocorrência nesse sentido;
IX – observar o regime escolar cumprindo as diretrizes, instruções e ordens
baixadas pelos órgãos competentes;
X – organizar as fichas, planos de aula e o registro de todos os trabalhos relativos a
sua matéria;
XI – participar das reuniões regulamentares;
XII – solicitar, em tempo hábil à Seção de Meios Auxiliares, o material necessário
aos trabalhos de sua matéria;
XIII – realizar e promover estudos e pesquisas, dirigindo, orientando e fiscalizando
o seu desenvolvimento.
XIV - encaminhar à Seção Técnica de Ensino, no prazo estabelecido, a sua
proposta de prova com gabarito;
XV – informar, no prazo de 48h (quarenta e oito horas) de antecedência, à Divisão
de Ensino, a impossibilidade de comparecimento para ministrar aula.
SEÇÃO VI
Do Comandante do Corpo de Alunos e seus Auxiliares
Art. 26 - O Comandante do Corpo de Alunos, além de outras previstas tem as
seguintes atribuições:
I – manter o Comandante e Subcomandante informados do desempenho dos alunos
nas atividades escolares e no aspecto disciplinar;
II – supervisionar a execução do ensino, através de visitas diárias às salas de aulas
e contatos pessoais com instrutores, professores e auxiliares de ensino;
III – acompanhar os processos investigatórios em que estejam envolvidos os seus
comandados, esforçando-se para que não lhes faltem os recursos legais de defesa, nem sejam esses
retardados;
IV – apreciar e divulgar perante o corpo os atos meritórios dos seus comandados,
que possam servir de exemplo;
V – assinar documentos de baixa à enfermaria ou hospital, quando no quartel,
também as extraordinárias, de Oficiais e Praças do corpo;
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VI – assistir pessoalmente, ou por intermédio do corpo, à leitura de Boletim Interno
do Centro;
VII – desenvolver entre os seus comandados o sentimento do dever, orientando os
Oficiais objetivando estabelecer uma doutrina e uniformidade de procedimentos;
VIII – designar Oficiais e Praças do Corpo para o desempenho de funções e
missões atribuídas à sua fração;
IX – elaborar as Normas Gerais de Ação (NGA), particulares do Corpo de Alunos;
X – elaborar programas de recepção para os seus comandados;
XI – encaminhar à decisão da autoridade superior, os casos e ocorrências que
escaparem às suas atribuições;
XII – supervisionar as atividades curriculares ou extracurriculares do Corpo
Discente, na área de sua competência;
XIII – escalar o serviço normal do corpo, e o que lhe for determinado;
XIV – fiscalizar a escrituração do corpo, providenciando para que seja mantida
sempre em dia e em condições de ser examinada pela autoridade competente;
XV – indicar ao Comandante do Centro, Oficiais e alunos do corpo, para
comporem as comissões de festas e formaturas;
XVI – organizar e manter atualizado o mapa de efetivo e a relação nominal dos
componentes do corpo, com respectivos endereços;
XVII – ouvir com atenção os seus comandados e providenciar para que sejam
assegurados os seus direitos e satisfeitos os seus interesses pessoais, sem prejuízo da disciplina,
serviço, instrução e ensino;
XVIII – providenciar para que sejam feitos os atestados de origem aos seus
comandados, de acordo com as instruções regulamentares;
XIX – tomar providências com alimentação, acomodação e transporte, bem como
atendimento médico quando o corpo for empenhado, em situação que exija este procedimento;
XX – zelar pela conservação das instalações, equipamentos e materiais distribuídos
ao corpo através da inspeção periódica;
XXI – zelar pela boa apresentação, higiene pessoal e correção de seus comandados;
XXII – realizar reuniões com os alunos do seu curso para atualizá-los a respeito de
ordens e instruções, quando se fizer necessário, e para ouvir os seus comandados no tocante a seus
problemas e dificuldades;
XXIII – despachar com o Subcomandante do CFAP e estudar com o mesmo, os
problemas inerentes à sua esfera de atribuições.
Art. 27 - Do Chefe da Seção de Comando do Corpo de Alunos compete:
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I – auxiliar o Comandante do Corpo de Alunos (C.A) na educação, instrução,
disciplina e administração do corpo;
II – ter a seu cargo toda escrituração referente aos alunos, serviços e instrução,
auxiliados pelas demais praças da seção (monitores);
III – responsabilizar-se pelo arquivamento de todos os documentos que devam ser
conservados no C.A, inclusive os Boletins e Aditamentos;
IV – apresentar diariamente ao Comandante do Corpo de Alunos, os documentos
relativos a todos os assuntos que devam ser por ele despachados;
V – proceder à leitura do Boletim Interno e seu Aditamento ao corpo de alunos,
bem como a escala de serviço e mapas disciplinares;
VI – participar ao Oficial de Dia, na ausência do Comandante do C.A, qualquer
ocorrência que exija providências imediatas.
Art. 28 - Os Comandantes de Pelotões são os principais auxiliares do Comandante
do Corpo de Alunos na disciplina, instrução, educação e administração do Corpo, competindo-lhes,
além das obrigações previstas em regulamentos, às seguintes:
I – auxiliar o Comandante do Corpo de Alunos no tocante a manutenção e
fiscalização da disciplina;
II - providenciar a expedição de imediato da comunicação de transgressão
disciplinar ou escolar (CTD) quando do seu indício ou cometimento;
III – submeter ao Comandante do C.A as CTD, no prazo de 72 (setenta e duas)
horas;
IV – propor ao Comandante do Corpo de Alunos recompensas aos alunos que se
destacarem com ações meritórias;
V – preparar e controlar as guias de trânsito dos alunos do pelotão;
VI – fiscalizar diariamente a apresentação e higiene pessoal dos seus comandados;
VII – realizar nas datas determinadas a revista de cabelo;
VIII – fiscalizar os alunos no tocante a pontualidade a todas as atividades discentes;
IX – observar e exigir dos alunos a rigorosa observância às prescrições
regulamentares no tocante as manifestações de respeito e apreço a superiores, pares e subordinados;
X – manter atualizado o controle de registros de fichas e comportamento
disciplinar dos alunos do seu pelotão;
XI – manter atualizado os fichários com todos os dados e alterações referentes aos
comandados;
XII – zelar pelo asseio e ordem das salas de aula e alojamentos dos seus
comandados;
XIII – comandar o seu pelotão nos desfiles e representações;
331

XIV – providenciar, junto ao Comandante do Corpo de Alunos, o encaminhamento
do aluno que necessite cuidados médicos fora do CFAP;
XV – manter severa fiscalização sobre os uniformes e peças obrigatórias para os
alunos, e sobre os seus estados de conservação;
XVI – fornecer subsídios ao Comandante do C.A, para elaboração do relatório
anual, no âmbito do seu pelotão.
SEÇÃO VII
Do Chefe da Divisão Administrativa e Órgãos Subordinados
Art. 29 - O Chefe da Divisão Administrativa, além de outras previstas tem as
seguintes atribuições:
I - coordenar e fiscalizar as atividades dos serviços de todos os órgãos que lhe são
subordinados;
II – coordenar a elaboração da correspondência, relatórios, dados estatísticos e
históricos, no que concerne às suas atribuições;
III – manter contatos em nome do Comandante quando autorizado, com órgãos
provedores, visando ao atendimento das necessidades do CFAP;
IV – controlar todo o material distribuído, seus responsáveis direto e permanente
com a designação dos lugares em que se encontram;
V – planejar, coordenar, supervisionar e/ou propor:
a) construções e reparos nas instalações;
b) determinação das necessidades de suprimento;
c) estabelecimento de prioridades para suprimento e sua distribuição;
d) estado geral e particular do material e do equipamento;
e) manutenção e reparação do armamento e equipamentos;
f) situação logística, planos, relatórios, ordens, cálculos logísticos.
VI – elaborar proposta orçamentária;
VII - promover reuniões dos responsáveis dos órgãos que lhe são subordinados;
VIII - manter entendimentos com o Chefe da Divisão de Ensino, visando o
direcionamento de recursos para a elevação dos padrões de ensino;
IX - prever e suprir as necessidades materiais de ensino, com antecedência
necessária, acionando os órgãos que lhes são subordinados;
X - controlar a execução das medidas administrativas do CFAP, referentes à
segurança pessoal, assistência social e religiosa, financeira, material, transporte, aprovisionamento e
saúde;
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XI – efetuar toda a escrituração referente à carga e descarga de material
permanente e material bélico;
XII – responsabilizar-se pelo recebimento, guarda e conservação do armamento e
munições existentes na Unidade;
XIII – fazer recolher ao depósito todo o material inservível ou danificado,
providenciando o expediente para a sua recuperação ou descarga.
Art. 30 - O Almoxarife, além de outras previstas em regulamentos, tem as
seguintes atribuições:
I – distribuir nas seções e dependências do Centro o material mandado fornecer,
observando o procedimento administrativo adotado na seção;
II – efetuar as compras ou mandar realizar reparos nos respectivos materiais,
determinados pelo Comandante do Centro;
III – exercer o controle e a fiscalização dos serviços de faxina do Centro, nos
setores que lhe são afetos;
IV – manter organizados e limpos os depósitos, providenciando por iniciativa
própria, para que tudo se conserve na melhor ordem possível, de modo a não existir deteriorização de
artigos e facilitar os balanços;
V – efetuar a distribuição do fardamento aos Cabos e Soldados da Unidade e aos
alunos quando determinado;
VI – encaminhar os pedidos de material ou de prestação de serviço, ao chefe da
Divisão Administrativa e a autorização do agente diretor;
VII – fazer os pedidos de material ou de prestação de serviços, ao Chefe da Divisão
Administrativa e a autorização do Comandante do Centro;
VIII – controlar e contabilizar todo o material a seu cargo, mantendo em ordem e
atualizada a escrituração de acordo com a legislação e modelo em vigor, bem como conhecer os
recursos financeiros do Centro destinados a custear despesas com os serviços que lhe são afetos;
IX – informar, antes de serem submetidos a despacho do Comandante do Centro,
os pedidos de material a seu cargo, verificando se estão com as ordens ou tabelas em vigor, e
prestando ainda os esclarecimentos necessários a autoridade;
X – levar, imediatamente ao conhecimento da Divisão Administrativa, o estrago ou
avaria de qualquer artigo que estiver sob sua guarda, prestando os necessários esclarecimentos;
XI – prestar informações e dar pareceres sobre assuntos de sua inteira competência;
XII – propor ao Chefe da Divisão Administrativa medidas necessárias no âmbito de
sua área de atuação que possam beneficiar as condições materiais do Centro, tais como: aquisições,
cargas, descargas, transformações, balanços, arrumações, etc.;
XIII – receber, mediante documento próprio material destinado ao Centro, cuja
entrega seja feita pelos órgãos provedores, assumindo toda a responsabilidade, quer sob o ponto de
vista quantitativo e qualitativo.
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Art. 31 - O Tesoureiro está subordinado ao Chefe da Divisão Administrativa, e tem
as seguintes atribuições além das previstas em regulamentos:
I – receber e contabilizar os numerários destinados ao Centro, e efetuar pagamentos
referentes à prestação de serviços e aquisição de materiais;
II – receber e distribuir os contracheques do pessoal do CFAP;
III – despachar com o Chefe da Divisão Administrativa os documentos pertinentes
à Tesouraria;
IV – apresentar mensalmente, ao Chefe da Divisão Administrativa os balancetes da
Tesouraria;
V – assessorar o Chefe da Divisão Administrativa nos estudos de métodos ou
sistemas que visem benefícios para a administração do CFAP;
VI – prestar contas junto à Diretoria de Finanças da PMMA de todos os
adiantamentos repassados à Unidade;
VII – confeccionar a requisição de adiantamento de acordo com as necessidades e
orientação do Comando da Unidade.
Art. 32 - O Chefe da Seção de Transporte e Comunicação está subordinado ao
Chefe da Divisão Administrativa, tem as seguintes atribuições além das previstas em regulamentos:
I – comunicar, de imediato ao Chefe da Divisão Administrativa os
desaparecimentos ou danos ocorridos com os materiais da seção;
II – zelar pela conservação e manutenção dos aparelhos de comunicação e serviço
de som do Centro;
III – instalar o serviço de som nos locais determinados;
IV – controlar através de mapas o emprego das viaturas e o consumo de
combustível;
V – fiscalizar a limpeza e a manutenção das viaturas;
VI – providenciar e encaminhar as partes, solicitando peças de reposição nas
viaturas;
VII – assegurar a regularidade de transporte aos professores e instrutores, alunos e
as demais necessidades do Centro;
VIII – manter as viaturas sempre em condições de serem inspecionadas;
IX - manter atualizada toda documentação veicular;
X - manter atualizado o controle da data de validade das Carteiras Nacional de
Habilitação dos motoristas da OPM.
Art. 33 – O Aprovisionador, além de outras previstas em regulamentos, tem as
seguintes atribuições:
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I – submeter à apreciação do Chefe da Divisão Administrativa os pedidos de
gêneros alimentícios, conforme previsão de necessidades;
II – receber, mediante conferência, o material ou víveres destinados ao rancho;
III – zelar pela conservação de víveres em depósito e controlar a sua distribuição
através de fichas de estoque;
IV – examinar a qualidade dos produtos antes de serem entregues ao cozinheiro
para o preparo das refeições;
V – fazer o pagamento das refeições mediante registro, de modo a permitir a
demonstração diária do movimento do rancho;
VI – obedecer ao cardápio diário aprovado pelo Comando;
VII – fazer pesquisa de preços de mercadorias e informar ao Chefe da Divisão
Administrativa, a respeito da oscilação dos mesmos;
VIII – zelar pela higiene e arrumação de todas as dependências do rancho e
refeitórios;
IX – apresentar, mensalmente, ao Chefe da Divisão Administrativa, o balancete do
serviço de aprovisionamento;
X – providenciar dedetização semestral nas dependências de rancho e depósitos de
alimentos;
XI – fiscalizar a qualidade da alimentação fornecida pela empresa contratada;
XII - fiscalizar os horários de entrega da alimentação.
Art. 34 - Ao Oficial Médico da Formação Sanitária, além de outras atribuições
previstas em regulamentos, compete:
I – assegurar ao Comandante a necessária assistência técnica para diagnóstico de
moléstia e de aptidão física do pessoal, para determinar os serviços especiais;
II – assessorar o Comandante em todas as atividades do Centro no âmbito de suas
atribuições;
III – comunicar diariamente todas as ocorrências referentes ao serviço a seu cargo,
assinalando os doentes, em observação, convalescentes e baixados, registrando no livro de visita
médica;
IV – zelar pela ordem, asseio e disciplina no âmbito de suas atribuições;
VI – examinar, quando solicitado, juntamente com o Chefe da Divisão
Administrativa ou Aprovisionador, os gêneros alimentícios e a alimentação do pessoal;
VII – ministrar aos Oficiais e Praças do Centro, a instrução de profilaxia, higiene e
primeiros socorros médicos, de conformidade com os programas de instrução do mesmo e
disposições regulamentares;
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VIII – organizar e manter em dia e em ordem a escrituração referente a seu cargo e
responder pela carga e conservação do material carga e medicamentos distribuídos a sua seção;
IX – realizar diariamente a visita médica no pessoal do Centro no horário fixado
pelo Comandante;
X- prestar assistência médica às pessoas das famílias dos Oficiais e Praças, sem
prejuízo das funções prescritas nos regulamentos;
XI – proceder aos inquéritos epidemiológicos determinados pelo Comandante;
XII – remeter ao serviço de saúde o Relatório Mensal de Atendimento (RMA),
através da Divisão Administrativa;
XIII – visitar frequentemente, acompanhado pelos seus auxiliares as dependências
do Quartel, apresentando as sugestões que julgar necessárias a melhoria das condições higiênicas.
Art. 35 - O Oficial Dentista da Formação Sanitária, além de outras previstas em
regulamentos, tem as seguintes atribuições:
I – participar das instruções dos Oficiais;
II – atender periodicamente à visita odontológica do pessoal de acordo com as
instruções a respeito;
III – responder pelo estado clínico do pessoal do Centro no âmbito de sua
especialidade, além de se encarregar da assistência odontológica dos Oficiais e Praças e dos seus
respectivos dependentes;
IV – ministrar aos Oficiais e Praças do Centro, a instrução de profilaxia e higiene
bucal, de conformidade com os programas de instrução do mesmo e disposições regulamentares;
V – organizar e manter em dia e em ordem a escrituração referente a seu cargo e
responder pela carga e conservação do material carga e medicamentos distribuídos a sua seção.
SEÇÃO VIII
Dos Oficiais e Praças em Geral
Art. 36 - Os Oficiais do Centro, além de outras previstas, têm as seguintes
atribuições:
I – apresentar-se ao Comandante e Subcomandante logo que estes cheguem ao
Quartel, ou assim que seus afazeres o permitam;
II – comparecer pontualmente ao quartel e aos locais de instrução, participando,
com antecedência ao Subcomandante quando por motivo de força maior, se encontre impedido de
assim proceder;
III – cumprir com esmero as ordens do Comandante, sem prejuízo e iniciativa
própria, que lhe cabe usar no desempenho de suas atribuições;
IV – exercer fiscalização dos serviços e do pessoal sob seu comando;
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V – levar ao conhecimento do Subcomandante todas as irregularidades que
presenciar ou tiver conhecimento;
VI – manter-se sempre a par das ordens e instruções que devam ministrar;
VII – procurar, através de estudos, o aprimoramento pessoal a fim de melhor
exercer suas atividades;
VIII – procurar, através de atitudes e comportamentos, dar o melhor exemplo aos
seus comandados;
IX – procurar conhecer individualmente seus comandados e instruendos, a fim de
obter melhores resultados, bem como prestar esclarecimentos quando solicitado;
X - responder pela carga e conservação do material sob sua responsabilidade;
XI – solicitar da Seção competente os meios necessários para o cumprimento de
suas missões;
XII – sugerir ao Subcomandante modificações necessárias à melhoria do serviço ou
do ensino;
XIII – ter pleno conhecimento das disposições legais e regulamentares em vigor e
das ordens e instruções particulares do Comandante;
XIV – zelar pela correta apresentação do pessoal sob seu comando;
XV – zelar pela limpeza e asseio de sua repartição, bem como das salas de aulas e
alojamento.
Art. 37 - Os Subtenentes e Sargentos, além de outras previstas, têm as seguintes
atribuições:
I – apresentar ao seu Chefe imediato os documentos relativos a todos os assuntos
que devam ser por ele resolvidos;
II – apresentar-se diariamente ao seu Chefe ou a seu substituto;
III – auxiliar a instrução, o ensino e ministrar o que lhe competir;
IV – auxiliar os Oficiais do Centro na fiscalização do cumprimento das ordens e
instruções, bem como da limpeza e arrumação das instalações do mesmo;
V – comparecer pontualmente aos serviços, ensino ou instrução comunicando a seu
chefe, com antecedência, quando, por força maior, se encontre impedido de assim proceder;
VI – conhecer todas as ordens e recomendações de caráter geral e particular;
VII – comunicar a seu chefe direto todas as irregularidades que presenciar ou tomar
conhecimento;
VIII – estar em condições de substituir aos Oficiais nas ausências destes;
IX – procurar, através de suas atividades e comportamentos, ser exemplo para seus
subordinados;
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X – responder pela conservação do material sob sua responsabilidade;
XI – sugerir ao chefe direto as medidas que visem à melhoria do rendimento do
serviço.
Art. 38 - Os Cabos e Soldados além de outras previstas têm as seguintes
atribuições:
I – apresentar-se sempre rigorosamente uniformizado e asseado com a máxima
compostura em todas as situações;
II – comunicar imediatamente ao seu Chefe imediato ou Comandante de Corpo as
ocorrências havidas no desempenho de suas atribuições, cujas providências a respeito escapem à sua
alçada, assim como as que, pela importância, convenha levar a seu conhecimento embora sobre elas
tenha providenciado;
III – cumprir com exatidão as atribuições que lhes cabem nos serviços, zelando
pelo material de que é detentor;
IV – esforçar-se por manter sempre no mais alto nível o conceito do Centro;
V – estar sempre decentemente trajado, evitando misturar peças de uniformes com
as civis;
VI – inteirar-se diariamente das ordens mesmo que esteja dispensado de suas
atividades;
VII – pleitear, exclusivamente pelos meios legais seus direitos;
VIII – proceder com absoluta correção, não abusando do conceito e confiança
decorrentes da função, para contrair dívidas, fazer transações pecuniárias ou para outro de interesse
particular;
IX – ser pontual nas aulas, instruções e serviços, participando ao seu chefe sem
perda de tempo e pelo meio mais rápido ao seu alcance, quando, por motivo de doença ou força
maior, se encontre impedido de cumprir seus deveres;
X – zelar pelo asseio das salas de aula, alojamento, bem como de todas as
instalações do Centro.
TÍTULO III
DO CONSELHO DE ENSINO
CAPÍTULO I
Da Finalidade e Competência
Art. 39 - O Conselho de Ensino é o órgão de caráter exclusivamente técnicoconsultivo, cuja finalidade é assessorar, quando necessário o Comandante do CFAP, em assuntos
pedagógicos.
Art. 40 - Ao Conselho de Ensino compete:
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I – deliberar sobre assuntos determinados pelo Comandante do CFAP ou
recomendados pela Diretoria de Ensino da PMMA;
II – discutir e propor alterações que possam melhorar os métodos e processos de
ensino;
III - discutir e emitir parecer sobre resultados de provas em que houver índices de
aproveitamento de 50% (cinquenta por cento) abaixo de 7,0 (sete) e de 90% (noventa por cento) com
o grau máximo;
IV – propor a indicação de instrutores;
V – emitir parecer à permanência, trancamento de matrícula ou reprovação no
curso do aluno afastado temporariamente das atividades escolares por problemas de saúde própria ou
de seus dependentes, atestado pela Junta Militar de Saúde.
CAPÍTULO II
Da Composição e do Funcionamento
Art. 41 - O Conselho de Ensino compõem-se de Presidente, Membros Natos e
Efetivos e Secretário.
§ 1º - O Presidente do Conselho de Ensino é o Comandante do CFAP.
§ 2º - São Membros Natos:
O Subcomandante;
O Chefe da Divisão de Ensino;
O Comandante do Corpo de Alunos.
§ 3º - São Membros Efetivos: 03 (três) Oficiais instrutores ou professores civis
designados em Boletim Interno pelo Comandante do CFAP.
§ 4º - O Secretário será o Ajudante P/1.
Art. 42 - O Conselho de Ensino será convocado por ato do Comando do CFAP.
Art. 43 - As sessões do Conselho de Ensino serão de naturezas ordinárias ou
extraordinárias.
§ 1º - As sessões ordinárias serão realizadas uma vez ao mês no decorrer de todo o
ano.
§ 2º - As sessões extraordinárias serão realizadas sempre que houver assuntos
urgentes, devendo a pauta ser previamente informada aos membros.
Art. 44 - A convocação para as sessões ordinárias do Conselho de Ensino será feita
mediante portaria do Comandante do CFAP, que será publicada em Boletim Interno com
antecedência mínima de cinco dias, da data da reunião, para proporcionar tempo hábil para
preparação dos estudos e pesquisas por parte de seus componentes.
Art. 45 - Ao presidente do Conselho de Ensino compete as demais providências
para realização da sessão e a emissão de parecer.
339

Art. 46 - O comparecimento dos componentes do Conselho de Ensino, às sessões, é
obrigatório e constitui ato de serviço.
Art. 47 - O Conselho de Ensino, prioritariamente, funcionará nas instalações do
CFAP.
Art. 48 - A matéria para reunião será organizada pelo secretário do Conselho de
Ensino.
Parágrafo Único – Qualquer reunião deverá obedecer a uma pauta, que será
distribuída aos membros do Conselho, junto com a comunicação de convocação, devendo conter
todos os dados ao bom funcionamento do Conselho.
Art. 49 - O Conselho de Ensino deliberará por meio de votos de todos seus
membros.
Parágrafo Único - O Presidente do Conselho de Ensino somente votará quando
houver empate na votação dos demais membros.
Art. 50 - Os pareceres do Conselho de Ensino serão publicados no Boletim Interno
da Unidade.
Parágrafo Único – Caso as providências decorrentes competirem ao escalão
superior, o parecer será encaminhado ao Diretor de Ensino da PMMA, cabendo a este, se julgar
conveniente, submetê-lo à apreciação e aprovação final do Comandante Geral.
TÍTULO IV
DO REGIME ESCOLAR
CAPÍTULO I
Do Ano Escolar
Art. 51 - O ano escolar abrange:
I – ano letivo;
II – época de verificações finais e estudo de recuperação;
III – período de férias ou recesso;
IV – período de planejamento didático;
V – estágio prático profissional ou curricular.
Art. 52 - Quando o Curso tiver duração superior a seis meses, poderá ser
concedido, a critério do Diretor de Ensino, um período de recesso escolar.
Art. 53 - O recesso escolar do Corpo Discente e Docente será estabelecido no Plano
Geral de Ensino (PGE), bom como no Plano de Curso e ou Estágio em desenvolvimento.
Art. 54 - O planejamento das atividades de Ensino do CFAP, será orientado pela
Diretoria de Ensino, através da NPCE.
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Art. 55 - O CFAP elaborará o seu PGE e o PLAMA, de acordo com a NPCE,
submetendo-os à aprovação do Comandante Geral.
CAPÍTULO II
Da Destinação, Objetivos e Duração dos Cursos e Estágios
Art. 56 - No CFAP funcionarão os seguintes Cursos:
I – Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos (CAS) visando a ampliação e
atualização de conhecimentos técnico-profissionais de Sargentos;
II – Curso de Formação de Sargentos (CFS), visando a formação básica técnicoprofissional necessário ao exercício das diversas funções policiais militares inerentes à graduação de
3º e 2º Sargentos PM;
III – Curso de Formação de Cabos (CFC), visando a formação de Cabos para a
Corporação, aperfeiçoando os conhecimentos de Soldados e habilitando-os ao exercício de todas as
funções que lhe são próprias na Corporação, até a substituição eventual do 3º Sargento;
IV – Curso de Formação de Soldados (CFSd), visando ministrar aos incorporados
na PMMA, os ensinamentos imprescindíveis ao desempenho da função policial militar, despertando
e firmando mentalidade de amor e ordem, organização, disciplina, austeridade e seriedade ao
trabalho, dando a precisa ideia do caráter finalístico da Corporação;
V – Curso de Requalificação Profissional (CRP), visando a atualização técnicoprofissional de policiais militares da PMMA, de acordo com a necessidade e o interesse da
Corporação e a metodologia do CFAP;
VI – Outros Cursos e Estágios previstos anualmente no Plano Geral de Ensino
(PGE) ou decorrentes da celebração de parcerias com órgãos públicos ou privados, para atender aos
interesses e necessidades da Corporação e dos parceiros, por decisão do Comandante Geral;
VII – Quando os Cursos de Formação forem apresentados como etapas ou fases do
concurso para ingresso ou progressão na carreira funcional, os mesmos serão regidos por editais
específicos, onde se tratará sobre todo o regime de funcionamento das suas atividades.
Art. 57 - Os Cursos e Estágios que tratam o artigo anterior deste regulamento terão
duração prevista nos respectivos Planos de Curso e currículo, podendo ser alterada a juízo do
Comandante Geral, respeitada a carga horária mínima essencial.
Art. 58 - Os Cursos e Estágios com respectivos números de vagas serão fixados
anualmente pelo Comandante Geral, por proposta da Diretoria de Ensino, através da NSC, de acordo
com a capacidade do CFAP e o interesse da Corporação.
Parágrafo Único – Excepcionalmente, o Comandante Geral poderá autorizar o
funcionamento dos Cursos ou Estágios não previstos no ano em curso pelo PGE.
Art. 59 - As matérias curriculares, a carga horária e as Normas Gerais de
Funcionamento (NGF) dos Cursos e Estágios do CFAP, constarão na NPCE, no Plano Geral de
Ensino (PGE), nos planos de curso e seus currículos e nos Planos de Matérias (PLAMA).
CAPÍTULO III
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Da Matrícula
Art. 60 - As condições para matrícula nos Cursos ou Estágios são as seguintes:
I – no CFSd PM, de acordo com condições previstas no Estatuto dos Policiais
Militares da PMMA e as Normas baixadas através de Edital;
II – nos demais Cursos e Estágios, de acordo com as Normas baixadas através de
Edital ou Processo Seletivo pela Diretoria de Ensino;
III – O comandante do CFAP será o responsável por matricular os alunos do CFAP
nos respectivos cursos em andamento.
CAPÍTULO IV
Da Frequência e Pontualidade
Art. 61 - É obrigatório à frequência e a pontualidade dos alunos a todas as
atividades discentes.
Art. 62 - O afastamento ou ausência do aluno a qualquer atividade discente deverá
ser registrada como falta em formulário próprio.
Parágrafo único – O aluno que não puder participar da prática de qualquer
disciplina, ainda que dispensado, deverá assisti-la.
Art. 63 - O instrutor ou professor não poderá dispensar o aluno dos trabalhos
escolares e instrução.
Art. 64 - Para efeito deste Regimento às faltas:
Parágrafo Único – São consideradas faltas justificadas aquelas resultantes de:
a) licenciamento para tratamento de saúde própria com parecer da Junta Militar de
Saúde (JMS);
b) dispensa pelo médico da prática de esforços físicos por acidentes contraídos em
serviço ou instrução;
c) dispensa pelo médico por apresentar moléstia contagiosa;
d) dispensa por luto;
e) afastado para visita médica e exames clínicos, se o atendimento não puder ser
realizado antes ou após o horário de instrução;
f) por convocação judicial;
g) os casos excepcionais serão solucionados pelo Comandante do CFAP.
Art. 65 - A cada hora-aula (01 tempo de aula) que o aluno não comparecer ou não
assistir integralmente corresponderá a uma falta.
Art. 66 – O número máximo de faltas que o aluno poderá ter durante o curso será
de 25% (vinte e cinco por cento), referente ao total da carga horária prevista para cada disciplina.
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§ 1º - O aluno que ultrapassar o limite de faltas previstos no caput deste artigo será
automaticamente reprovado no curso ou estágio.
§ 2º - As faltas às aulas, não justificadas, implicarão ainda em sanções disciplinares
pertinentes.
§ 3º - O número de faltas será publicado mensalmente em Boletim Interno da
Unidade.
§ 4º - Os alunos matriculados por força de sentença judicial deverão repor a carga
horária perdida, independentemente da data de conclusão do curso prevista no Plano de Curso.
Art. 67 - O aluno afastado temporariamente das atividades escolares por problemas
de saúde própria ou de seus dependentes, atestado pela Junta Militar de Saúde, terá suas faltas
analisadas pelo Conselho de Ensino, que emitirá parecer sobre sua permanência, trancamento de
matrícula ou reprovação no Curso.
Parágrafo Único – Diante de parecer favorável a permanência do aluno no Curso,
as faltas decorrentes dessa situação, serão abonadas.
CAPÍTULO V
Do Cancelamento, Desligamento e Trancamento de Matrícula
Art. 68 - Terá sua matrícula cancelada e será desligado do curso o aluno que:
I - for considerado pela Junta Militar de Saúde, incapaz para o serviço ativo;
II – for reprovado no curso;
III – tiver deferido, pelo Comandante do CFAP, seu requerimento de desligamento
do curso;
§ 1º - Ocorrendo qualquer uma das situações previstas neste artigo o Comandante
do CFAP procederá ao desligamento do aluno e o encaminhará à Diretoria de Ensino.
§ 2º - O desligamento do Curso implica na perda de condição de aluno retornando
o mesmo a situação anterior à matrícula, devendo este ser apresentado na Diretoria de Pessoal para
as providências legais cabíveis.
§ 3º - Quando o desligamento do aluno implicar na exclusão da Corporação, se este
já pertencia às suas fileiras, observar-se-á o que prescreve a Constituição Federal vigente e o Estatuto
dos Policiais Militares da Polícia Militar do Maranhão.
Art. 69 - Será submetido a Conselho de Disciplina, ou Processo Administrativo
Disciplinar o aluno dos Cursos e Estágios em andamento que:
I – for condenado por sentença definitiva, no foro militar ou comum, com pena
privativa de liberdade, medida de segurança ou qualquer condenação incompatível com a função
policial militar, sendo de natureza dolosa, independente de tempo de condenação;
II – ingressar no comportamento MAU;
III – revelar conduta ou cometer falta que o incompatibilize para a carreira policial
militar;
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IV – sofrer duas punições por transgressão de natureza grave durante o curso ou
estágio, mesmo que com tais punições não tenha ingressado no comportamento MAU;
V – demonstrar INAPTIDÃO para a carreira policial militar, ou ser considerado
”NÃO RECOMENDADO”, como resultado de pesquisa social;
VI – não obter o conceito, previsto no Edital, durante a realização do Estágio
Prático Profissional, se este for previsto para o curso;
VII – for pego utilizando-se de meios fraudulentos (cola) durante a realização das
provas e trabalhos.
Parágrafo Único - Os alunos submetidos a Conselho de Disciplina serão afastados
do Curso conforme a Legislação vigente e terão a sua matrícula trancada. Aqueles submetidos a CD
serão apenas os que já possuem estabilidade assegurada, em caso contrário, serão submetidos ao
“Processo Administrativo Disciplinar”, (sindicância), a fim de ser comprovada a conduta
incompatível do aluno.
Art. 70 – O trancamento de matrícula poderá ser concedido uma única vez pelo
prazo máximo de 01 (um) ano, podendo ser prorrogado por igual período, quando o aluno estiver
impedido de frequentar normalmente os trabalhos escolares por motivo de doença ou incapacidade
física temporária ou gravidez atestada pela JMS.
Parágrafo Único – O aluno que tiver sua matricula trancada será desligado do
Curso e ficará à disposição da Diretoria de Pessoal, para as providências legais cabíveis.
Art. 71 - A rematrícula que o aluno faz jus, far-se-á mediante requerimento do
interessado ao Diretor de Ensino da PMMA, após cessar os motivos que levaram ao trancamento da
matrícula.
CAPÍTULO VI
Do Sistema de Avaliação da Aprendizagem
Art. 72 - A avaliação do rendimento da aprendizagem, que expressa em termos
quantitativos e qualitativos o desempenho do aluno, será através de provas práticas, teóricas e
trabalhos técnico-profissionais.
Art. 73 - A avaliação de aprendizagem é feita por disciplinas e na perspectiva de
todo o Curso, incidindo sobre a frequência e o aproveitamento, ambos eliminatórios.
§ 1º - A avaliação na perspectiva do Curso é feita através de Estágio Prático
Profissional ou Curricular, quando de caráter avaliativo.
§ 2º - O Estágio Prático Profissional ou Curricular será avaliado através da Ficha
de Avaliação Individual (FAI), quando houver, sendo regulada através de Portaria do Diretor de
Ensino da PMMA.
Art. 74 - Os processos de avaliação da aprendizagem utilizam os seguintes
instrumentos de medida, que poderão ser aplicados isolados ou combinados:
I – prova escrita;
II – prova oral;
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III – prova prática;
IV - trabalho técnico-profissional.
Art. 75 - O Trabalho técnico-profissional será avaliado nos seguintes itens:
I – conteúdo – 50% (cinquenta por cento);
II – normatização – 20% (vinte por cento);
III – defesa – 30% (trinta por cento);
Parágrafo Único – Quando o trabalho for realizado em equipe, cada membro será
avaliado individualmente na sua defesa.
Art. 76 - O número de avaliações será proporcional à carga horária de cada
disciplina, ficando estabelecido o seguinte:
I – disciplinas com até 20 (vinte) horas aulas, 01 (uma) avaliação que
corresponderá todo o conteúdo da disciplina;
II – disciplinas de 21 (vinte e uma) até 45 (quarenta e cinco) horas aulas, 02 (duas)
avaliações, sendo realizada a cada ½ (metade) da disciplina;
III – disciplina de 46 (quarenta e uma) até 60 (sessenta) horas aulas, 03 (três)
avaliações, sendo uma avaliação a cada 1/3 (um terço) da disciplina;
IV – disciplina acima de 61 (sessenta e uma) horas aulas, 04 (quatro) avaliações,
sendo uma avaliação a cada ¼ (um quarto) da disciplina.
Art. 77 - O aproveitamento do aluno será apurado através das notas obtidas nas
avaliações, que serão traduzidas em graus que variam de 0,0 (zero) a 10,0 (dez) com aproximação até
décimos, exceto a nota final do curso, que será aproximada até milésimo, obedecendo às normas
técnicas de aproximação.
Art. 78 - Será considerado aprovado o aluno que obtiver nota igual ou superior a
7,0 (sete) por disciplina, tiver frequência igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento) da carga
horária total de cada disciplina e o conceito previsto no Edital que rege o curso para o Estágio Prático
Profissional, quando de caráter avaliativo.
Art. 79 - O aluno que não alcançar a média final, igual ou superior a 7,0 (sete) em
até 04 (quatro) disciplinas, terá direito à realização de avaliação de recuperação (2ª época), ficando
reprovado aquele que ultrapassar esse limite.
§ 1º - Para a realização da Verificação de Recuperação o instrutor ou professor
poderá caso necessário ministrar no mínimo 10% (dez por cento) da carga horária da disciplina.
§ 2º - Os alunos que não obtiverem o conceito prognosticado no Edital que norteia
o curso quando da realização do Estágio Prático Profissional, de caráter avaliativo, não concluirão o
Curso e formarão uma turma única, continuando em sala de aula onde receberão reforço referente
aos conteúdos teóricos e práticos, até estarem aptos para realização do 2º Estágio, caso ocorra estágio
de caráter avaliativo.
§ 3º - Não obtendo conceito predito durante a realização do segundo Estagio
Prático, o aluno será desligado do Curso de acordo com este Regimento.
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Art. 80 - O aluno que faltar a qualquer avaliação ou trabalho programado poderá
requerer no prazo de 02 (dois) dias úteis à Divisão de Ensino, para realizá-los em segunda chamada,
apresentando as suas justificativas.
Parágrafo Único – Ao aluno que incorrer na situação prevista no caput deste artigo
sem motivo justificado serão aplicadas as medidas disciplinares cabíveis.
Art. 81 - Ao aluno que utilizar meios ilícitos devidamente comprovados nas provas
ou trabalhos para julgamento, será atribuída a nota 0,0 (zero), além das medidas disciplinares
cabíveis.
§ 1º Ao aluno que incidir na conduta descrita no caput, após devidamente
comprovada à culpa, através de processo administrativo, sofrerá as medidas disciplinares cabíveis ao
caso, podendo ser desligado do referido Curso.
Art. 82 – A avaliação do processo ensino-aprendizagem permitirá ao Diretor do
Curso, ao Chefe da Divisão de Ensino do CFAP e ao Coordenador do Curso acompanhar o
rendimento dos Professores, Instrutores e Alunos, oferecendo sugestões a fim de que sejam
formulados os métodos e processos utilizados para os Cursos futuros.
Art. 83 – A avaliação de cada Instrutor ou Professor far-se-á em termos
qualitativos, conforme as normas para aplicação da Avaliação do Processo Ensino Aprendizagem
(APEA).
Art. 84 – A avaliação do rendimento de aprendizagem obedecerá aos processos
abaixo especificados.
I – Verificação Imediata (VI) visa exclusivamente à verificação da aprendizagem
de um determinado assunto e deve ser aplicado logo após o mesmo. A duração não deve em
princípio exceder a 10 (dez) minutos, compreendendo arguições orais e práticas, de exclusiva
responsabilidade do instrutor ou professor, no transcurso ou no final da aula, os professores deverão
ser orientados a formular os quesitos no próprio plano de aula.
II – Verificação de Estudo (VE), é um processo utilizado ao final de uma ou mais
Unidades Didáticas (UD), com tempo especificamente destinado a sua aplicação, previsto no Plano
de Matéria e no Quadro de Trabalho Semanal (QTS) do Curso.
III – Verificação Corrente (VC) tem por fim avaliar o progresso conseguido pelo
aluno em certa faixa do programa. A sua duração não deve exceder a 04 (quatro) horas.
IV – Verificação Especial (Vesp) tem por fim avaliar o estudo e valorizar o
trabalho técnico-profissional do instruendo, podendo ser realizada individual e coletivamente.
Parágrafo Único – As VCs são provas escritas ou práticas realizadas no decorrer do
período do Curso ou Estágio de acordo com o estabelecido no Plano de Curso não podendo ser
aplicadas sem marcação prévia e no mínimo de 72 (setenta e duas) horas.
CAPÍTULO VII
Do Pedido de Revisão de Prova
Art. 85 - O aluno que se julgar prejudicado no julgamento ou realização de
qualquer processo de verificação, terá direito de solicitar a revisão de sua prova, devendo
fundamentar em formulário próprio, as razões que o motivaram.
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§ 1º - O pedido de revisão de prova deverá ser encaminhado ao Chefe da Divisão
de Ensino, no prazo de 02 (dois) dias úteis após tomar conhecimento oficial do grau obtido.
§ 2º - Aceitas as razões, o pedido de revisão será encaminhado ao instrutor da
disciplina, que após apreciação e justificação, confirmará ou emitirá nova nota, num prazo de três
dias.
§ 3º - Caso o aluno não acate a decisão do instrutor, caberá novo recurso, sendo
este apreciado por uma Comissão nomeada pelo Diretor de Ensino do Centro, composta pelo Chefe
da Divisão de Ensino, Chefe da Seção Técnica de Ensino, Chefe da Seção de Orientação
Educacional, Chefe da Seção de Orientação Pedagógica e por um professor ou instrutor com
formação afim da disciplina em questão, que terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para analisar o
pedido e emitir parecer, o qual será encaminhado ao Comandante do CFAP que decidirá em última
instância, sendo sua solução publicada em Boletim Interno.
§ 4º - A revisão em todos os níveis será limitada unicamente aos itens solicitados,
não sendo admitida nova correção do restante da prova e nem diminuição da nota do requerente em
relação ao pedido de revisão.
CAPÍTULO VIII
Da Reprovação
Art. 86 - Será reprovado o aluno que incidir em qualquer dos casos abaixo:
I - ficar para recuperação (2ª época) em mais de quatro disciplinas;
II – perder por falta, mais de 25% (vinte e cinco por cento) do total de horas-aula
programadas por disciplinas;
III - obter nota inferior a 7,0 (sete) na verificação de recuperação (2ª época), em
qualquer disciplina;
IV - não obtiver o conceito “APTO” ou no mínimo ”BOM”, conforme estipulado
no Edital do curso, no Estágio Prático Profissional, quando de caráter avaliativo.
CAPÍTULO IX
Da Classificação
Art. 87 - A classificação final do aluno no curso será estabelecida mediante o
levantamento da Média Final do Curso (MFC) em ordem decrescente, sendo primeiramente
classificados os aprovados sem recuperação (2ª época), em seguida os aprovados com recuperação
em uma, duas, três e quatro disciplinas.
§ 1º – Os cálculos utilizados para obtenção das médias de cada aluno serão os
seguintes:
a) M G M (Média Geral da Matéria) será a média aritmética das VC’s de cada
disciplina.
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b) M F C (Média Final de Curso) é a média aritmética das MGD das disciplinas
constantes do currículo.

§ 2º - A classificação far-se-á pela média aritmética extraída das médias de todas as
matérias do Curso, exceto o Estágio Prático Profissional ou Curricular.
Art. 88 - Quando houver igualdade de Médias Finais de Curso, o desempate para
classificação obedecerá à precedência hierárquica, prevista no Estatuto dos Policiais Militares do
Estado do Maranhão, se oriundo da vida civil será obedecida à classificação do concurso de
admissão.
CAPÍTULO X
Da Nomeação e Promoção
Art. 89 – O aluno do Curso de Formação será promovido após concluir com
aproveitamento o respectivo curso, em data previamente designada pelo Comandante Geral da
PMMA, obedecidas as prescrições estabelecidas no Plano de Carreira dos Praças da Polícia Militar
do Maranhão.
§ 1º - O aluno do Curso de Formação de Soldados PM após concluir com
aproveitamento o respectivo curso na forma deste Regimento, estará apto a ser nomeado ao cargo.
§ 2º - O aluno que se encontrar respondendo a processo administrativo, ou for
declarado “INAPTO” pelo conselho de ensino não será nomeado ou promovido, até o tramite final
do processo (homologação da decisão que o desfavoreceu).
CAPÍTULO XI
Do Corpo Discente
SEÇÃO I
Da Constituição, Direitos e Deveres
Art. 90 - O Corpo Discente é constituído pelos alunos matriculados nos diversos
Cursos ou Estágios do CFAP.
Art. 91 - São direitos dos componentes do Corpo Discente, além dos previstos nas
leis e regulamentos em vigor na PMMA, e nas Normas Gerais de Ação (NGA) do CFAP, são os
seguintes:
I – solicitar revisão de provas, de acordo com as normas específicas;
II – participar das atividades sociais promovidas pelo CFAP;
III – reunir-se entre si, para realizar agremiações de cunho social, cívico, cultural,
recreativo ou desportivo, nas condições estabelecidas ou aprovadas pelo Comandante do CFAP;
IV – receber o Certificado de Conclusão, o Diploma e o Histórico Escolar;
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V – recompensas quando fizer jus.
Art. 92 - São deveres dos componentes do Corpo Discente, além dos previstos nas
leis e regulamentos em vigor na PMMA, e na NGA do CFAP, os seguintes:
I - comportar-se com absoluta lealdade e disciplina em todos os momentos de suas
atividades;
II – cultivar as boas práticas sociais;
III – contribuir para elevar o prestígio da Corporação;
IV – demonstrar dedicação, entusiasmo, interesse e, sobretudo, força de vontade,
durante os trabalhos escolares;
V – manter, em todas as ocasiões, conduta e apresentação corretas, mesmo fora do
alcance da observação dos superiores hierárquicos;
VI – observar rigorosamente probidade na execução de quaisquer atividades
escolares, não utilizando os recursos ilícitos por serem incompatíveis com a dignidade moral,
pessoal, escolar e policial militar;
VII – procurar obter o máximo aproveitamento no ensino que lhe for ministrado,
desenvolvendo, para tanto, o espírito de organização e método de aprendizagem;
VIII - ser pontual e assíduo;
IX - tratar todos com respeito e atenção e acatar as ordens recebidas;
X – justificar no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, a falta ou atraso a qualquer
atividade;
XI – contribuir com 3% (três por cento) do respectivo SUBSÍDIO, no caso dos
alunos do CFC, CFS e do CAS, e com 1% (um por cento) do valor previsto da AJUDA DE CUSTO
o aluno do CFSD, e dos outros cursos e estágios, para o Grêmio Recreativo Cultural e Social
Bandeira Tribuzzi (G.R.C.S. Bandeira Tribuzzi), pertencente ao Corpo de Alunos do CFAP,
conforme o previsto no estatuto G.R.C.S. Bandeira Tribuzzi;
XII – obedecer às normas deste regimento e as disposições legais em vigor no
CFAP.
Art. 93 - A título de aprendizagem e treinamento, os alunos dos diversos cursos ou
estágios do CFAP serão escalados para os serviços internos ou externos, segundo as respectivas
graduações.
SEÇÃO II
Do Regime Disciplinar
Art. 94 - O Corpo Discente do CFAP está sujeito às penas disciplinares previstas
nas Leis, Decretos e Regulamentos vigentes na Polícia Militar do Maranhão.
§ 1º - Além das penas previstas no caput deste artigo, terão também as seguintes
sanções:
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I – revista do recolher;
II – pernoite obrigatório.
§ 2º - As sanções previstas no parágrafo anterior estão especificadas na NGA do
Corpo de Alunos.
Art. 95 - O uso de meios fraudulentos na realização de qualquer prova ou trabalho
para julgamento é considerado transgressão de natureza grave para fins de aplicação das normas do
Regimento Disciplinar em vigor na Corporação.
Art. 96 - O instrutor ou professor que encontrar o aluno utilizando meios
fraudulentos na realização de verificação lavrará imediatamente o termo de apreensão de prova,
juntando as peças que comprovem o ato, bem como indicará testemunha, se houver.
SEÇÃO III
Do Cumprimento da Punição
Art. 97 - O aluno cumprirá punição disciplinar na forma e local determinado pelo
Comandante do CFAP, respeitadas as previstas em legislação específica.
Art. 98 - Ao aluno cumprindo punição é permitido:
I – assistir aulas;
II – receber visitas nos finais de semana e feriados das 08h00min às 18h00min;
III – participar das atividades curriculares e extracurriculares.
Art. 99 - A classificação de comportamento do aluno obedecerá ao que preceitua o
regulamento disciplinar em vigor na Corporação.
CAPÍTULO XII
Das Cerimônias Escolares
Art. 100 - Além de outras que poderão ser determinadas pelo escalão superior ou
pelo Comandante do CFAP, são consideradas cerimônias escolares:
I – recepção aos novos alunos;
II – aula inaugural de curso;
III – aniversário do Grêmio Recreativo;
IV – dia do professor;
V – aniversário do CFAP;
VI – aula da saudade; e
VII – solenidade de conclusão de curso.
Art. 101 - A recepção aos novos alunos será presidida pelo Comandante em
presença de todos os Oficiais e Praças do CFAP.
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Art. 102- A cerimônia da aula inaugural será realizada no início do respectivo
curso, com a presença de todo o Corpo Docente e Discente, além de convidados.
Parágrafo Único – As cerimônias de aula inaugural e da saudade serão proferidas
por pessoa ilustre e de notável saber, convidada pelo Comandante do CFAP.
CAPÍTULO XIII
Da Biblioteca
Art. 103 – A Biblioteca tem como finalidade, fornecer material bibliográfico para
consulta aos integrantes do corpo docente e discente do CFAP, através de coleta, tratamento,
armazenagem, disseminação e informação necessária ao melhor desenvolvimento dos objetivos do
ensino do Centro.
Art. 104 - A Biblioteca poderá realizar com estabelecimentos congêneres,
entendimentos quanto a permutas, empréstimos interbibliotecários ou mesmo convênios que
interessem ao enriquecimento do acervo cultural.
Parágrafo Único – Os usuários serão atendidos de segunda a sexta-feira no horário
de expediente conforme NGA da Unidade.
TÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 105 – Fica criado o Grêmio Recreativo Cultural e Social “Bandeira Tribuzzi”,
com a finalidade de integrar social e culturalmente o corpo discente desta Unidade de Ensino.
Parágrafo único – Todo aluno matriculado nos Cursos e Estágios deste Centro está
automaticamente agremiado ao G.R.C.S. Bandeira Tribuzzi.
Art. 106 – Iniciado o período letivo, em princípio nenhuma alteração poderá ser
processada quanto à duração dos cursos, das cargas horárias e matérias curriculares.
Art. 107 - Os paraninfos e patronos deverão ser pessoas que possam servir de
exemplos aos formandos e que, além de ilibada conduta moral, tenham se destacado em sua
instituição, bem como, na sociedade estadual, nacional ou internacional.
Parágrafo Único – A escolha, tanto do patrono quanto do paraninfo, deverá ser
obrigatoriamente aprovada pelo Comandante Geral.
Art. 108 - Os integrantes do Corpo Discente não poderão ser desviados de suas
atividades escolares previstas no Plano de Curso, salvo nos casos de força maior por decisão do
Comandante Geral.
Art. 109 - Este Regimento aplica-se também às Unidades com encargo de ensino
com atribuições análogas às peculiaridades de suas estruturas orgânicas.
Art. 110 - O presente Regimento Interno poderá ser complementado por normas
baixadas pelo Comandante Geral, no que for necessário.
Art. 111 - O presente Regimento entra em vigor na data de sua publicação.
Quartel do CFAP, em São Luís/MA, 31 de julho de 2013. (ass. ilegível) Ten Cel
QOPM MARCO ANTONIO TERRA SCHUTZ - Comandante do CFAP.
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PORTARIA N° 049/2013 – GCG - Autoriza o funcionamento do Sistema de Gerenciamento de
Informação (SGI/PMMA).
(BG 188/2013, de 1º de outubro de 2013)
O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO, no uso
de suas atribuições legais, de acordo com o artigo 6º da Lei nº 4.570, de 14 de julho de 1984 e,
considerando o desenvolvimento e implantação do Sistema de Gerenciamento de
Informações (SGI/PMMA), com banco de dados MySql e a linguagem de desenvolvimento em php,
hospedado no servidor da Secretaria Adjunta de Tecnologia da Informação (SEATI), objetivando
propiciar ações que promovam o aperfeiçoamento dos processos e procedimentos administrativos da
Polícia Militar do Maranhão;
considerando a necessidade de preservar os interesses maiores da administração
pública, assim como viabilizar acesso às informações de interesse da administração e seus
administrados, contidas nos módulos Recursos Humanos, Processo Disciplinar, Junta Militar de
Saúde, Comissão de Promoção, Gerenciamento de Usuário, Material Bélico e Cautela Eletrônica,
Procedimento Odontológico, Cadastro de Ocorrência, Ensino e Instrução, Orçamento e Finanças e
Boletim Eletrônico, ora integrantes do SGI/PMMA;
considerando a necessidade de regular as atividades a serem desenvolvidas para o
Procedimento Administrativo Padrão pela Polícia Militar do Maranhão,
referente ao envio, recebimento e controle de informações no Sistema de
Gerenciamento de Informação (SGI/PMMA), uma vez que as organizações públicas vêm cada vez
mais produzindo documentos em formato digital, onde governos, organizações e os cidadãos
dependem do documento digital como fonte de prova e informação, bem como de garantia de
direitos;
considerando a necessidade de comunicação oficial por meio eletrônico, com o
atendimento dos requisitos de autenticidade, integridade, preservação, acessibilidade, validade
jurídica e interoperabilidade da infraestrutura da Polícia Militar doMaranhão, de modo a contribuir
para a disseminação das informações e agilizar o acesso pelo público interno das informações
contidas no SGI/PMMA;
considerando a necessidade de redução dos custos com condutas administrativas e
operacionais para produção, expedição e remessa de documentos escritos na Polícia Militar do
Maranhão;
RESOLVE
Art. 1º - Autorizar o funcionamento do Sistema de Gerenciamento de Informação
(SGI/PMMA), sendo que os primeiros 90 (noventa) dias serão em caráter experimental, bem como
regulamentar a manutenção dos dados, o acesso e uso dos dados inseridos no SGI/PMMA, conforme
disciplinado no Regulamento Geral.
Art. 2º - Aprovar o Regulamento Geral do Sistema de Gerenciamento de
Informação da Polícia Militar do Maranhão (RG/SGI/PMMA), em anexo, que será adotado
obrigatoriamente no âmbito de toda Corporação.
Parágrafo Único. O fornecimento das informações no SGI/PMMA, conforme
previsto no seu Regulamento Geral, não exime a responsabilidade de alimentação dos demais
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sistemas em funcionamento na Corporação, tais como: SIAFEM, SIAGEM, SIPLAN, SISPCA,
SAAGOV, SISGOV, SIGO, E-PROCESSOS, SIGAP/PMMA e outros, por meio dos servidores
designados.
Art. 3º - Fica revogada a Portaria nº 069/2009-GCG, de 30 de novembro de 2009,
publicada no Boletim Geral nº 224, de 04 de dezembro de 2009, que implantou o banco de dados
“Manequim da PMMA”.
Art. 4º - Será nomeada uma comissão para, no prazo máximo de 90 (noventa) dias,
elaborar e apresentar ao Comandante Geral da Corporação proposta do Manual de Procedimento
Operacional do SGI/PMMA.
Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA,
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Quartel do Comando Geral em São Luís, 25 de setembro de 2013. (Ass. Ilegível)
Cel QOPM FRANKLIN PACHÊCO SILVA - Comandante-geral da PMMA.
(ANEXO À PORTARIA Nº 049/2013-GCG)
REGULAMENTO GERAL DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES DA
POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO (RG/SGI/PMMA)
Art. 1º - O Sistema de Gerenciamento de Informação da Polícia Militar do
Maranhão (SGI/PMMA) será regido por esse Regulamento Geral, sendo integrado por 11 (onze)
módulos, ou seja, Recursos Humanos, Processo Disciplinar, Junta Militar de Saúde, Comissão de
Promoção, Gerenciamento de Usuário, Material Bélico e Cautela Eletrônica, Procedimento
Odontológico, Cadastro de Ocorrência, Ensino e Instrução, Orçamento e Finanças e Boletim
Eletrônico.
Art. 2º - O Módulo Recursos Humanos, destinado ao armazenamento de
informações pessoais dos servidores, tais como: as características físicas, identificação mediante
fotografia, endereços, contatos, informações bancárias, dependentes e fardamento, será gerenciado
pelo Diretor de Pessoal (DP), auxiliado pelo Diretor de Finanças (DF), no submódulo informações
bancárias e pelo Chefe da 4ª Seção do Estado Maior Geral da PMMA (PM/4), no submódulo
fardamento.
§1º - O controle em nível Institucional será de responsabilidade do Chefe da Seção
de Finanças (DF/2), da Diretoria de Finanças, do Chefe da Subseção de Planejamento Administrativo
da PM/4, da 4ª Seção do Estado Maior Geral, do Chefe da Seção de Inclusão, Cadastro e Avaliação
(DP/1), do Chefe da Seção de Movimentação e Promoção (DP/2) e do Chefe da Seção de Expediente
e Inativo (DP/4).
I – o Chefe da Seção de Finanças (DF/2), da Diretoria de Finanças, responsável
pelo submódulo informações bancárias, realizará o controle e a manutenção, no SGI/PMMA, dos
dados relacionados às contas correntes dos servidores civis e militares da Corporação, considerandoas enquanto conta salário de cada servidor, bem como realizará as atualizações bancárias dos
servidores pertencentes às Unidades que não são Unidades Gestoras e Executoras Orçamentárias,
mediante solicitação dos servidores.
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II – o Chefe da Subseção de Planejamento Administrativo da PM/4, responsável
pelo submódulo uniforme, realizará o controle e monitoramento das pontuações, bem como a
atualização dos dados referentes ao uniforme para cada tipo de policiamento ordinário e especial,
mantendo as informações necessárias ao planejamento de compras e fornecimento gratuito de
uniformes aos policiais militares, em conformidade com a Lei nº 6.839, de 14 de novembro de 1996,
que dispõe sobre a designação de policiais militares da reserva remunerada para a realização de
tarefas por prazo certo, e dá outras providências e
Decreto nº 15.777, de 01 de dezembro de 1997, que aprova o Regulamento de
Uniformes da Polícia Militar do Maranhão (RUPOM).
III – O Chefe da DP/1 realizará o controle, em nível Institucional, das demais
informações deste módulo, mediante monitoramento e controle das informações.
IV - O Chefe da DP/2 realizará o controle das movimentações dos policiais
militares, conforme determinação do Comando da Instituição de acordo com a legislação em vigor
na PMMA, com responsabilidade de fiscalização e gerenciamento dos submódulos unidade, função e
UPM classificado.
V - O Chefe da DP/4 realizará o controle dos processos de transferência para a
reserva remunerada, reforma, averbação de tempo de serviço, ajuda de custo, translado de bagagem,
controle de férias e licença prêmio, controle dos processos de licença para tratar de interesse
particular, licença para tratamento de saúde em pessoa da família dos policiais militares, bem como o
controle de material de expediente.
§2º - A gestão e o controle das informações do Módulo Recursos Humanos, no
âmbito de uma Unidade Policial Militar, obedecerão aos seguintes procedimentos:
I – as informações do submódulo informações bancárias serão de responsabilidade
do Chefe do Setor Financeiro da Unidade Orçamentária Executora, na qual o policial está lotado,
cabendo a este realizar as alterações bancárias dos servidores pertencentes a sua Unidade.
II – as informações do submódulo fardamento serão de responsabilidade do Chefe
da 4ª Seção da Unidade (P/4), que realizará as atualizações de medidas, pontuações e situação.
III - a movimentação em grupos especiais será solicitada à 4ª Seção do Estado
Maior e as demais alterações necessárias à Diretoria de Pessoal.
IV - as demais informações do módulo são de responsabilidade do Chefe da 1ª
Seção da Unidade (P/1), ou equivalente, cabendo-lhe incluir e alterar as informações, diariamente, se
necessário, exceto alterações no número da matrícula e movimentação da Unidade que será
realizada, exclusivamente, pela Diretoria de Pessoal, mediante solicitação escrita do comandante da
Unidade.
§3º - Por ocasião da realização dos Cursos de Formação de Soldados, será
concedida permissão temporária ao P/1 da Unidade ou função equivalente das Unidades de Ensino
ou com encargos de ensino, para fazer a inclusão dos alunos no SGI/PMMA com matrícula
provisória, bem como o preenchimento das informações a eles pertinentes, sob a coordenação da
Diretoria de Ensino.
§4º - A matrícula temporária será formada com a numeração de classificação geral
acompanhada do ano de início do curso de formação, assim o candidato classificado em primeiro
lugar, com curso iniciado no ano de 2013, ficará com a matrícula provisória 12013.
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§ 5° - Após receber a matrícula provisória, as autoridades constantes do §3°
deverão fazer a substituição da referida matrícula.
Art. 3º - O Módulo Processo Disciplinar, destinado ao armazenamento de
informações referente aos processos e procedimentos disciplinares dos servidores públicos do Estado
do Maranhão, lotados na Polícia Militar do Maranhão, será gerenciado pelo Diretor de Pessoal (DP).
§1º- O Chefe da DP/3 realizará a fiscalização e controle dos dados do módulo em
nível Institucional, cabendo-lhe ainda incluir e alterar a informação referente a cadastro, atualização
e movimentação, diariamente, se necessário, de acordo com a instauração e movimentação dos
processos e procedimentos, pelo Comandante Geral da PMMA, em conformidade com a Portaria
055/2009, publicada no BG n° 185 de 07 de outubro de 2009.
§2º - Nas Unidades a alimentação e controle das informações referentes aos
processos e procedimentos administrativos serão realizados pelo P/1 ou equivalente, cabendo-lhe
incluir e alterar as informações referentes a cadastro, atualização e movimentação, diariamente, se
necessário, de acordo com a instauração e movimentação dos processos e procedimentos, em
conformidade com a Portaria 055/2009, publicada no BG n° 185 de 07 de outubro de 2009.
Art. 4º - O Módulo Junta Militar de Saúde, destinado a fornecer informações sobre
estado de saúde do policial militar, será gerido pela Diretoria de Pessoal, por meio da Junta Militar
da Saúde (JMS).
§1º - A fiscalização e o controle em nível Institucional serão de responsabilidade da
Junta Militar de Saúde (JMS).
§ 2º - Os Oficiais Médicos, membros da JMS, realizarão o registro das atas
conforme avaliação do paciente.
§3º - O resultado das juntas será emitido em atas, que serão publicadas em Boletim
Geral da PMMA, sendo a elaboração da Nota para o BG de responsabilidade do Presidente da Junta
Militar de Saúde e do Diretor de Pessoal.
Art. 5º - O Módulo Comissão de Promoções, destinado ao armazenamento de
informações para subsidiar o processo de promoções, será composto do submódulo Comissão de
Promoção de Oficiais e do submódulo Comissão de Promoção de Praças, será gerido pelo
Subcomandante Geral e Chefe do Estado Maior Geral da PMMA.
§1º- A fiscalização e o controle, em nível Institucional do submódulo Comissão de
Promoções de Oficiais, serão realizados pela 1ª Seção do EMG, que tem a incumbência de
secretariar a Comissão de Promoção de Oficiais da Polícia Militar (CPOPM).
§2º - O processamento da promoção dos Oficiais tem início com a fixação do
limite quantitativo pela CPOPM, que toma por base a relação de antiguidade dos Oficiais publicada
no primeiro dia útil seguinte às promoções dos meses de abril, agosto e dezembro.
§3º - Cabe à Secretaria da CPOPM receber, nos prazos legais, a documentação
prevista no Anexo I – E, do Decreto nº 11.964/91, referente ao processo de habilitação para
promoção, assim como receber as ações e/ou recursos pertinentes às promoções dos Oficiais.
§4º - No que se refere à documentação prevista no parágrafo anterior, cabe:
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I – aos Comandantes, Diretores e Chefes conceituar (fichas de informações), pelo
SGI/PMMA, os oficiais contidos no limite quantitativo para a promoção, que estiver diretamente
subordinado ao seu comando, direção ou chefia;
II – ao P/1 das Organizações Policiais Militares (OPM) ou órgãos equivalentes,
manter atualizada, no SGI, as folhas de alterações, por quadrimestre, dos oficiais contidos no limite
quantitativo para a promoção, bem como as punições disciplinares impostas e elogios concedidos;
III – ao Chefe da DP/1 manter atualizada, no SGI/PMMA, a ficha de apuração de
tempo de serviço, por quadrimestre, dos oficiais contidos no limite quantitativo para a promoção;
IV – ao Chefe da DP/3 manter atualizada, no SGI/PMMA, a relação de oficiais
denunciados em processo criminal na justiça militar e na justiça comum, condenados em processo
crime enquanto durar os efeitos da condenação, respondendo a Conselho de Justificação, preso em
flagrante delito ou preventivamente, na condição de desertor, condenado a pena de suspensão do
exercício do posto prevista no Código Penal e no Código Penal Militar (CPM);
V – ao Chefe da DP/4 manter atualizada, no SGI/PMMA, a relação de oficiais
extraviados, desaparecidos, agregados, aguardando reforma, licenciados para tratamento de interesse
particular;
VI – ao Presidente da Junta Militar de Saúde da PMMA manter atualizada, no
SGI/PMMA, as atas de inspeção de saúde referente aos oficiais contidos no limite quantitativo para a
promoção;
VII – ao Chefe da PM/5 da PMMA manter atualizada, no SGI/PMMA, o quadro de
medalhas concedidas aos oficiais contidos no limite quantitativo para a promoção;
VIII – ao Diretor de Ensino da PMMA manter atualizada, no SGI/PMMA, as Atas
de Conclusão do Exame de Aptidão Profissional (EAP) e do Curso de Formação de Oficiais (CFO),
Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais (CAO) e Curso Superior de Polícia (CSP);
§5º - A Secretaria da CPOPM, após a disponibilidade das informações no
SGI/PMMA, remeterá à CPOPM a relação dos oficiais habilitados à promoção, a fim de que sejam
avaliados pelos seus membros, para a composição dos Quadros de Acesso.
§6º - Após o julgamento a que se refere o artigo anterior, a CPOPM, por meio de
sua Secretaria, organizará os Quadros de Acesso por Antiguidade (QAA) e Merecimento (QAM) e
os submeterá a aprovação do Comandante Geral da PMMA.
§7º- A fiscalização e o controle, em nível Institucional do submódulo Comissão de
Promoções de Praças, serão realizados pelo Secretário da Comissão de Promoção de Praças da
Polícia Militar (CPPPM).
§8º - O processamento da promoção das praças tem início com a fixação do limite
quantitativo pela CPPPM, que toma por base a relação de antiguidade das praças, publicado na
primeira quinzena de janeiro e agosto.
§9º - Cabe à Secretaria da CPPPM receber a documentação prevista no Anexo II do
Decreto nº 19.833, de 29 de agosto de 2003, referente ao processo de habilitação para promoção,
assim como receber as ações e/ou recursos pertinentes às promoções das praças.
§10 - No que se refere à documentação prevista no parágrafo anterior, cabe:
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I – aos Comandantes, Diretores e Chefes conceituar (fichas de conceito), pelo
SGI/PMMA, as praças contidas no limite quantitativo para a promoção, que estão diretamente
subordinadas a seu comando, direção ou chefia;
II – ao P/1 das Organizações Policiais Militares (OPM) ou órgãos equivalentes,
manter atualizada, no SGI/PMMA, o Histórico Policial das praças contidas no limite quantitativo
para a promoção, dando atenção especial a punições disciplinares impostas, elogios concedidos,
nível de escolaridade, comportamento e situação jurídica na justiça militar e na justiça comum;
III – ao Secretário da CPPPM manter atualizada, no SGI/PMMA, a ficha de
apuração de tempo de serviço, das praças contidas no limite quantitativo para a promoção;
IV – ao Chefe da DP/3 manter atualizada, no SGI/PMMA, a relação de praças
denunciadas em processo criminal na justiça militar e na justiça comum, condenadas em processo
crime enquanto durar os efeitos da condenação, respondendo a Conselho de Disciplina, presa em
flagrante delito ou preventivamente, na condição de desertor, condenada a pena de suspensão do
exercício da função prevista no Código Penal e no Código Penal Militar;
V – ao Chefe da DP/4 manter atualizada, no SGI/PMMA, a relação de praças
extraviadas, desaparecidas, agregadas, aguardando reforma, licenciadas para tratamento de interesse
particular;
VI – ao Presidente da Junta Militar de Saúde da PMMA manter atualizada, no
SGI/PMMA, as atas de inspeção de saúde referente às praças contidas no limite quantitativo para a
promoção;
VII – ao Chefe da PM/5 da PMMA manter atualizada, no SGI/PMMA, o quadro de
medalhas concedidas às praças contidas no limite quantitativo para a promoção;
VIII – ao Diretor de Ensino da PMMA manter atualizada, no SGI/PMMA, as atas
de conclusão do Exame de Aptidão Profissional (EAP) e do Curso de Formação de Cabos (CFC),
Curso de Formação de Sargentos (CFS) e Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos (CAS), regular ou
especial, pois consiste em pré-requisito para a promoção das praças contidas no limite quantitativo
para a promoção;
§11 - A Secretaria da CPPPM, após a disponibilidade das informações no
SGI/PMMA, remeterá à CPPPM a relação de praças habilitadas à promoção, a fim de que sejam
avaliadas pelos seus membros, para a composição dos Quadros de Acesso.
§12 - Após o julgamento a que se refere o artigo anterior, a CPPPM, por meio de
sua Secretaria, organizará o Quadro de Acesso por Antiguidade (QAA), Quadro de Acesso por
Merecimento (QAM) e Quadro de Acesso por Tempo de Serviço (QATS) e os submeterá a
aprovação do Subcomandante Geral e Chefe do Estado Maior Geral da PMMA.
Art. 6º - O Módulo Gerenciamento do Usuário, destinado ao armazenamento de
informações das pessoas cadastradas para visualizações e daquelas com responsabilidade de
alimentação, gerenciamento, fiscalização e controle das informações contidas no SGI/PMMA, será
gerido pelo Subcomandante Geral e Chefe do Estado Maior Geral da PMMA.
§1º - O controle e a fiscalização deste módulo, em nível Institucional, serão
realizados pela DAL, cabendo ao Comandante do Centro de Informática e Sistemas (CIS), sob
determinação do Diretor do Apoio Logístico, cadastrar os servidores, fornecendo senhas temporárias
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para acesso ao SGI/PMMA, mediante determinação do gestor do módulo, definindo o nível de
acesso aos usuários.
§2º - O controle do cadastro dos usuários na Unidade é competência do
Comandante da Unidade, o qual deve determinar os servidores a serem cadastrados para
visualização, alimentação, controle e fiscalização das informações no SGI/PMMA, mediante
solicitação formal ao Subcomandante Geral e Chefe do EMG da PMMA.
§3º - O perfil do usuário limita o acesso às informações no SGI/PMMA e será
definido conforme necessidade institucional, sendo o usuário classificado com perfil normal ou
master.
§4º - Os Comandantes e os Subcomandantes de Unidade, juntamente com um
auxiliar, especialmente designado, para cada um deles, terão perfil normal com acesso a todas as
informações dos policiais de sua Unidade e das Unidades subordinadas.
§5º - Os usuários gestores de informações, em nível institucional, serão sempre
oficiais PM, os quais terão um ou dois auxiliares especialmente designados, e todos terão perfil
máster, limitado ao âmbito da sua Unidade, que possibilitará acesso a todas as informações referente
ao módulo gerenciado para leitura e realização de alterações, conforme determinação legal.
§6º - Os usuários responsáveis pelo controle e fiscalização, em nível de Unidade,
terão um auxiliar especialmente designado, e ambos terão perfil normal que possibilitará acesso a
todas as informações dos servidores de sua Unidade, referente ao módulo de sua responsabilidade,
para leitura e realização de alterações, conforme determinado nesta portaria e legislação em vigor.
§7º - Os usuários com necessidade apenas de visualização das informações do
SGI/PMMA terão perfil normal e acesso a todas as informações de sua Unidade somente para leitura.
§8º - O usuário com necessidade especial temporária para visualização das
informações no SGI/PMMA, em nível maior que o seu, em decorrência de realização de trabalhos
escolares, acadêmicos, realização de pesquisas, entre outros casos correlatos, solicitará formalmente
ao Comandante Geral da PMMA, informando os módulos que pretende acessar, o motivo e o tempo
de acesso, o qual despachará com seu parecer ao Subcomandante Geral e Chefe do Estado Maior
Geral, para adotar as providências decorrentes.
Art. 7º - O Módulo Material Bélico e Cautela Eletrônica, destinado ao
armazenamento de informações deste material pertencente à instituição, com o fim de realizar o
controle eletrônico do mesmo e operacionalizar a cautela eletrônica, será gerenciado pela Diretoria
de Apoio Logístico (DAL), por meio da Seção de Manutenção (DAL/2).
§1º - O Chefe da Seção de Manutenção (DAL/2) realizará o controle do material
bélico em nível institucional, efetuando o registro geral do material bélico da
Corporação, competindo-lhe a inclusão, movimentação, exclusão e demais ações
necessárias ao controle do material dentro do SGI/PMMA, respeitando obrigatoriamente as normas
do Regulamento de Administração – RAE, vigente na Corporação.
§2º - O controle do Material Bélico nas Unidades da Corporação será de
competência do Fiscal Administrativo (P/4) ou função equivalente, competindo-lhes a fiscalização,
controle e o registro das alterações com o material bélico distribuído nas Unidades, objetivando
manter o SGI/PMMA devidamente atualizado, respeitando obrigatoriamente as normas do RAE,
vigente na Corporação.
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§3º - O controle direto do material bélico na reserva de armamento da Unidade será
atribuição do armeiro ou função equivalente, a quem compete o preenchimento da cautela eletrônica,
onde serão realizados todos os registros referentes à entrega, devolução ou alterações com o material
bélico distribuído a cada policial militar.
§4º - Nas Unidades onde o SGI/PMMA não esteja em funcionamento, os
procedimentos deverão ser realizados nos livros de controle de material bélico, de acordo com o
previsto na Portaria nº 050/2012-CGC, publicada no Aditamento ao BG nº 228, de 07 de dezembro
de 2012.
Art. 8º - O Módulo Procedimento Odontológico, destinado ao armazenamento de
dados (ficha clínica odontológica, imagens, fotos de face e da cavidade bucal), exames odontológicos
radiográficos e digitalizados, bem como dados clínicos de seus pacientes, com o objetivo de auxiliar
a administração da subseção de Odontologia, será gerido pela Diretoria de Apoio Logístico.
§1º - A fiscalização, o controle, o armazenamento e o registro dos dados no módulo
de Odontologia, em nível Institucional, serão de responsabilidade da Subseção de Odontologia, no
Centro Odontológico da PMMA.
§2º - Os oficiais integrantes do Centro Odontológico realizarão o registro dos
procedimentos realizados nos servidores públicos da PMMA e seus dependentes.
§3º - Nos locais onde não existe capacidade técnica (pessoal/material) de
funcionamento do Sistema e em caso de inoperância no sistema, por falta de corrente elétrica ou
qualquer outro problema, permanece o controle dos dados de atendimento em livros e fichas
específicas odontológicas destinadas para esse fim.
§4º - Quando o procedimento realizado exigir o afastamento do policial de suas
atividades, este será formalizado em Boletim Geral e a Nota para BG será elaborada pela DAL ou
Junta Militar de Saúde, se o caso exigir.
§5° - O sigilo das informações odontológicas obedece à legislação civil específica e
ao Código de Ética Odontológico.
Art. 9º - O Módulo Cadastro de Ocorrência, destinado ao cadastramento das
ocorrências do interior, será gerenciado pelo Comando do Policiamento do Interior (CPI), por meio
da Seção Administrativa (Sec. Adm).
§1º - O Chefe da Seção Administrativa do CPI realizará a fiscalização e o controle
do cadastramento das ocorrências do interior, em nível Institucional, competindo-lhe a análise
criminal e estatística, confecções dos diversos relatórios disponíveis no sistema e demais ações
necessárias ao gerenciamento dentro do Módulo Cadastro de Ocorrência.
§2º - A gestão e o controle do cadastramento de ocorrências, em nível de Comando
de Policiamento de Área do Interior (CPA/I), serão de competência do Chefe da Seção
Administrativa de cada área, o qual realizará a fiscalização e o controle das ocorrências das Unidades
Subordinadas.
§3º - A gestão, o cadastramento e o controle das ocorrências, em nível de Unidades
Subordinadas em cada área de policiamento, serão de competência do Coordenador de Policiamento
de Unidade (CPU), ou função equivalente, durante seu serviço e do P/3 que realizará a fiscalização,
controle e o registro das ocorrências cadastradas em sua Unidade, incluindo a Sede, Companhia,
Pelotão e Destacamento Policial Militar.
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§4º - O controle e a fiscalização das informações, em nível de Unidade
Operacional, serão de competência do P/3, que além do controle e fiscalização, realizará o registro
das informações não cadastras pelo Coordenador de Policiamento.
§5º - O cadastramento da ocorrência no SGI/PMMA é de responsabilidade do
Coordenador de Policiamento da Unidade (CPU), ou função equivalente, o qual deve lançar todas as
informações disponíveis sobre as ocorrências, em nível de Unidade, abrangendo todos os municípios
de sua Unidade, devendo constar em sua Parte Diária ou Relatório.
§6º - Todas as Unidades devem inserir em seu Relatório ou Parte Diária sobre o
serviço, antes do item PASSAGEM DE SERVIÇO, um item REGISTRO DAS OCORRÊNCIAS
NO SGI, onde o CPU deve justificar o não lançamento das informações das ocorrências no
SGI/PMMA.
Art. 10. O Módulo Ensino e Instrução, destinado ao armazenamento de registro e
acompanhamento de informação do capital intelectual, proporcionando condições para que o
conhecimento individual seja agregado ao conhecimento coletivo, possibilitando a criação de valores
tangíveis, bem como intangíveis e visa essencialmente possibilitar a utilização de uma ferramenta de
apoio, à gestão estratégica de pessoas, facilitando a identificação dos profissionais que possam
exercer a docência, verificando o domínio das habilidades e das competências de acordo com as
peculiaridades de cada componente curricular, além de possibilitar um controle mais efetivo dos
docentes e discentes em atividade nos diversos cursos dentro e fora da Corporação e será gerenciado
pela Diretoria de Ensino (DE).
§1º - O Chefe da Seção Técnica de Ensino – DE/1(Subdiretor), realizará o controle
e fiscalização em nível institucional, competindo-lhe:
I - a gestão e o controle do Banco de Talentos, Docentes e Discentes, realizando o
registro geral do capital intelectual (Banco de Talentos, Docentes e Discentes), supervisionando a
inclusão, movimentação, exclusão e demais ações necessárias ao controle efetivo do capital
intelectual, respeitando obrigatoriamente as Normas para O Planejamento e Conduta do Ensino
(NPCE) e Normas para Planejamento e Conduta de Instrução (NPCI), vigente na Corporação;
II - a homologação e o reconhecimento dos cursos militares e de natureza civil,
realizados por indicação do Comandante Geral da PMMA, bem como os cursos de natureza civil, por
ato próprio, apenas os de nível superior (graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado);
III - a gestão e o controle das Medalhas de Mérito Intelectual, outorgadas pelo
Comandante Geral, realizando o registro geral dos agraciados, competindo-lhe supervisionar a
inclusão, exclusão e demais ações necessárias ao controle efetivo do banco de dados, respeitando
obrigatoriamente o Decreto nº 21.441/2005, vigente na Corporação;
§2º - Os Comandantes das Unidades de Ensino (UE), bem como as Unidades com
encargo de ensino, deverão realizar a gestão e o controle do Banco de Talentos, Docentes e
Discentes, no âmbito de sua Unidade, realizando o registro de seu capital intelectual, competindo-lhe
supervisão da inclusão, movimentação, exclusão e demais ações necessárias ao controle efetivo do
seu capital intelectual, respeitando obrigatoriamente as NPCE e NPCI, vigente na Corporação;
§3º - Os Chefes das Seções Técnicas de Ensino ou função equivalente das
Unidades de ensino ou Unidades com encargos de ensino deverão realizar a efetivação
(operacionalização e controle) do Banco de Talentos, Docentes e Discentes, no âmbito de sua
Unidade, realizando o registro do capital intelectual, competindo-lhe a inclusão, movimentação,
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exclusão e demais ações necessárias ao controle efetivo do seu capital intelectual, respeitando
obrigatoriamente as NPCE e NPCI, vigente na Corporação;
Art. 11 - O Módulo Orçamento e Finanças, destinado ao armazenamento de
informações que permitam a análise de gastos desdobrados até o nível elemento de despesa e
planejamento administrativo, orçamentário e financeiro da Polícia Militar do Maranhão, será gerido
pela 4ª Seção do EMG.
§1º - O controle do módulo, em nível Institucional, será de responsabilidade do
Chefe da Subseção de Planejamento Orçamentário e Financeiro da PM/4, que realizará o
acompanhamento e fiscalização do lançamento das informações.
§2º - O Chefe da 4ª Seção da Unidade, ou setor equivalente, deve lançar e atualizar,
no SGI/PMMA, todos os processos cuja solicitação de empenho seja originada por sua Unidade;
§3º - O auxiliar do Ordenador de Despesas deve atualizar, no SGI/PMMA, todas as
despesas autorizadas pelo Ordenador de Despesas da sua Unidade.
§4º - O Chefe da DF/2 realizará o lançamento referente à finalização dos processos
(empenho e pagamento), da Unidade Orçamentária Gestora e Executora 190110 - PMMA.
§5º - O Chefe do Setor Financeiro de Unidade Orçamentária Executora realizará o
lançamento referente à finalização dos processos (empenho e pagamento), de sua Unidade.
Art. 12- O Módulo Boletim Eletrônico, destinado ao armazenamento de
informações necessárias para elaboração dos Boletins da Polícia Militar do Maranhão, visando o
funcionamento dos Boletins na versão eletrônica na Corporação, será gerido pelo Ajudante Geral da
PMMA.
§1º - Compõe o módulo Boletim Eletrônico todos os boletins em vigor na PMMA,
como meio oficial de publicação dos atos administrativos e legais no âmbito da Corporação,
compreendendo:
I – Boletim Geral - BG;
II – Boletim Reservado - BR;
III – Boletim Especial Reservado - BER;
IV – Boletim Reservado Extraordinário - BRE;
V – Boletim Especial - BE;
VI – Boletim Financeiro - BF;
VII – Boletim Administrativo - BA;
VIII – Boletim Interno - BI;
XI – Aditamento - Adt.
§2º - O boletim na versão eletrônica substituirá a versão original impressa das
publicações oficiais da Polícia Militar do Maranhão.
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§3º - Os boletins serão disponibilizados no Sistema de Gerenciamento de
Informação (SGI/PMMA) e publicados na rede mundial de computadores no sítio da Polícia Militar
do Maranhão, por meio do endereço eletrônico www.pm.ma.gov.br.
§4º - A Diretoria de Apoio Logístico (DAL), por meio do Centro de Informática e
Sistemas (CIS), na sua esfera de competência, deverá atender aos seguintes requisitos para o
recebimento dos boletins digitais:
I – estabelecer política de preservação digital para receber, preservar e dar acesso
aos boletins eletrônicos sob sua guarda, garantindo o armazenamento e segurança; e
II – garantir a manutenção e atualização do ambiente tecnológico.
§5º - O Ajudante Geral, o Chefe da 2ª Seção do EMG e o Comandante de Unidade
(Comando, Diretoria e Seção) deverão enviar seus boletins na versão eletrônica para o Centro de
Informática e Sistemas (CIS), disponibilizado em PDF, para publicação na página da web da
PMMA.
§6º - O desconhecimento dos boletins não justifica a falta ou o não cumprimento de
ordens, normas e procedimentos administrativos e operacionais padrões e legais.
§7º - Compete ao Ajudante Geral da PMMA e ao Chefe da 2ª Seção do Estado
Maior Geral expedir Instruções Normativas concernentes ao controle, regulamentação,
operacionalização e funcionamento dos boletins na versão eletrônica.
§8º - A produção de notas para publicação em boletim na versão eletrônica
obedecerá à seguinte tramitação:
I – a elaboração é de responsabilidade do P/1 da Unidade ou setor equivalente nas
demais Unidades, bem como da DP/3, no caso de nota com assunto Justiça e Disciplina.
II – a aprovação é de responsabilidade do Subcomandante Geral e Subcomandante
da Unidade.
§9º - A homologação dos boletins compete ao Comandante Geral e/ou Comandante
de Unidade.
Art. 13 - Os casos omissos neste Regulamento Geral serão resolvidos pelo
Comandante Geral da PMMA.
Quartel do Comando Geral em São Luís, 25 de setembro de 2013. (Ass. Ilegível)
Cel QOPM EDILSON MORAES GOMES - Subcomandante Geral da PMMA.
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PORTARIA Nº 051/2013-GCG - Dispõe sobre o controle e fiscalização de todos os armamentos
carga.
(BG 217/2013, de 12 de novembro de 2013)
O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO, no uso
de suas atribuições legais, com fundamento no artigo 6º da lei nº 4570, de 14 de junho de 1984 e,
Considerando o previsto na Portaria nº 073/2010, de 29 de dezembro de 2009,
publicada no Boletim Geral nº 001 de 04 de janeiro de 2010 que versa sobre a padronização e
simplificação dos procedimentos referentes à administração do material bélico da Polícia Militar do
Maranhão.
Considerando as relações de armamento, carga da Polícia Militar do Maranhão,
publicadas no Boletim Reservado nº 002 de 11 de janeiro de 2010 e no Boletim Reservado nº 045 de
06 de dezembro de 2012.
RESOLVE
Art.1º - Determinar ao Comandante de Policiamento Metropolitano, Comandante
de Policiamento do Interior, Comandantes de Policiamento de Áreas,
Comandante de Policiamento Especializado, Diretores, Chefes de Seções e
Ajudante Geral que exerçam o controle e fiscalização de todos os armamentos carga das Unidades
que lhes são subordinadas.
Parágrafo 1º - Ficam estendidas ao Comandante de Policiamento do
Interior, Comandante de Policiamento Especializado, Diretores, Chefe de Seções e
Ajudante Geral, as atribuições que se referem ao Comandante de Policiamento Metropolitano e
Comandantes de Policiamento de Áreas, conforme estabelecido na Portaria nº 024
de 18 de maio de 2010, publicada no BG nº 094 de 21 de maio de 2010.
Parágrafo 2º – Autorizar, às autoridades acima mencionadas, a cautelarem as armas
aos policiais militares da ativa, que lhe são subordinados e que não possuam armas particulares, em
caráter para uso pessoal, ou seja, fora da atividade de serviço, de acordo com a necessidade, das
armas curtas, de porte e calibre até 0.40 mm, mediante requerimento do policial militar, que não
possua restrições legais, ou seja, que esteja de acordo com as regras estabelecidas pelo SINARM,
bem como pela Portaria nº 002-2006, de 30 de janeiro de 2006, no que tange ao porte de arma de
fogo, depois de constatada a real necessidade do respectivo uso.
Art.2º - Autorizar a cautela de armas aos policiais militares da inatividade
(reformados e reserva remunerada), que não possuam armas particulares e sem restrições legais, ou
seja, que estejam de acordo com as regras estabelecidas pelo SINARM, bem como pela Portaria nº
002-2006, de 30 de janeiro de 2006, no que tange ao porte de arma de fogo, mediante requerimento
ao Comandante Geral da PMMA depois de demonstrada a real necessidade para uso do respectivo
armamento.
Art.3º - A inspeção dos armamentos cautelados para uso pessoal, fora da atividade
policial militar, ocorrerá no prazo de 30 dias e ficará sob responsabilidade das autoridades já
referidas, a qual ocorrerá no momento da renovação da cautela, de acordo com
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o que prescreve o parágrafo 7º do artigo 3º da portaria nº 024/2010,publicada no
BG nº 094 de 21 de maio de 2010.
Art. 4º - Ficam revogados, a partir da publicação desta, os artigos 21 e 22 da
Portaria 002-2006 de 30 de janeiro de 2006 publicada no Boletim Geral nº 022 de 31 de janeiro de
2006; a portaria nº 015 de 29 de março de 2010, publicada no BG nº 059 de 30 de março de 2010,
bem como o parágrafo 18 do artigo 3º da Portaria nº 024 de 18 de maio de 2010, publicada no BG nº
094 de 21 de maio de 2010;
São Luís, 11 de novembro de 2013. (Ass. Ilegível) Cel QOPM FRANKLIN
PACHECO SILVA - Comandante Geral da PMMA.
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PORTARIA N.º 016/2014-GCG - Altera o Regulamento de Uniformes da Polícia Militar.
(BG 014/2014, de 19 de fevereiro de 2014)
O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO, no uso
das atribuições legais que lhe são conferidas pelo disposto nos artigos 5º, 6º e 10º do Regulamento de
Uniformes da Polícia Militar, aprovado pelo Decreto n.º 15.777, de 1º de setembro de 1997,
RESOLVE
Art. 1º - Fica substituída, nos Uniformes Operacionais 4º A e 4º A-1 do RUPM,
alterados pela Portaria N.º 043/2009–GCG, de 16 de julho de 2009, a camisa cinza bandeirante meia
manga, pela gandola cinza bandeirante manga longa.
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA,
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Quartel do Comando Geral, em São Luís, 12 de janeiro de 2.014. (ass. ilegível).
CEL QOPM - Aldimar Zanoni Porto - Comandante Geral da PMMA.
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PORTARIA Nº 007/2014–DP/4 - Institui regras para a concessão e alteração da Gratificação
pela Execução de Trabalho Técnico-Científico aos Servidores Civis.
BG 052/2014, de 29 de abril de 2014)
O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO, no uso
de suas atribuições legais, e considerando o disposto no Inciso I, II do Art. 82, da Lei nº 6.107 de 27
de Julho de 1994 (Estatuto do Servidor Público Civil), e Decreto n° 24.115 de 28 de maio de 2008
(que Regulamenta o Art. 82 da Lei 6.107);
CONSIDERANDO a necessidade da Avaliação Profissional e Comportamental no
Trabalho (APCT), com grau de confiabilidade que o funcionário transmite para a persecução do
objetivo maior que a prestação do serviço público eficiente e de boa qualidade.
CONSIDERANDO que tais atividades exigem dedicação dos Servidores Civis do
Quadro de Pessoal Civil da PMMA de desenvolver de forma satisfatória tais atividades ou trabalho.
CONSIDERANDO a necessidade de gratificar a execução dessas atividades ou
trabalhos específicos em realizar ações e esforços que apoiem a Instituição no cumprimento dos
objetivos institucionais da PMMA,
RESOLVE
Art. 1º - Instituir regras para a concessão e alteração da Gratificação pela Execução
de Trabalho Técnico-Científico aos Servidores Civis do Quadro de Pessoal Civil da Polícia Militar
do Maranhão.
Art. 2º - Ficam submetidos às regras desta Portaria, os servidores que
protocolaram, junto a Diretoria de Pessoal ou Ajudância Geral da PMMA, o Diploma ou Certificado
de Conclusão e Colação de Grau do Ensino de Nível Superior;
Art. 3º - A Diretoria de Pessoal da PMMA fará a seleção dos candidatos, de acordo
com as seguintes documentações e requisitos:
I – Apresentação da Ficha de Frequência dos últimos 03 (três) meses, (Anexo I),
sob responsabilidade do Chefe imediato;
II - Avaliação Profissional e Comportamental no Trabalho (APCT) pelo chefe
imediato, observando os critérios de pontuação dos parâmetros para avaliar o desempenho, (Anexo
II);
III - Não incidência em Sanção Administrativa Disciplinar que demonstre
negligência ou desinteresse pelo serviço ou que afete os princípios deontológicos da Corporação;
IV - Não possuir restrição médica ou psicológica que contra indique sua atividade;
V - Não estar em processo de Redistribuição;
VI – Não ter faltado sem justificativa, mais de três serviços no ano anterior.
Art. 4º - Para ser considerado APTO, o candidato deverá ter preenchido todos os
requisitos exigidos nesta Portaria;
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Art. 5º - Na Avaliação Profissional e Comportamental no Trabalho (APCT) quando
considerado o desempenho satisfatório (4 a 5 pontos) do Funcionário (a) Civil pelo chefe imediato,
implicará na exclusão da concessão da gratificação (6 a 10 pontos).
Art. 6º - Ficam revogadas as disposições em contrário.
DÊ-SE CIÊNCIA,
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Quartel do Comando Geral em São Luís, 06 de abril de 2014. (Ass. legível) Cel.
QOPM Aldimar Zanoni Porto - Comandante Geral/PMMA.
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PORTARIA Nº 024/2014-GCG - Dispõe sobre a subordinação das unidades do CPAM-1.
BG 066/2014, de 22 de maio de 2014)
Considerando o teor da Medida Provisória nº 173, de 16 de abril de 2014, que cria
o Comando de Policiamento de Área Metropolitana 2 (CPA/M-2) e o Comando de Policiamento de
Área Metropolitana 3 (CPA/M-3), bem como transforma o Comando de Policiamento Metropolitano
(CPM) em Comando de Policiamento de Área Metropolitana 1 (CPA/M-1);
Considerando a necessidade de definir de forma equitativa e proporcional as
circunscrições das áreas de atuação do Comando de Policiamento de Área Metropolitana (CPA/M) 1,
2 e 3, bem como do Comando de Policiamento Especializado (CPE);
Considerando a necessidade de fortalecer a integração harmônica, intrafuncional e
interoperacional da Corporação, a fim de otimizar recursos humanos e materiais, em face da divisão
territorial da Região Metropolitana da Ilha de São Luís, visando a consecução dos objetivos
finalísticos do serviço de preservação e controle da criminalidade, traduzidos na satisfação da
sociedade com a prestação de serviços de qualidade;
RESOLVE
Art. 1º. Ficam diretamente subordinadas ao Comando de Policiamento de Área
Metropolitana 1 (CPA/M-1) as seguintes Unidades da Polícia Militar:
I - 1º Batalhão de Polícia Militar (1º BPM);
II - 8º Batalhão de Polícia Militar (8º BPM);
III - 9º Batalhão de Polícia Militar (9º BPM);
IV - Companhia de Policiamento de Guarda Independente (CPGd/Ind); e
V - Companhia de Policiamento de Turismo Independente (CPTur/Ind).
Parágrafo único. Os bairros da área Itaqui-Bacanga, até a implantação do Comando
de Policiamento de Área Metropolitana 3 (CPA/M-3), ficarão sob a responsabilidade do CPA/M-1.
Art. 2º. Ficam diretamente subordinadas ao Comando de Policiamento de Área
Metropolitana 2 (CPA/M-2) as seguintes Unidades da Polícia Militar:
I - 6º Batalhão de Polícia Militar (6º BPM); e
II - 13º Batalhão de Polícia Militar (13º BPM).
Parágrafo único. Os bairros da área do Distrito Industrial, até a implantação do
CPAM/3, ficarão sob a responsabilidade do CPA/M-2.
Art. 3º. Ficam diretamente subordinadas ao Comando de Policiamento
Especializado (CPE) as seguintes Unidades da Polícia Militar:
I - Batalhão de Missões Especiais (BME);
II - Batalhão de Polícia Ambiental (BPA);
III - Esquadrão de Polícia Montada (EPMont);
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IV - Companhia de Polícia Rodoviária Independente (CPRv/Ind);
Art. 4º. Ficam diretamente subordinadas ao Comando de Segurança Comunitária
(CSC) as seguintes Unidades e projetos sociais da Polícia Militar:
I – 1ª Unidade de Segurança Comunitária (1ª USC) – Vila Luizão/Divinéia;
II – 2ª Unidade de Segurança Comunitária (2ª USC) – Coroadinho;
III - 3ª Unidade de Segurança Comunitária (3ª USC) – Cidade Olímpica;
IV – Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd);
IV – Ronda Escolar.
Art. 5º. Os limites territoriais das áreas de atuação dos Comandos de Policiamento
de Área Metropolitana e de suas Unidades Policiais Militares, até a implantação do CPA/M-3, serão
aqueles descritos no anexo único desta Portaria.
Art. 6° - Os casos omissos serão solucionados pelo Comandante Geral da PMMA.
Art. 7° - Esta Portaria entra em vigor no dia 19/05/2014, revogadas as disposições
em contrário.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Quartel do Comando Geral em São Luís, 19 de maio de 2014. (ass. ilegível) Cel
QOPM ALDIMAR ZANONI PORTO - Comandante Geral da PMMA.
ANEXO ÚNICO À PORTARIA Nº 024/2014-GCG, DE 19/05/2014
DESDOBRAMENTO DOS COMANDOS DE POLICIAMENTO DE ÁEA METROPOLITANA
(CPA/M)
Área I1
1º Batalhão de Polícia Militar
DP
5º DP
5º DP
5º DP
5º DP
5º DP
5º DP
5º DP
5º DP
5º DP
5º DP
5º DP
5º DP
5º DP
5º DP

MUNICIPIO
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís

BAIRRO
Alto da Esperança
Alto da Vitória
Andirobal
Cajueiro
Colônia
Fumacê
Gancharia
Itaqui
Morro do Urubu (Vila Real)
Ponta da Madeira
Praia da Guia
Praia do Boqueirão
PROAB
Residencial Ana Jansen
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5º DP
5º DP
5º DP
5º DP
5º DP
5º DP
5º DP
5º DP
5º DP
5º DP
5º DP
5º DP
5º DP
5º DP
5º DP
5º DP
5º DP
5º DP
5º DP
5º DP
5º DP
5º DP
5º DP
5º DP
5º DP
5º DP
5º DP
10º DP
10º DP
10º DP
10º DP
10º DP
10º DP
10º DP
10º DP
10º DP
16º DP
16º DP
16º DP
16º DP
16º DP
16º DP
16º DP
16º DP
16º DP

São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís

São Mateus
São Raimundo
Sítio São Benedito
Tamancão
Vila Ariri
Vila Bacanga
Vila do Bonfim
Vila Dom Luís
Vila Isabel
Vila Maranhão
Vila Mauro Fecury
Vila Nova
Vila Real
Vila São Luís
Vila Verde
Alto da Conceição
Bom Jesus
Coheb do Sacavém
Coroadinho
Parque Antártica
Parque dos Nobres
Parque Timbira
Pindorama
Pocinha (Parque Timbira)
Primavera
Salina do Sacavém
Vila Atêncio Queiroga (Bom Jesus)
Vila Conceição (Coroadinho)
Vila dos Frades (Coroadinho)
Vila dos Nobres
Vila Morro do Zé Bombom
Vila Natal
Vila Nice Lobão
Vila Pindorama
Vila São Sebastião (Coroadinho)
Vila Sítio do Pica-Pau Amarelo (Bom Jesus)
Bairro da UFMA
Cidade Nova-Gapara
Jambeiro, Piancó
Residencial América do Norte
Residencial Paraíso
Residencial Primavera
Residencial Resende
Riacho Doce, Sá Viana
São Joaquim, Sitinho
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16º DP
16º DP
16º DP
16º DP
16º DP

São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís

Vila Embratel
Vila Maranhão
Vila São Benedito
Vila São João da Boa Vista
Zagueiro

8º Batalhão de Polícia Militar
A delimitação geográfica da área do 8º BPM passa a compor os seguintes bairros e limites:
DP
4º DP
4º DP
4º DP
4º DP
4º DP
4º DP
4º DP
4º DP
4º DP
4º DP
4º DP
4º DP
4º DP
4º DP
4º DP
4º DP
4º DP
4º DP
4º DP
4º DP
4º DP
4º DP
4º DP
4º DP
4º DP
6º DP
6º DP
6º DP
6º DP
6º DP
6º DP
6º DP
6º DP
6º DP
6º DP
6º DP

MUNICIPIO
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís

BAIRRO
Altos do Calhau
Barramar
Ceasa
Cohafuma
Cohajap
Cohama
Cohaserma
Conjunto dos Ipês
Conjunto La Ravardiére
Conjunto Vinhais
Invasão 25 de Maio
Ipase
Parque Atenas
Parque Shalon
Planalto dos Vinhais
Residencial Novo Tempo II
Residencial Vinhais
Sítio Santa Eulália
Vila Conceição
Vila Cristalina
Vila Japão
Vila Jaracati
Vila Marinho
Vila Menino Jesus de Praga
Vila Progresso
Boa Vista
Chácara Brasil
Conjunto Habitacional Turu
Conjunto Planalto Turu
Conjunto Primavera
Turu
Divinéia
IPEM
Jardim Eldorado
Matões
Miritiua
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6º DP
6º DP
6º DP
6º DP
6º DP
6º DP
6º DP
6º DP
6º DP
6º DP
6º DP
6º DP
6º DP
6º DP
6º DP
6º DP
6º DP
6º DP
6º DP
6º DP
6º DP
6º DP
6º DP
6º DP
6º DP
6º DP
6º DP
9º DP
9º DP
9º DP
9º DP
9º DP
9º DP
9º DP
9º DP
9º DP
14º DP
14º DP
14º DP
14º DP
14º DP
14º DP
14º DP
14º DP
14º DP
14º DP
14º DP
14º DP

São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís

Olho D´água
Parque Canudos
Parque Jair
Parque Telmão
Parque Vitória
Recanto Fialho
Santa Rosa
Sol e Mar
Solar dos Lusitanos
Turu Velho
Vila Alonso Costa
Vila Cruzado
Vila Fialho
Vila Luizão
Vila União
Vivendas do Turu
Alto da Paz
Aurora
Avenida Joaquim Mochel
COHAB Anil I, II, III e IV
Forquilha
Jardim de Fátima
Parque Guanabara
Planalto Aurora
Solar dos Lusitanos
Vila Botafogo
Vila Isabel Cafeteira
Avenida Litorânea
Calhau
Ilhinha
Morro da Ilhinha
Ponta D´Areia
Renascença
Residencial Jansen
São Francisco
Vila Maruim
Angelim
Cantinho do Céu
Condomínio IPEM
Conjunto Bequimão
Conjunto Manoel Beckman
Conjunto Maranhão Novo
Conjunto Primavera
Conjunto Rio Anil
Novo Angelim
Residencial Esperança
Residencial Pinheiros
Residencial São Domingos I e II
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14º DP
14º DP
8º DP
8º DP
8º DP
8º DP
8º DP
8º DP
8º DP
8º DP
8º DP

São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís

Vila Ivan Sarney
Vila Regina
Alemanha
Bom Milagre
Camboa
Fé em Deus
Floresta
Liberdade
Monte Castelo
Retiro Natal
Vila Passos

9º Batalhão de Polícia Militar
A delimitação geográfica da área do 9º BPM passa a compor os seguintes bairros e limites:
DP
1º DP
1º DP
1º DP
1º DP
1º DP
1º DP
1º DP
1º DP
1º DP
1º DP
1º DP
1º DP
1º DP
2º DP
2º DP
2º DP
2º DP
2º DP
2º DP
2º DP
2º DP
2º DP
2º DP
2º DP
2º DP
2º DP
3º DP
3º DP
3º DP
3º DP
3º DP

MUNICIPIO
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís

BAIRRO
Apicum
Areinha
Belira
Centro
Codozinho
Coréia
Desterro
Diamante
Goiabal
Lira
Madre Deus
Vila Bessa
Vila Passos
Apeadouro
Bairro de Fátima
Barreto
Caratatiua
Coroado
Filipinho
João Paulo
Jordoa
Parque Amazonas
Redenção
Sacavém
Sítio Leal
Vila Ivar Saldanha
Alto do Pinho
Anil
Bom Clima
Cema Detran
Cruzeiro do Anil
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3º DP
3º DP
3º DP
3º DP
3º DP
3º DP
3º DP
3º DP
3º DP
3º DP
3º DP
3º DP

São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís

Cutim
Divinéia
Outeiro da Cruz
Pão de Açúcar
Pequizeiro
Radional
Santa Cruz
Santa Júlia
Santo Antônio
Túnel do Sacavém
Vera Cruz
Vila Palmeira

Companhia de Policiamento de Turismo Independente
A delimitação geográfica da área da CPTUR passa a compor os seguintes bairros e limites:
DP
9º DP
9º DP
DTurismo

MUNICIPIO
São Luís
São Luís
São Luís

BAIRRO
Ponta D´Areia
Lagoa da Jansen
Projeto Reviver
Área II2

6º Batalhão de Polícia Militar
A delimitação geográfica da Área do 6º BPM passa a compor os seguintes bairros e limites:
DP
11º DP
11º DP
11º DP
11º DP
11º DP
11º DP
11º DP
11º DP
11º DP
11º DP
11º DP
11º DP
11º DP
11º DP
11º DP

MUNICIPIO
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís

BAIRRO
Andiroba
Bom Jardim
Cajupe
Guarapiranga
Jardim São Cristóvão I E Ii
Jardim São Raimundo
Mato Grosso
Recanto Do Canaã
Santa Bárbara
São Bernardo
São Raimundo
Tajipari
Vila Brasil
Vila Cascavel
Vila Conceição
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11º DP
11º DP
11º DP
11º DP
11º DP
12º DP
12º DP
12º DP
12º DP
12º DP
12º DP
12º DP
12º DP
12º DP
12º DP
12º DP
12º DP
12º DP
12º DP
12º DP
12º DP
12º DP
12º DP
12º DP
12º DP
12º DP
12º DP
12º DP
12º DP
12º DP
12º DP
12º DP
12º DP
12º DP
12º DP
12º DP
12º DP
12º DP
12º DP
12º DP
12º DP
12º DP

São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís

Vila Coquilho
Vila Itamar
Vila Magril
Vila Tajipuru
Vila Vitória
Alegria
Ananandiba
Aracaua
Arraial
Cabral Miranda
Caçaco
Cajueiro
Campina
Coqueiro
Distrito Industrial
Estiva
Funil
Igaraú
Inhaúma
Jacamin
Jacu
Jatobá
Juçaral
Mangue Seco
Maracanã
Maracujá
Mata De Itapera
Matinha
Morai
Murari
Murturo
Nova República
Pedrinhas
Piçarra
Portinho
Porto Grande
Quebra Pote
Residencial 2000
Rio Do Meio
Rio Dos Cachorros
Rio Grande
Santa Helena
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12º DP
12º DP
12º DP
12º DP
12º DP
12º DP
12º DP
12º DP
12º DP
12º DP
12º DP
12º DP
12º DP
12º DP
12º DP
12º DP
12º DP
12º DP
12º DP
12º DP
12º DP
12º DP
12º DP
12º DP
18º DP
18º DP
18º DP
18º DP
DECOP
DECOP
DECOP
DECOP
DECOP
DECOP
DECOP
DECOP
DECOP
DECOP
DECOP
DECOP

São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São José de
Ribamar
São José de
Ribamar
São José de
Ribamar
São José de
Ribamar
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís

São Joaquim
Sitinho
Taim
Tapera Do Maracanã
Tauá-Mirim
Tibiri
Tibirizinho
Vila Airton Sena
Vila Aparecida
Vila Cabral Miranda I E Ii
Vila Colier
Vila Cruzado
Vila Esperança
Vila Funil
Vila Guará
Vila Industrial
Vila Maracanã
Vila Maracujá
Vila Nova República
Vila Progresso
Vila Saldanha
Vila Sâmara
Vila São Joaquim
Vila Sarney
Jardim Tropical I E Ii
Juçatuba
Maiobinha
Tajaçuaba
Apaco
Cidade Operária
Geniparana
Jardim América
Jardim América Central
Jardim Das Palmeiras
Nice Lobão
Nova Esperança
Recanto Da Paz
Recanto Dos Pássaros
Recanto Dos Signos
Residencial Alberto Franco
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DECOP
DECOP
DECOP
DECOP
DECOP
DECOP
DECOP
DECOP
DECOP
DECOP
DECOP
DECOP
DECOP
DECOP
DECOP
DECOP
DECOP
DECOP

São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São Luís
São José
Ribamar

Residencial Ilhéus
Residencial Nova Esperança
Residencial Nova Metrópole
Residencial Nova República
Residencial Orquídea
Residencial Pirapemas
Residencial Reviver
Residencial São Luís
Residencial São Paulo
Vila América
Vila Chicão
Vila Geniparana
Vila Janaina
Vila Kiane
Vila Marly Sarney
Vila Santa Efigênia
Vila Sara
Vila Santa Terezinha

13º Batalhão de Polícia Militar
A delimitação geográfica da Área do 13º BPM passa a compor os seguintes bairros e limites:
DP
18º DP
18º DP
18º DP
18º DP
18º DP
18º DP
18º DP
18º DP
18º DP
18º DP
18º DP
18º DP
18º DP
18º DP
18º DP
18º DP
18º DP
18º DP

MUNICIPIO
São José de Ribamar
São José de Ribamar
São José de Ribamar
São José de Ribamar
São José de Ribamar
São José de Ribamar
São José de Ribamar
São José de Ribamar
São José de Ribamar
São José de Ribamar
São José de Ribamar
São José de Ribamar
São José de Ribamar
São José de Ribamar
São José de Ribamar
São José de Ribamar
São José de Ribamar
São José de Ribamar

BAIRRO
Alonso Costa
Barbosa
Bom Negocio
Brandão
Cajual
Cajueiro
Cajupari
Cajupi
Campina
Canavieira
Catatiua
Cidade Olimpica
Cruzeiro
Cumbique
Cururuca
Espaço Sideral
Ilha Tambembeca
Itapari Da Maroca
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18º DP
18º DP
18º DP
18º DP
18º DP
18º DP
18º DP
18º DP
18º DP
18º DP
18º DP
18º DP
18º DP
18º DP
18º DP
18º DP
18º DP
18º DP
18º DP
18º DP
18º DP
18º DP
18º DP
18º DP
18º DP
18º DP
18º DP
18º DP
18º DP
18º DP
18º DP
18º DP
18º DP
18º DP
18º DP
18º DP
18º DP
18º DP
18º DP
18º DP
18º DP
18º DP

São José de Ribamar
São José de Ribamar
São José de Ribamar
São José de Ribamar
São José de Ribamar
São José de Ribamar
São José de Ribamar
São José de Ribamar
São José de Ribamar
São José de Ribamar
São José de Ribamar
São José de Ribamar
São José de Ribamar
São José de Ribamar
São José de Ribamar
São José de Ribamar
São José de Ribamar
São José de Ribamar
São José de Ribamar
São José de Ribamar
São José de Ribamar
São José de Ribamar
São José de Ribamar
São José de Ribamar
São José de Ribamar
São José de Ribamar
São José de Ribamar
São José de Ribamar
São José de Ribamar
São José de Ribamar
São José de Ribamar
São José de Ribamar
São José de Ribamar
São José de Ribamar
São José de Ribamar
São José de Ribamar
São José de Ribamar
São José de Ribamar
São José de Ribamar
São José de Ribamar
São José de Ribamar
São José de Ribamar

Itapari Do Mar
Itaparipeua
Itapori
J.Câmara
J.Lima
Juçara
Laranjal
Mangueirão
Maracajá
Mata
Matinha
Mato Escuro
Mirititiua
Mojo
Mojo Do Apicum
Morada Nova I - II - III
Moropóia
Outeiro
Panaquatira
Parque Canavieira
Pedreira
Pernambucana
Piçarreira
Pindai
Ponta Da Panaquatira
Praia Da Boa Viagem
Precoeira
Queimadas
Quinta
Res. Isac L. De São João
Residencial Saramanta
Rio São João
Salinas
Santa Maria
São Benedito
São Braz Macaco
São José Dos Índios
São Judas Tadeu
São Lourenço
Sarnambi
Sitio Do Apicum
Taboca
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18º DP
18º DP
18º DP
18º DP
18º DP
18º DP
18º DP
18º DP
18º DP
18º DP
18º DP
18º DP
18º DP
18º DP
18º DP
18º DP
18º DP
18º DP
18º DP
18º DP
18º DP
18º DP
18º DP
18º DP
21º DP
21º DP
21º DP
21º DP
21º DP
21º DP
21º DP
21º DP
21º DP
21º DP
21º DP
21º DP
21º DP
21º DP
21º DP
21º DP
21º DP
21º DP

São José de Ribamar
São José de Ribamar
São José de Ribamar
São José de Ribamar
São José de Ribamar
São José de Ribamar
São José de Ribamar
São José de Ribamar
São José de Ribamar
São José de Ribamar
São José de Ribamar
São José de Ribamar
São José de Ribamar
São José de Ribamar
São José de Ribamar
São José de Ribamar
São José de Ribamar
São José de Ribamar
São José de Ribamar
São José de Ribamar
São José de Ribamar
São José de Ribamar
São José de Ribamar
São José de Ribamar
Raposa
Raposa
Raposa
Raposa
Raposa
Raposa
Raposa
Raposa
Raposa
Raposa
Raposa
Raposa
Raposa
Raposa
Raposa
Raposa
Raposa
Raposa

Tendal
Timbuba
Timbubinha
Trizidela
Ubatuba
Uirapuru
Unicamping
Vieira
Vila Dr. Julinho
Vila Flamengo
Vila J. Câmara I – II
Vila Mestre Antonio
Vila N. Senhora Da Vitoria
Vila Nova
Vila Nova Jerusalem
Vila Nova Pernambucana
Vila Operaria
Vila Pedro Careca
Vila Rosena Sarney
Vila São Luís
Vila São Raimundo
Vila Sarnambi
Vila Sarney Filho
Vila Socó
Alto Da Base
Alto Do Farol
Araçagy
Bob Kenedy
Cumbique
Domingão Da Sorte
Fazendinha
Gambarrinha
Garrancho
Ilha Do Pulcau
Inhaúma
Itapéua
Jardim Das Oliveiras
Juçara
Porto Do Braga
Residencial Piramide
Sururutiua
Vila Bom Viver
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21º DP
21º DP
21º DP
21º DP
DEMA
DEMA
DEMA
DEMA
DEMA
DEMA
DEMA
DEMA
DEMA
DEMA
DEMA
DEMA
DEMA
DEMA
DEMA
DEMA
DEMA
DEMA
DEMA
DEMA
DEMA
DEMA
DEMA
DEMA
DEMA
DEMA
DEMA
DEMA
DEMA
DEMA
DEMA
DEMA
DEMA
DEMA
DEMA
DEMA
DEMA
DEMA

Raposa
Raposa
Raposa
Raposa
Paço do Lumiar
Paço do Lumiar
Paço do Lumiar
Paço do Lumiar
Paço do Lumiar
Paço do Lumiar
Paço do Lumiar
Paço do Lumiar
Paço do Lumiar
Paço do Lumiar
Paço do Lumiar
Paço do Lumiar
Paço do Lumiar
Paço do Lumiar
Paço do Lumiar
Paço do Lumiar
Paço do Lumiar
Paço do Lumiar
Paço do Lumiar
Paço do Lumiar
Paço do Lumiar
Paço do Lumiar
Paço do Lumiar
Paço do Lumiar
Paço do Lumiar
Paço do Lumiar
Paço do Lumiar
Paço do Lumiar
Paço do Lumiar
Paço do Lumiar
Paço do Lumiar
Paço do Lumiar
Paço do Lumiar
Paço do Lumiar
Paço do Lumiar
Paço do Lumiar
Paço do Lumiar
Paço do Lumiar

Vila Do Povo
Vila Laci
Vila Maresia
Vila Talita
Alto Paranã
Bacuritiua
Habitah Edinho Lobão
Habitah Marly Abdala I E II
Iguaiba
Jaguarema
Jardim Parana
La Belle Park
Lima Verde
Loteamento Clarice
Loteamento Saramanta
Maioba
Maioba Do Cururuca
Maioba Do Jenipapeiro
Maioba Do Mocajituba
Maiobão
Manaira
Mata Grande
Mercês
Paço do Lumiar (Sede)
Paranã I, II, III E IV
Parque Araçagy
Parque Novo Horizonte
Parque São Jose
Parque Tiago Aroso
Pau Deitado
Pindoba
Recanto Da Sorte
Res. Carlos Augusto
Residencial Cordeiro
Residencial Luís Fernandes
Residencial Nova Vida
Res. Paranã I - II - III – IV
Roseana Sarney
Sítio Grande
Tambaú
Tijupá Queimado
Upaon-Açu
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DEMA
DEMA
DEMA
DEMA
DEMA
DEMA
DEMA
DEMA
DEMA
DEMA
DEMA
DEMA
DEMA

Paço do Lumiar
Paço do Lumiar
Paço do Lumiar
Paço do Lumiar
Paço do Lumiar
Paço do Lumiar
Paço do Lumiar
Paço do Lumiar
Paço do Lumiar
Paço do Lumiar
Paço do Lumiar
Paço do Lumiar
Paço do Lumiar

Vassoural
Vila Cafeteira
Vila Epitácio Cafeteira
Vila J. Lima
Vila Kiola
Vila Luís Fernando
Vila Marlene
Vila Marly Abdala
Vila Mutirão
Vila Nazaré
Vila Nova Senhora Da Luz
Vila São José I e II
Zumbi Dos Palmares
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PORTARIA Nº 050/2014-GCG - Institui no âmbito da Polícia Militar do Maranhão a
Coordenação de Esporte e Lazer da Policia Militar do Maranhão (CEL).
(BG Nº 116, de 26 de agosto de 2014)
O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO, no uso
de suas atribuições legais, de acordo com Art. 30 da Lei nº 6.513, de 30 de novembro de 1995,
combinado com o art. 4º e 6º, da Lei n° 4.570, de 14/07/1984 e,
Considerando que atualmente as instalações do Complexo Esportivo do Quartel do
Comando Geral possui um ginásio, um tatame, um campo de futebol, uma quadra de vôlei de areia,
uma piscina e o campo de futebol society,
Considerando que os serviços de saúde física prestados pela Polícia Militar do
Maranhão, aos próprios membros da Corporação e aos seus familiares, e as diversas ações sociais da
qual participa se mostram como um serviço assistencialista de relevância para consolidação da boa
imagem da PMMA dentro de suas fileiras e perante a sociedade em geral,
RESOLVE
Art. 1º Instituir no âmbito da Polícia Militar do Maranhão a Coordenação de
Esporte e Lazer da Policia Militar do Maranhão (CEL), órgão subordinado ao Gabinete do
Subcomandante Geral da PMMA, com sede nas instalações do Ginásio do Complexo Esportivo do
Quartel do Comando Geral.
Art. 2º Aprovar o Regimento Interno do Complexo Esportivo do Quartel do
Comando Geral da Polícia Militar do Maranhão e a Instrução Normativa nº 001/2014-CEL,
conforme Anexos I e II, respectivamente.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos
retroativos a 05/05/2014.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Quartel do Comando Geral em São Luís, MA, 20 de agosto de 2014. (Ass. Ilegível)
CEL QOPM ALDIMAR ZANONI PORTO. Comandante Geral da PMMA
ANEXO I DA PORTARIA Nº 050/2014-GCG, DE 18/08/2014
REGIMENTO INTERNO DO COMPLEXO ESPORTIVO DO QUARTEL DO
COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR DO MARANHÃO
TÍTULOI
GENERALIDADES
CAPÍTULO ÚNICO
DO COMPLEXO ESPORTIVO E SUAS FINALIDADES
Art. 1º O presente Regimento Interno tem por finalidade:
I - Estabelecer normas de administração e fiscalização;
II – Definir atribuições funcionais; e
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III – Estabelecer Normas Gerais de Ação.
Art. 2º O Complexo Esportivo do Quartel do Comando Geral é constituído de um
ginásio, um tatame, um campo de futebol, uma quadra de vôlei de areia, uma piscina e o campo de
futebol society.
TÍTULO II
ATRIBUIÇÕES FUNCIONAIS DA DIREÇÃO E ATRIBUIÇÕES FUNCIONAIS
CAPÍTULO I
DO COORDENADOR DE ESPORTE E LAZER
Art. 3º O Complexo Esportivo do Quartel do Comando Geral será dirigido por um
Oficial que será designado Coordenador de Esporte e Lazer da Policia Militar do
Maranhão pelo Comandante Geral.
Art. 4º Constituem atribuições do Coordenador de Esporte e Lazer, além das
previstas no Regulamento Interno e dos Serviços Gerais (RISG), no que couber, referente à guarda
das praças desportivas do Complexo Esportivo do Quartel do Comando Geral:
I – definir os critérios para a execução do serviço, visando à padronização de
condutas relacionadas aos atletas no Complexo Esportivo do Quartel do Comando Geral;
II – definir as medidas de coordenação e de controle em todos os níveis,
possibilitando a adoção de medidas de correção dos atletas, para evitar possíveis desvios de conduta;
III – operacionalizar o serviço, de modo que a supervisão e o controle das suas
atividades sejam eficientes e eficazes;
IV – coordenar e fiscalizar todas as atividades relativas ao Complexo Esportivo do
Quartel do Comando Geral;
V – realizar reuniões periódicas, pelo menos bimestralmente, com as praças que
tiram serviço de Permanência do Complexo Esportivo do Quartel do Comando Geral;
VI – providenciar o arranchamento das praças que tiram serviço de Permanência do
Complexo Esportivo do Quartel do Comando Geral;
VII – informar imediatamente ao Subcomandante Geral da PMMA qualquer
anormalidade em relação aos atletas e atividades esportivas;
VIII – mensurar e solicitar os meios necessários para a execução das atividades;
IX – elaborar calendário para utilização das praças desportivas do Complexo
Esportivo do Quartel do Comando Geral.
CAPÍTULO II
DO AUXILIAR DO COORDENADOR DO DE ESPORTE E LAZER
Art. 5º O Auxiliar do Coordenador de Esporte e Lazer terá como atribuições, além
das previstas no RISG, e outras constantes neste regimento:
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I – orientar como se dará o serviço de Permanência do Complexo Esportivo do
Quartel do Comando Geral, bem como, supervisionar pessoal e presencialmente o referido serviço;
II – verificar as faltas ao serviço da Permanência do Complexo Esportivo do
Quartel do Comando Geral, adotando providencias junto ao Coordenador de Esporte e Lazer.
III – comunicar ao Coordenador de Esporte e Lazer qualquer anormalidade
observada no Complexo Esportivo do Quartel do Comando Geral, bem como orientar a
Permanência do Complexo Esportivo do Quartel do Comando Geral para que relate
o fato no livro de ocorrências diárias.
CAPÍTULO III
DA PERMANÊNCIA DO COMPLEXO ESPORTIVO
Art. 6º O Complexo Esportivo do Quartel do Comando Geral terá um Permanência,
integrada por praças, que será escalado diariamente.
Art. 7º Constituem atribuições dos integrantes da Permanência do Complexo
Esportivo do Quartel do Comando Geral, além das previstas no RISG:
I – proibir expressamente à utilização das dependências Complexo Esportivo do
Quartel do Comando Geral em trajes inadequados, sem camisa e descalço;
II – manter o controle de todos os atletas civis e/ou militares que estiverem
utilizando o Complexo Esportivo do Quartel do Comando Geral;
III – registrar todas as ocorrências no livro de ocorrências diárias;
IV – permitir a utilização da praça desportiva somente por pessoas que constem do
calendário para utilização do Complexo Esportivo do Quartel do Comando Geral, elaborado pelo
Coordenador de Esporte e Lazer, ou quando autorizadas diretamente pelo Comandante Geral e/ou do
Subcomandante Geral;
V – registrar em livro de ocorrências diárias o nome das pessoas e órgãos que
utilizarem o Complexo Esportivo do Quartel do Comando Geral, bem como o horário de entrada e
saída do mesmos;
VI – controlar os bens patrimoniais pertencentes à fazenda pública existente no
Complexo Esportivo do Quartel do Comando Geral e que fazem parte da carga sob a sua
responsabilidade;
VII – proibir troca de horário de utilização da praça desportiva sem autorização do
Coordenador de Esporte e Lazer;
VIII – os casos em que os atletas adotem comportamento inconveniente e
contrários às normas estabelecidas devem ser registrados no livro de ocorrências diárias, além de
comunicadas ao Coordenador de Esporte e Lazer, Fiscal de Dia ao QCG ou ao Superior de Dia;
IX – fiscalizar a execução da limpeza do Complexo Esportivo do Quartel do
Comando Geral.
X – zelar pela integridade física e segurança dos usuários do Complexo Esportivo
do Quartel do Comando Geral;
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XI – cumprir o horário do serviço de Permanência do Complexo Esportivo do
Quartel do Comando Geral, que se iniciará às 7h e terminará às 22h;
CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇOES FINAIS
Art. 8º – Fica expressamente proibida à utilização das dependências do Complexo
Esportivo do Quartel do Comando Geral em dias de manutenção, normalmente às segundas-feiras,
ou quando não apresentar condições mínimas de uso, conforme decisão do Coordenador de Esporte e
Lazer.
Art. 9º – Os casos omissos e eventuais transgressões administrativas ou
disciplinares não previstas neste regulamento serão analisados, encaminhados e solucionados pelo
Subcomandante Geral da PMMA.
Art. 10 – Esta normatização entrará em vigor na data de sua publicação, ficando
revogadas quaisquer disposições em contrário, com seus efeitos retroativos a 05/05/2014.
Quartel do Comando Geral em São Luís, MA, 20 de agosto de 2014. (Ass. Ilegível)
CEL QOPM ALDIMAR ZANONI PORTO. Comandante Geral da PMMA
ANEXO II DA PORTARIA Nº 050/2014-GCG, DE 20/08/2014
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 001/2014-CEL
Disciplina os procedimentos no Complexo Esportivo do Quartel do Comando Geral
CAPÍTULO I
DOS HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO
Art. 1º - As praças desportivas do Complexo Esportivo do Quartel do Comando
Geral poderão ser utilizadas normalmente de segunda-feira a domingo no horário das 7h às 22h,
desde que o estado de conservação assim o permita.
Art. 2º - Às segundas-feiras as praças desportivas do Complexo Esportivo do
Quartel do Comando Geral poderão ficar fechadas para manutenção, limpeza e conservação de suas
dependências.
Art. 3º - As terças-feiras e quintas-feiras, das 7h às 10h, as praças desportivas do
Complexo Esportivo do Quartel do Comando Geral estão reservados à prática de Educação Física de
Oficiais e Praças do Complexo do Comando Geral.
CAPÍTULO II
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 4º - Para utilização das praças desportivas do Complexo Esportivo do Quartel
do Comando Geral é necessário que o interessado solicite por escrito ao Subcomandante Geral da
PMMA, com no mínimo 7 dias de antecedência, para que sejam adotadas as providências
administrativas necessárias.
Art. 5º - Quaisquer danos causados às instalações da APMGD ou às instalações das
praças desportivas do Complexo Esportivo do Quartel do Comando Geral, durante o horário previsto
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na autorização, serão de inteira responsabilidade do solicitante da autorização para uso das praças
desportivas, além do cancelamento imediato da autorização.
Art. 6º - Os usuários das praças desportivas do Complexo Esportivo do Quartel do
Comando Geral poderão utilizar os bebedouros e banheiros da APMGD, observando o zelo com as
condições de higiene do local.
Art. 7º - A Coordenação de Esporte e Lazer não se responsabiliza por objetos
perdidos nas dependências das praças desportivas do Complexo Esportivo do Quartel do Comando
Geral por ocasião da sua utilização.
Art. 8º - O militar solicitante de autorização para utilização das praças desportivas
do Complexo Esportivo do Quartel do Comando Geral será responsável pela disciplina da tropa que
estiver utilizando das praças desportivas o que não exime cada um dos policiais de responder
individualmente por suas condutas transgressoras.
Art. 9º - A pessoa da comunidade civil solicitante da autorização para utilização
das praças desportivas do Complexo Esportivo do Quartel do Comando Geral será responsável pelo
grupo de pessoas que estiver utilizando os campos, orientando-os quanto à conduta daqueles durante
o uso das instalações, e quando da solicitação formal deverá juntar cópia do RG de cada usuário e
relação de endereço e telefone dos atletas.
Art. 10 - Para utilização das praças desportivas do Complexo Esportivo do Quartel
do Comando Geral por militares e pessoa da comunidade civil, a critério do Comandante Geral, será
cobrada uma taxa a ser revertida na conservação, manutenção e limpeza das instalações, exceção
feita às equipes participantes de projetos sociais que deverão, no momento da solicitação, apresentar
cópia do projeto.
Art. 11 – Os membros da comunidade civil poderão acessar as praças desportivas
do Complexo Esportivo do Quartel do Comando Geral pelo portão da guarda do quartel do QCG ou
da APMGD, devendo, entretanto, apresentar documento de identificação ao
Comandante da Guarda e informar o evento esportivo do qual participará.
Art. 12 – Ao ser deferida a autorização, por escrito, para uso das praças desportivas
do Complexo Esportivo do Quartel do Comando Geral, o Coordenador de Esporte e Lazer
determinará que seja entregue cópia deste regulamento ao responsável que solicitou a autorização
para uso da praça desportiva, cientificando-o dos critérios para utilização das mesmas.
Art. 13 – Ao receber a autorização para utilização das praças desportivas do
Complexo Esportivo do Quartel do Comando Geral o responsável solicitante deverá assinar um
documento responsabilizando-se por eventuais danos causados por seus convidados.
Art. 14 – Da autorização para utilização das praças desportivas do Complexo
Esportivo do Quartel do Comando Geral deverão constar o dia reservado e o horário previsto para
início e término do evento, bem como o horário limite para dispersão dos usuários, e sua cópia
deverá ser apresentada aos Comandantes da Guarda do QCG ou da APMGD.
Art. 15 – Nas atividades esportivas, torneios e eventos cuja realização implicarem
em uso de medidas compulsórias de prevenção, tais como ambulância, acompanhamento de médicos,
paramédicos, enfermeiros, árbitros, assistentes, entre outras, tais providências administrativas serão
de exclusiva responsabilidade do solicitante da autorização para utilização das praças desportivas.
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Art. 16 – Nas atividades esportivas, torneios e eventos que envolvam menores, a
autorização para utilização só será concedida mediante declaração, por escrito, individual do pai ou
responsável por cada atleta, informando que tais menores não apresentam problemas de saúde ou
determinação médica que impossibilite esforço físico.
CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS
Art. 17 - Fica expressamente proibida à entrada ou o consumo de bebidas
alcoólicas nas dependências das praças desportivas do Complexo Esportivo do Quartel do Comando
Geral;
Art. 18 - Fica expressamente proibida à utilização das dependências das praças
desportivas do Complexo Esportivo do Quartel do Comando Geral em trajes inadequados e sem
camisa.
Art. 19 - Fica expressamente proibida à utilização das dependências das praças
desportivas sem cobertura do Complexo Esportivo do Quartel do Comando Geral em dias de chuva.
Art. 20 - Fica expressamente proibida à utilização das dependências das praças
desportivas do Complexo Esportivo do Quartel do Comando Geral em dias de manutenção ou
quando não apresentar condições mínimas de uso.
CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 21 – Os casos omissos e eventuais transgressões administrativas ou
disciplinares não previstas neste regulamento serão analisados, encaminhados e solucionados pelo
Subcomandante Geral da PMMA.
Art. 22 – Esta normatização entrará em vigor na data de sua publicação, ficando
revogadas quaisquer disposições em contrário, com seus efeitos retroativos a 05/05/2014.
Quartel do Comando Geral em São Luís, MA, 20 de agosto de 2014. (Ass. Ilegível)
CEL QOPM ALDIMAR ZANONI PORTO. Comandante Geral da PMMA.
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Portaria nº 049/2014-GCG - Estabelece o valor da hora aula, no âmbito da Polícia Militar do
Maranhão.
(BG Nº 130, de 16 de setembro de 2014)
O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO, no uso
das suas atribuições legais e com fulcro no parecer da Diretoria de Finanças de 04/04/2014,
1. Considerando o teor do Ofício n° 336/2013 - Div.Ensino/APMGD e Parecer da
Diretoria de Finanças, encaminhado através do Ofício n° 111/2014-DF;
2. Considerando que a Academia de Polícia Militar “Gonçalves Dias”- APMGD
criada pela Lei Estadual nº 5.657 de 26/04/1993 e transformada em Unidade de Ensino Superior pela
Medida Provisória nº 122 de 19/04/2012, desenvolve em convênio com a Universidade Estadual do
Maranhão – UEMA, o Curso de Formação de Oficiais - CFO;
3. Considerando que os Professores e Instrutores do CFO/APMGD/PMMA,
percebem a remuneração das horas/aulas em conformidade com programa “GESTÃO DO
PROGRAMA” do orçamento estadual na ação codificada pelo número 4492- Formação e
capacitação dos profissionais de segurança;
4. Considerando que o princípio constitucional da isonomia previsto em nosso
ordenamento jurídico, impõe a autoridade pública, aplicar a lei e atos normativos de maneira
igualitária;
5. Considerando a necessidade de reajustar os valores das horas/aulas na APMGD
com valores praticados por suas congêneres no Estado do Maranhão.
6. Considerando finalmente a solicitação contida no Ofício n° 817/2014-DE,
pleiteando que o reajuste do valor da hora aula tenha abrangência aos demais cursos, aprovados pela
Diretoria de Ensino e homologados pelo Comandante Geral;
RESOLVE
Art. 1° Estabelecer o valor da hora aula, no âmbito da Polícia Militar do Maranhão,
no valor de R$ 60,00 (sessenta reais), a contar do início do ano letivo de 2014, para os cursos
aprovados pela Diretoria de Ensino e homologados pelo Comandante Geral;
Art. 2° Fixar o valor da hora aula do monitor em 50% do valor da hora aula do
instrutor.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Quartel do Comando Geral, em São Luís - MA, 01 de setembro de 2014. (Ass.
Ilegível) CEL QOPM ALDIMAR ZANONI PORTO - COMANDANTE GERAL DA PMMA.
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PORTARIA N.º 53/2014-GCG, Dispõe sobre a rearticulação das áreas de circunscrição do 3º
BPM, 5º BPM, 10º BPM, 14º BPM, 18º BPM, 1ª CI, 2ª CI, 6ª CI e 10ª CI
(BG Nº 131, de 17 de setembro de 2014)
O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO, no uso
das atribuições que lhes são conferidas pelos art. 4º, 6º, §§ 1º e 2º do art. 45 e art. 46, todos da Lei n.º
4.570, de 14 de junho de 1984, que dispõe sobre Organização Básica da Polícia Militar do
Maranhão; art. 3º da Medida provisória 178, de 16 de junho de 2014, que dispõe sobre a
transformação de Companhias Independentes em Batalhões Policiais Militares e considerando a
necessidade de reorganização administrativa das áreas de responsabilidade de determinadas
Unidades Policiais Militares, sobretudo a partir da criação das unidades operacionais do 14º BPM,
15º BPM e 18º BPM; Considerando a necessidade de reorganização administrativa das áreas de
responsabilidade de determinadas unidades operacionais em função de questões geográficas, a fim de
facilitar o apoio administrativo e operacional; Considerando a necessidade planejamentos
estratégicos mais adequados e ações gerenciais mais específicas, com o objetivo de tornar a Polícia
Militar mais presente e proativa,
RESOLVE
Art. 1º - Transferir a área de atuação operacional do 14º BPM, criado pela Lei nº
9.043, de 15/10/2009, para os municípios de Amarante do Maranhão, Buritirana, João Lisboa e
Senador La Roque.
§ 1º - A área de atuação operacional do 14º BPM se dará também no município de
Imperatriz, na área correspondente à margem direita da BR-010, sentido Estreito/Açailândia.
§ 2º - Para fins de funcionamento administrativo e operacional a sede do 14º BPM
passa a funcionar no município de Imperatriz, saindo, portanto, da subordinação do CPA/I-1 e
passando para a subordinação do CPA/I-3.
Art. 2º - Determinar que, em razão da nova área de atuação operacional do 14º
BPM, a área de atuação operacional do 3º BPM, cuja sede permanece no município de Imperatriz,
será nos municípios de Davinópolis, Governador Edson Lobão e Imperatriz, na área correspondente
à margem esquerda da BR-010, sentido Estreito/Açailândia.
Art. 3º - Determinar que, com a criação do 15º BPM, pela Lei nº 9.043, de
15/10/2009, a sua área de atuação operacional será nos municípios de Altamira do Maranhão, Alto
Alegre do Maranhão, Bacabal, Bom Lugar, Brejo de Areia, Conceição do Lago-Açú, Lago Verde,
Marajá do Sena, Olho d’Água das Cunhas, Paulo Ramos, São Luís Gonzaga, São Mateus e Vitorino
Freire.
Parágrafo único - Para fins de funcionamento administrativo e operacional a sede
do 15º BPM funcionará no município de Bacabal, ficando subordinado ao CPA/I-1.
Art. 4º - Determinar que, em razão da área de atuação operacional do 15º BPM, a
área de atuação operacional da 2ª CI será nos municípios de Apicum-Açu, Bacuri, Cedral, Central do
Maranhão, Cururupu, Guimarães, Mirinzal, Porto Rico e Serrano do Maranhão.
Parágrafo único. Para fins de funcionamento administrativo e operacional a sede da
2ª CI funcionará no município de Mirinzal, saindo, portanto, da subordinação do CPA/I-1 e passando
para a subordinação do CPA/I-5.
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Art. 5º - Determinar que, em razão da área de atuação operacional da 2ª CI, a área
de atuação operacional do 10º BPM, será nos municípios de Alcântara, Bacurituba, Bequimão,
Palmeirândia, Pedro do Rosário, Peri-Mirim, Pinheiro, Presidente Sarney, Santa Helena, São Bento,
Turiaçu e Turilândia.
Parágrafo único - Para fins de funcionamento administrativo e operacional a sede
do 10º BPM funcionará no município de Pinhieor, ficando subordinado ao CPA/I-5.
Art. 6º - Transferir o município de Tuntum da área de responsabilidade
administrativa e operacional do 5º BPM (Barra do Corda) para a área de responsabilidade do 18º
BPM (Presidente Dutra), ambos pertencentes ao CPA/I-2.
Art. 7º - Transferir o município de Capinzal do Norte da área de responsabilidade
administrativa e operacional da CPA/I-1/10ª CI (Pedreiras) para a área de responsabilidade do
CPA/I-2/18º BPM (Presidente Dutra).
Art. 8º - Transferir o município de Joselândia da área de responsabilidade
administrativa e operacional do CPA/I-2/18º BPM (Presidente Dutra) para a área de responsabilidade
do CPA/I-1/10º CI (Pedreiras).
Art. 9º - Transferir o município de Buriti Bravo da área de responsabilidade
administrativa e operacional da CPA/I-6/6ª CI (São João dos Patos) para a área de responsabilidade
da CPA/I-2/1ª CI (Colinas).
Art. 10 - Determinar às Unidades Policiais Militares envolvidas em transferências
de responsabilidade administrativa e operacional que até o dia 30/09/2014 tomem as providências
necessárias para as transferências de carga e efetivo, com os respectivos documentos de registro.
Art. 11 - Compete aos respectivos Comandantes de Policiamento de Área do
Interior garantir a execução e cumprimento do determinado nesta Portaria.
Art. 12 - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. (Ass. Ilegível) Cel QOPM
ALDIMAR ZANONI PORTO - Comandante Geral da PMMA.
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PORTARIA Nº 022/2015-GCG - Dispõe sobre requerimentos para promoção por ato de
bravura.
(BG Nº 031, de 25 de fevereiro de 2015)
O COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO MARANHÃO, no uso
das atribuições legais, com fundamento no Art. 4° da Lei Estadual nº 4.570, de 14 de junho de 1984
e,
considerando o art. 37 da Constituição Federal que trata da obediência pela
Administração Pública aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência,
considerando o art. 78 da Lei Estadual nº 6.513, de 30 de novembro de 1995,
considerando os art. 25 a 32 do Decreto Estadual nº 19.833, de 29 de agosto de
2003, que regulamentam a promoção pelo critério de bravura,
considerando o grande número de requerimentos de promoção por ato de bravura
na Comissão de Promoção de Praças – CPPPM, que não contém informações suficientes para a sua
devida apreciação,
considerando a urgente necessidade de pormenorizar os requisitos para a promoção
por ato de bravura, haja vista a reduzida regulamentação quanto ao rito procedimental,
considerando a extrema importância de se estabelecer critérios objetivos que
devem ser observados, a fim de não ferir ao princípio da imparcialidade.
RESOLVE
Art. 1º Determinar que os requerimentos para promoção por ato de bravura deverão
estar devidamente formalizados pelo Comandante, Chefe ou Diretor imediato, devendo constar
obrigatoriamente as seguintes informações:
I – Da dinâmica dos fatos: narrativa cronológica, clara e elucidativa do caso
concreto, podendo inclusive valer-se do depoimento de testemunhas e de documentos
comprobatórios;
II – Da voluntariedade: atitude tomada pelo militar segundo sua própria vontade ou
impulso momentâneo que supere aos limites normais do cumprimento dever legal, considerando os
meios disponíveis e a gravidade da ocorrência.
III – Da evidência do risco de vida: situação que ofereça perigo concreto à vida do
militar.
IV – Da Caracterização da Audácia e a Coragem: ato que traria grande temor à
pessoa natural comum.
§1º As informações constantes nos incisos de I a IV deverão ser tratadas em
tópicos distintos, a fim de facilitar os trabalhos da Comissão de Promoção de Praças da Polícia
Militar do Maranhão - CPPPM.
§2º Se já existir Sindicância que tenha apurado tal fato e que atenda fielmente às
exigências deste artigo poderá ser utilizada com a finalidade de informar à CPPPM.
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Art. 2º Os processos que até data atual ainda não foram apreciados pela CPPPM e
que estão em desacordo com esta portaria serão remetidos aos Comandantes, Chefes ou Diretores
imediatos para a devida instrução e posterior remessa à Secretaria da CPPPM.
Art. 3º Os casos omissos nessa portaria serão resolvidos pela CPPPM, sob a
presidência do Subcomandante Geral da PMMA.
Art. 4º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
QUARTEL DO COMANDO GERAL, EM SÃO LUÍS-MA, 23 DE FEVEREIRO
DE 2015. Assinado pelo CEL QOPM MARCO ANTONIO ALVES DA SILVA - Comandante Geral
da PMMA.
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PORTARIA Nº 002/2015 – GSG - Dispõe sobre o módulo Permuta Eletrônica.
(BG Nº 092, de 1º de junho de 2015)
O SUBCOMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO, no
uso de suas atribuições legais, de acordo com o artigo 6º da Lei nº 4.570, de 14 de julho de 1984 e,
Considerando a operacionalização do módulo de Permuta Eletrônica que ficou
inserido ao acesso aos módulos do SGI;
Considerando a dificuldade que muitos servidores estão encontrando em iniciar o
acesso a seus dados no SGI;
RESOLVE
Art. 1º - Operacionalizar o módulo PERMUTA ELETRÔNICA destinado a
fornecer informações a respeito do desejo de transferência de policias militares, cujo gerenciamento
ficará a cargo da Diretoria de Pessoal, através da Subseção de Inclusão e Movimentação – DP/2.
§ 1º. O Chefe da 1ª Seção da unidade realizará a inicialização da senha dos
servidores que não possuem acesso ao SGI, de maneira que todos tenham acesso ao módulo Permuta
Eletrônica.
§ 2º. Os Oficiais Comandantes da Unidade de origem e destino do policial que
registrou o pedido realizarão a confirmação da permuta.
§ 3º. Os Oficiais Diretores, Chefes de Seções e Comandantes
de Grandes Comandos autorizarão a permuta.
§ 4º. O Chefe da Seção de Inclusão, Avaliação e Movimentação (DP/2)
providenciará a Nota para Boletim Geral.
Art. 2º - Para realizar a INICIALIZAÇÃO DA SENHA dos servidores
classificados em sua Unidade, que permitirá o Policial Militar acessar seus dados e
também o módulo de permuta eletrônica, o P/1 da Unidade deverá seguir os
seguintes passos:
1º PASSO: acessar a página principal do SGI através de sua matrícula.
2º PASSO: acessar o módulo USUÁRIO DO SGI.
3º PASSO: no menu OPÇÕES DO MÓDULO acessar INICIALIZAÇÃO DE
SENHA.
4º PASSO: inserir a matrícula do servidor que deseja inicializar a senha e gravar
uma senha provisória.
§ 1º- De posse da senha provisória o servidor deverá acessar o SGI/PMMA e no
primeiro acesso gravar uma senha definitiva.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA,
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PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Quartel do Comando Geral em São Luís, 15 de maio de 2015. CelQOPM
Raimundo Nonato Santos Sá - Subcomandante Geral da PMMA.
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PORTARIA N° 052/2015 – GCG - Institui na Policia Militar do Maranhão o Programa de
Preparação para a Reserva Ativa (PPRA)
(BG Nº 131, de 30 de julho de 2015)
O COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO, no uso
de suas atribuições legais, de acordo com Art. 5º, da Lei nº 4.570, de 14/06/1984, c/c Art. 30, da Lei
nº 6.513, de 30/11/1995 e Decreto Estadual nº 22.708 de 27/11/2006 e,
Considerando a necessidade de preparação dos policiais militares na sua passagem
para a reserva remunerada, a fim de que o mesmo possa se adaptar a essa nova etapa de vida;
Considerando a necessidade de definir critérios para a elaboração, na Polícia
Militar do Maranhão, do Programa de Preparação para a Reserva Ativa.
RESOLVE
Art. 1º - Instituir na Policia Militar do Maranhão o Programa de Preparação para a
Reserva Ativa (PPRA) que tem como finalidade despertar e estimular o militar para a necessidade de
elaborar um projeto para a nova etapa da vida, através de abordagens variadas que contemplem
aspectos médicos preventivos, nutrição, atividades físicas, fatores psicológicos, contextos sociais e
legais, perspectivas econômicas, relacionamento familiar e outras informações práticas.
Art. 2º - A coordenação geral do Programa de Preparação para a Reserva Ativa
caberá à Diretoria de Saúde e Promoção Social.
Art. 3º - O Programa de Preparação para a Reserva Ativa desenvolver-se-á
conforme Anexo Único desta Portaria, podendo ser adequado à necessidade de cada turma que será
formada.
Art. 4º - O desenvolvimento do Programa de Preparação para a Reserva Ativa
obedecerá, em ambas as etapas (Fase de Levantamento, Fase de Divulgação,
Fase de Sensibilização e Fase de Execução), ao regime de co-gestão entre a
Diretoria de Saúde e Promoção Social, por intermédio do Centro de Assistência e Promoção Social
(CAPS), sob supervisão do Comando Geral da Polícia Militar.
Art. 5º - Os comandantes de Unidades Policiais Militares (UPM) encaminharão os
policiais militares, que tiverem o mínimo de vinte e oito anos de serviço ativo se do sexo masculino e
vinte e três se do sexo feminino, para as reuniões de sensibilização que ocorrerão conforme
cronograma estabelecido pelo Comando Geral e pelo CAPS.
Art. 6º - A reunião de sensibilização é de caráter obrigatório para todos os militares
com mais de vinte e oito anos de efetivo serviço para os policiais do sexo masculino e vinte e três
anos para o sexo feminino e ocorrerá em local a ser definido pela Comissão Executora, quando será
realizada uma exposição a respeito do programa.
Art. 7º - A inscrição e a participação no Programa serão voluntárias e destinadas
aos militares que possuem mais de vinte e oito anos de efetivo serviço para os homens e vinte e três
anos para as mulheres e ocorrerá após a palestra de sensibilização.
§ 1º - No caso do policial estar inscrito no Programa, o comandante de UPM não
deverá escalar o mesmo de serviço no 2º QTU, no dia anterior aos encontros.
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§ 2º - Caso o encontro coincida com a folga do policial, o mesmo deverá ser
recompensado em dia posterior.
§ 3º - Na reunião os policiais militares preencherão o requerimento de inscrição no
PPRA e o questionário para identificação do perfil psicossocial, necessário ao oferecimento de
subsídios para implementação ou adequação do programa.
§ 4º - Em todos os encontros do Programa, haverá controle de frequência os quais
serão remetidos aos Comandantes de Unidade posteriormente.
Art. 8º - Para as reuniões do Programa, em caso de necessidade de deslocamento de
sua sede e de acordo com a disponibilidade orçamentária da Unidade, o militar fará jus ao transporte
e às diárias de viagem a que tiver direito, conforme legislação específica, dentro da cota
orçamentária da sua Unidade.
Parágrafo Único - Para todos os fins, o comparecimento do policial nos encontros
do Programa de Preparação para a Reserva Ativa será considerada ato de serviço.
Art. 9º - Será concedido ao militar com participação efetiva e integral no Programa
de Preparação para a Reserva Ativa, pelo Comandante-geral da Polícia
Militar do Maranhão, 15 (quinze) dias de “Dispensa Total do Serviço”,
antecedendo o efetivo desligamento do serviço ativo.
Parágrafo Único - A recompensa será concedida a cada policial militar a partir do
quarto mês que antecede a data de seu efetivo desligamento do serviço ativo.
Art. 10º - Havendo interessados e possibilidade de execução de parcerias para a
realização de cursos profissionalizantes que propiciem nova perspectiva de vida profissional e sem
ônus para os militares, aqueles com efetiva participação nos termos desta resolução, poderão ser
autorizados desde que as aulas não ultrapassem dez horas/aula semanais para não haver prejuízos na
escala de serviço.
Art. 11º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
QCG em São Luís, 23 de Julho de 2015. CEL QOPM MARCO ANTONIO
ALVES DA SILVA - Comandante-geral da PMMA.
ANEXO ÚNICO
PROGRAMA DE PASSAGEM PARA A RESERVA ATIVA - FASES
O Programa “Reserva Ativa” ocorrerá em quatro fases:
Levantamento, Divulgação, Sensibilização e Execução. • Fase de Levantamento.
Nesta fase ocorrerá um levantamento inicial junto as OPMs dos policiais militares que poderão,
dentro do período de um a dois anos, solicitar ir à Reserva. • Fase de Divulgação. Nesta fase ocorrerá
a divulgação do PPRA através de publicação em Boletim Geral, ofício circular, Comandantes de
Unidade ou outros meios de comunicação. Concomitante a isto, o CAPS entrará em contato com os
policiais militares que atendem aos critérios de acessibilidade ao programa através de solicitação
formal feita às Unidades para que participem de uma reunião/palestra que seria a fase de
sensibilização. • Fase de Sensibilização. Esta fase consiste em uma reunião, com os interessados que
aceitaram o convite feito na fase anterior. É composta de palestras com o objetivo de sensibilizar os
envolvidos do porquê de se planejar a inatividade e diagnosticar os anseios dos participantes visando
396

à construção dos temas a serem abordados na fase de execução. Através desta fase, faremos a
inscrição dos policiais que realmente se interessaram pela proposta do PPRA. • Fase de Execução.
Fase de execução propriamente dita do PPRA, na qual ocorrerão as palestras, dinâmicas e a
participação dos pré-aposentados. Esta fase terá uma duração de 4 encontros. Desta etapa só
participarão aqueles que formalizaram o interesse na fase de sensibilização e que confirmaram
presença. Para melhor condução e consecução dos trabalhos a serem realizados, cada grupo será
composto por no máximo 25 policiais e será coordenado por um profissional com formação em
Psicologia ou Serviço Social, com o auxílio de 2 estagiárias de Psicologia e 2 estagiárias de Serviço
Social. Os encontros serão organizados procurando sempre integrar a questão informativa e
vivencial, pois ambas facilitam a reflexão sobre novas possibilidades da aposentadoria. O Programa
de Preparação para Reserva Ativa será realizado através de ações estratégicas, as quais serão
elencadas abaixo: • Palestras motivacionais, onde serão apresentados temas como: o significado do
trabalho e da aposentadoria na vida das pessoas, os diferentes momentos e espaços da vida além do
trabalho, o projeto de vida (pessoal, profissional, financeiro, familiar, etc.), bem como a importância
de planejamento para enfrentar esse momento. • Realizar atividade grupais, visando a integração e a
troca de experiências. • Apresentação de filmes que revelem a vivência da aposentadoria, para debate
e discussão entre os participantes. • Exercícios vivenciais através de dinâmicas de grupo. •
Procedimentos para reflexão sobre os projetos individuais na inatividade. A fim de atingir estes
objetivos, buscou-se trabalhar por meio de atividades grupais, oito temas norteadores, descritos a
seguir: I. Autoestima; II. Mudanças e Escolhas; III. Dinâmica familiar; IV. Dinâmica social; V.
Saúde na aposentadoria; VI.
Administração do tempo livre; VII. Administração financeira; VIII. Projetos de
vida. QCG em São Luís, 23 de Julho de 2015. CEL QOPM MARCO ANTONIO ALVES DA
SILVA - Comandante-geral da PMMA. Nota número: 3486707877 – GCG.
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PORTARIA Nº 053/2015–GCG - Dispõe sobre distintivos de cursos ou estágio.
(BG Nº 148, de 24 de agosto de 2015)
O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO no uso
de suas atribuições legais, de acordo com o art. 6º, da Lei n° 4.570, de 14/06/1984 c/c o art. 5°, do
Regulamento de Uniforme da Polícia Militar do Maranhão, aprovado pelo Decreto Estadual nº
15.777, de 01/09/1997 e, considerando a necessidade de regulamentar a utilização de distintivos,
barretas e brevês bordados nos uniformes operacionais da Polícia Militar do Maranhão,
RESOLVE
Art. 1º - Determinar que os distintivos de cursos ou estágios previstos no art. 30 do
Decreto Estadual nº 15.777/97, realizados nesta Corporação e em outras co-irmãs, bem como os
devidamente aprovados, poderão ser utilizados em modelos bordados com as mesmas características
dos metais.
Art. 2° - As barretas das condecorações, previstas no art. 40 do referido decreto,
poderão ser utilizados em modelos bordados com as mesmas características.
Art. 3° - A utilização dos modelos bordados ocorrerá nos uniformes operacionais e
especiais similares.
Art. 4° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Quartel do Comando Geral, em São Luís/MA, 20 de agosto de 2015. Cel QOPM
Marco Antonio Alves da Silva - Comandante Geral da PMMA.
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PORTARIA Nº 059/2015-GCG - Regula prazos da CPPPM.
(BG Nº 195, de 04 de novembro de 2015)
O COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO MARANHÃO, no uso
das atribuições legais, com fundamento no Art. 4° da Lei Estadual nº 4.570, de 14 de junho de 1984
e,
Considerando o art. 5º, inciso, LXXVIII, da Constituição Federal que assegura a
todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a
celeridade de sua tramitação,
Considerando que o Decreto nº 19.833/2003 não previu prazos para os trabalhos da
Comissão de Promoção de Praças – CPPPM,
Considerando a extrema necessidade de se estabelecer prazos razoáveis à CPPPM,
a fim de atender ao interesse público,
Considerando o grande número de processos administrativos na Comissão de
Promoção de Praças – CPPPM,
RESOLVE
Art. 1º Determinar que o membro nato, efetivo ou suplente, da Comissão de
Promoção de Praças PM, deverá emitir parecer, a contar da data do recebimento do processo pela
Secretaria da CPPPM, nos seguintes prazos:
I – promoção por ato bravura: prazo máximo de 15 (quinze) dias.
II – demais casos: prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis.
§1º O Presidente da CPPPM tem a atribuição de designar Relator para cada
processo.
§2º O Relator deverá efetuar diligências com a finalidade de subsidiar seu parecer,
inclusive buscando informações junto à Secretaria da CPPPM.
§3º O prazo poderá ser prorrogado, uma única vez, por igual período, por meio de
pedido fundamentado ao Presidente da CPPPM, que deverá ser apresentado 48 horas antes do
término do prazo originário.
§4º Quando o Relator for designado para dois os mais processos, os prazos serão
somados, entretanto, a cada 15 (quinze) dias, na promoção por ato bravura; e a cada 05 (cinco) dias
úteis, nos demais casos, um processo deve ser entregue na Secretaria da CPPPM para julgamento,
não sendo permitido a entrega de todos ao final após o somatório do prazo.
Art. 2º O Presidente da CPPPM, poderá valer-se de Equipe deApoio para auxiliar
os trabalhos da CPPPM, quando os membros não forem suficientes para §1º A Equipe de Apoio será
composta por oficiais superiores e intermediários, convocados pelo Presidente da CPPPM.
§2º Os membros da Equipe de Apoio se submetem aos mesmos prazos atribuídos
aos membros da CPPPM.
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Art. 3º Os casos omissos nessa portaria serão resolvidos pela CPPPM, sob a
presidência do Subcomandante Geral da PMMA.
Art. 4º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
Quartel do Comando Geral, em São Luís-MA, 05 de outubro de 2015. Cel QOPM
Marco Antonio Alves da Silva - Comandante Geral da PMMA.
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PORTARIA Nº 074/2015-GCG - Dispõe sobre o funcionamento administrativo da Polícia
Militar no Quartel do Comando Geral (QCG).
(BG Nº 211, de 26 de novembro de 2015)
O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO
MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o art. 6º, da Lei n°
4.570, de 14/07/1984.
RESOLVE
Art. 1º - Determinar o funcionamento administrativo da Polícia Militar no Quartel
do Comando Geral (QCG), da seguinte forma:
I - Alvorada 05h00
II - Café matinal (Oficiais e Praças) 06h00
III - Início do expediente 07h30
IV - Parada diária 08h00
V - Almoço de Praças 12h00
VI - Almoço de Oficiais 13h30
VII- Término do 1º Expediente 13h30
VIII- Jantar (Oficiais e Praças) 18h00
IX - Término do 2º Expediente 19h00
X - Revista do Recolher 21h00
XI - Silêncio 22h00
§ 1º - As terças e quintas feiras haverá atividades físicas para Oficiais e Praças das
07h30 às 09h00.
§ 2º - Às quartas feiras haverá reunião no auditório com a participação do
Comandante Geral e todos os Oficiais do Complexo do QCG, OPM’s sediadas na Região
Metropolitana da Grande São Luís e Oficiais dos Grandes Comandos da capital e interior.
§ 3º - Nas quintas feiras não haverá expediente para as praças das Diretorias,
Seções do EMG, CPA-I/1 ao CPA-I/8 devendo os mesmos serem empregados na Operação Fecha
Quartel, cuja a apresentação dar-se-á às 16:00hs conforme escala disponível no site da PMMA e
CPA/M’s.
§ 4º - Nas terças e quintas feiras, às 09h30, haverá reunião no hall superior do
Comando Geral com todos os Oficiais do complexo do QCG.
§ 5º - Na última quarta-feira do mês será realizada Formatura Geral com a
participação dos Oficiais e Praças dos órgãos de direção, apoio e execução que servem na Região
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Metropolitana da Grande São Luís, sendo que a apresentação dar-se-á às 07h30 no pátio externo do
QCG.
Art. 2º- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revoga-se as
disposições em contrário.
DÊ-SE CIÊNCIA.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Quartel do Comando Geral em São Luís, 08 de outubro de 2015. Cel QOPM
MARCO ANTONIO ALVES DA SILVA - Comandante-geral da PMMA.
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PORTARIA Nº 076/2015-GCG - Aprova as instruções gerais para a elaboração do
procedimento de Investigação Preliminar na Polícia Militar do Maranhão.
(BG Nº 217, de 04 de dezembro de 2015)
O COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DOMARANHÃO, no uso
de suas atribuições legais, de acordo com o art. 6º da Lei n.º 4.570, de 14/07/1984 e,
Considerando que instituições como o Ministério Público Estadual, Poder
Judiciário Estadual, Ouvidoria Estadual do Sistema de Segurança Pública, Secretaria Estadual dos
Direitos Humanos, Disque Denúncia, etc., encaminham a Polícia Militar do Maranhão Notícia de
Fato envolvendo, em tese, policiais militares, as quais muitas sem elemento de autoria e
materialidade, para que se tenha justa causa para instaurar procedimento administrativo disciplinar;
Considerando que um processo administrativo instaurado sem o mínimo de justa
causa (elementos de autoria e materialidade), ocasiona efeitos deletérios a instituição e ao policial
militar ele submetido;
Considerando a necessidade de informações ou provas preliminares, visando
confirmar ou não a existência de indícios acerca da procedência das alegações do público externo, da
representação ou de outro documento obtido por intermédio de qualquer pessoa, ou mesmo aflorado
na mídia ou meio eletrônico, capaz de possibilitar a instauração do procedimento adequado para
apurar os fatos;
Considerando que entre os princípios da Administração Pública, está o princípio da
eficiência (art. 37, caput, da CRFB/1988), cujos valores são a economicidade, redução de
desperdícios, qualidade, rapidez, produtividade e rendimento funcional, de modo, a atender
satisfatoriamente os interesses da coletividade;
Considerando, por fim, o intuito de trazer para o plano objetivo da normatização
variadas praxes administrativas ainda não objeto de disciplinamento específico.
RESOLVE
Art. 1º Aprovar as Instruções Gerais para a elaboração do procedimento de
Investigação Preliminar na Polícia Militar do Maranhão, anexo a esta Portaria.
Art. 2º Estabelecer que esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com
efeitos retroativos a 15/10/2015.
Quartel do Comando Geral, em São Luís, 03 de dezembro de 2015. Cel QOPM
MARCO ANTONIO ALVES DA SILVA - Comandante-geral da PMMA.
ANEXO A PORTARIA N° 076/2015- GCG
INSTRUÇÕES GERAIS PARA A ELABORAÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
PRELIMINAR NO ÂMBITO DA POLICIA MILITAR DO MARANHÃO
Art. 1º As presentes Instruções Gerais têm por finalidade normalizar e padronizar
os procedimentos para a realização de Investigações Preliminares no âmbito da Polícia Militar do
Maranhão.
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Art. 2º A Investigação Preliminar - IP constitui-se num procedimento
administrativo sumário, inquisitivo, que tem por finalidade apurar fatos que envolvam a prática de
transgressão disciplinar, cuja materialidade e autoria não forem conhecidas.
§ 1º. Será dispensado, em regra, a IP para a transgressão disciplinar residual ao
Auto de Prisão em Flagrante (APF), Inquérito Policial Militar (IPM), Inquérito Policial (IP) ou
processo judicial, considerando que os indícios acerca da sua existência já se encontram nos autos da
investigação ou do processo criminal, devendo-se instaurar o processo disciplinar adequado à
apuração da falta.
§ 2º. Será dispensado, também, em regra, para a Comunicação Disciplinar, Queixa
Disciplinar e Relatório Reservado em razão da finalidade da IP.
Art. 3º A Investigação será instaurada mediante “despacho” da autoridade militar
competente, com numeração fornecida pela Corregedoria Adjunta da PMMA ou pela Diretoria de
Pessoal.
§ 1º. Excepcionalmente, sendo necessário instaurar a Investigação Preliminar - IP
em dias em que não haja expediente administrativo (finais de semana, feriados e outros), o número
de controle do procedimento deverá ser solicitado a Corregedoria Adjunta da PMMA ou a Diretoria
de Pessoal, no primeiro dia útil subsequente, sem prejuízos para o imediato início das investigações.
§ 2º. A IP poderá ter origem em documentos regulares ou qualquer outro meio que
contenha notícia de transgressão disciplinar, crime ou contravenção penal que demande,
efetivamente, necessidade de investigação preliminar.
§ 3º. Nos casos em que a documentação que comunicar a prática de desvio de
conduta de militar já vier instruída com provas que demonstrem a efetiva existência do fato e sua
autoria, sem prévia causa de justificação ou absolvição, a autoridade militar competente fará
proceder à instauração do FATD, Sindicância, IPM, Sindicância Demissionária (p/ praça PM sem
estabilidade), Conselho de Disciplina (p/ praça PM com estabilidade) e Conselho de Justificação (p/
oficial PM), de acordo com seu nível de competência para instaurar o referido processo ou
procedimento disciplinar, sem necessidade da Investigação Preliminar.
§ 4º. Quando a documentação que comunicar a prática de desvio de conduta de
militar vier instruída com provas que demonstrem a efetiva existência do fato e sua autoria, com
prévia causa de justificação ou absolvição, deve a autoridade competente formalizar diretamente o
ato de arquivamento, sem necessidade de instauração de IP ou qualquer outro processo ou
procedimento regular, encaminhando os documentos no prazo de 03 (três) dias úteis para
Homologação Comandante Geral da PMMA e a Corregedoria Adjunta da PMMA para fins de
controle.
§ 5º. O Comandante Geral da PMMA poderá fundamentadamente discordar do ato
de arquivamento, determinando a instauração de qualquer dos processos ou procedimentos previstos
no §3º, deste artigo.
Art. 4º. São competentes para instaurar o procedimento investigatório preliminar:
I - Comandante Geral;
II - Subcomandante Geral;
III - Chefe do Estado Maior da Corporação;
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IV - Corregedor Adjunto da PMMA;
Parágrafo Único - A numeração de investigação preliminar é única e controlada
pela corregedoria.
Art. 5º. A autoridade competente designará um Oficial para apurar possível prática
de desvio de conduta ou transgressão disciplinar.
§ 1º. Na investigação preliminar, limitar-se-á o Oficial encarregado, tão somente, à
obtenção de informações a respeito da materialidade do fato e de sua autoria, devendo observar, em
regra, a seguinte sequência:
I – priorizar a busca de provas materiais e/ou documentais
II – tomará termos dos envolvidos, devendo proceder às respectivas qualificações,
questionando-as sobre o fato investigado, para posterior síntese formal, relatando e oferecendo seu
parecer à autoridade competente, com suas conclusões, no relatório;
III – em situações mais graves, em que não puder obter provas materiais alusivas
ao fato, procederá à coleta de termos de declarações ou depoimentos formais no procedimento,
anexando-os ao relatório, limitando-se, em regra, a formalizar a(s) oitiva(s) do(s) denunciante(s) ou
da(s) vítima(s) e de testemunhas presenciais do episódio, auto de reconhecimento fotográfico (caso
haja duvida da autoria);
IV – para as demais pessoas que presenciaram ou tomaram conhecimento do fato,
bastam as suas qualificações e a síntese do termo na IP, deixando-se as eventuais formalizações dos
termos de suas oitivas para ocasião futura, no processo regular que vier a ser instaurado;
V – são provas que, se existirem, devem ser juntadas pelo encarregado,
documentos públicos e particulares em geral, escalas de serviço, fotografias, recortes de jornais e
revistas, matérias de internet e de bancos de dados informatizados, DVD, CD, e-mails impressos,
fitas de vídeo ou quaisquer outros que forem possíveis obter legalmente, conforme o caso;
VI – deverá proceder à realização de outras diligências necessárias à busca de
provas suficientes que subsidiem a instauração de processo regular ou demonstrem, de forma
inequívoca, que o fato (acusação) não procede (inexistência de autoria e/ou materialidade), ou se deu
mediante causa de justificação ou absolvição;
VII – no caso de restar provado que a acusação não procede ou que não existem
prova para instaurar processo ou procedimento regular em desfavor do investigado, o encarregado
deverá primar por demonstrar as referidas circunstâncias, propiciando elementos de convicção para a
autoridade competente arquivar a IP.
Parágrafo único - Na hipótese de arquivamento da IP, esta deverá ser instruída, em
regra, com as seguintes provas que demonstrem a causa de justificação e/ou absolvição vislumbrada:
I – documentos e/ou provas materiais especificadas no inciso III deste artigo;
II – termo de declaração e/ou depoimento formal, especialmente de testemunha
idônea e/ou vítima /reclamante;
III – outros, conforme o caso.
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Art. 6º. A Investigação Preliminar - IP deverá ser instruída, sequencialmente, na
seguinte ordem:
I – despacho da autoridade designando o encarregado do procedimento;
II – documentação que deu origem ao despacho da IP;
III – documentos obtidos pelo encarregado da IP e eventuais Termos de
Declarações ou Depoimentos;
IV – outras provas necessárias ao procedimento;
V – relatório da IP;
VI – ofício de remessa do encarregado.
§ 1º A investigação preliminar, designada fora da corregedoria, será encaminhada a
corregedoria, devidamente instruída (documentação de origem, termos, provas, sem relatório) para
produção de relatório.
§ 2º A investigação preliminar deverá ser concluída e entregue a autoridade militar
delegante, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, a contar da data de publicação da portaria em
boletim da Corporação.
§ 3º O prazo poderá ser prorrogado, uma única vez, por igual período, havendo
motivos justificáveis, devidamente fundamentados;
§ 4º O pedido de prorrogação deverá ser requerido, pelo menos, 72 (horas) antes do
prazo estipulado para a entrega do procedimento.
Art. 7º. Finda a investigação, o Oficial encarregado fará um relatório,
demonstrando os indícios de autoria e materialidade obtidos, tipificando a possível infração
cometida, em conformidade com a legislação castrense, opinando pela instauração de processo
administrativo, devendo a corregedoria encaminhar ao comando do militar envolvido e
Comando Geral da corporação, para abertura de procedimento administrativo,
conforme segue:
I – Formulário de Apuração de Transgressão Disciplinar ou Sindicância, se
restarem elementos de provas de transgressões disciplinares punidas com sanções administrativas de
repreensão, detenção e prisão;
II – Sindicância Demissionária, se a transgressão praticada for punida com
licenciamento a bem da disciplina, quando o infrator for praça sem estabilidade;
III - Conselho de Justificação, para o Oficial e Conselho de Disciplina para
Aspirante a Oficial e Praça com estabilidade assegurada;
IV - Inquérito Policial Militar, quando verificada a prática de crime militar.
§ 1º Os autos encaminhados para procedimento administrativo só serão arquivados
em definitivo, quando o processo for concluído, publicado em boletim e encaminhado a corregedoria
adjunta da PM, quando o corpo probatório, pela sua insubsistência, não recomende a abertura de
processos ou procedimentos administrativos, na pasta do militar investigado, salvo quando a solução
for pela improcedência da notícia, situação em que os autos serão arquivados em pasta própria da
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Unidade, devendo ser remetido cópia dos autos ao Comandante Geral e a Corregedoria Adjunta da
PMMA, para fins de controle.
§ 2º Sendo Solucionado o parecer do encarregado, nos casos dos incisos I e II, a
autoridade competente emitirá o FATD ou instaurará a Sindicância.
§ 3º Nos casos dos incisos II, III e IV, a autoridade instauradora não sendo
competente para solucioná-los deverá remeter os autos ao Comandante Geral, no prazo de 03 (dois)
dias úteis para solução.
Art. 9º. Aplicam-se subsidiariamente a estas Instruções Gerais, no que couber, a
regra do Código de Processo Penal Militar (Decreto Lei nº 1.002, de 21 de outubro de 1969) e do
Código de Processo Penal (Decreto Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941).
Art. 10. O resultado da investigação preliminar, somente deverá ser utilizado para
subsidiar a instauração de processos e procedimentos administrativos previstos no art. 6º das
presentes Instruções Gerais.
Quartel do Comando Geral, em São Luís, 03 de dezembro de 2015. Cel. QOPM
MARCO ANTONIO ALVES DA SILVA - Comandante-geral da PMMA.
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PORTARIA Nº 055/2016–DP/4 - Dispõe sobre a regulamentação dos atos administrativos
referentes aos processos de Transferência para Reserva Remunerada, Não Remunerada e
Reforma.
(BG Nº 018, de 27 de janeiro de 2016)
O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO, no uso
das atribuições legais e de acordo com o que prescreve o arts. 37, caput, 39, §§ 4º e 8º da
Constituição Federal; arts. 62, incisos II e III, alínea h, 73, 115, inciso I, 118, incisos I e II e 119 da
Lei nº 6.513, de 30 de novembro de 1995, e arts. 21 e 22 da Lei Complementar nº 073, de 04 de
fevereiro de 2004 e,
Considerando que vários requerimentos de Transferência para Reserva
Remunerada, Não Remunerada e Reforma são protocolados na Ajudância Geral sem os documentos
obrigatórios;
Considerando que os requerimentos são protocolados sem a apresentação dos
policiais militares à Diretoria de Pessoal;
Considerando os vários pedidos de Transferência para Reserva Remunerada em
decorrência de tempo de serviço superior a vinte cinco anos com fundamento na Súmula Vinculante
nº 33, de 09/04/2014;
Considerando os vários casos de deserção, exclusão a bem da disciplina, licença
para tratar de interesse particular e a obrigatoriedade da contribuição previdenciária como requisito
para transferência para a inatividade;
Considerando a necessidade da celeridade na tramitação dos processos para fins de
abertura de novas vagas para as promoções de Oficiais e Praças;
Considerando a necessidade de minimizar a ocorrência de erros administrativos,
que vêm ocorrendo durante a tramitação dos processos;
RESOLVE
Art. 1°. Fica expressamente estabelecido que é de competência do interessado, do
Comandante da Unidade, do P/1 e/ou de seu auxiliar a juntada de todos os documentos obrigatórios
para o processamento do pedido de Transferência para a Reserva Remunera da e Não Remunerada.
Parágrafo único - Quando se tratar de Reforma, também será competente para
juntada dos documentos obrigatórios para instruir o processo, o Presidente da Junta Militar de Saúde
(JMS).
Art. 2°. Nos casos que trata esta Portaria, antes de ser protocolado o requerimento
ou Ata de Inspeção de Saúde na Ajudância Geral, o policial militar deverá ser apresentado à
Diretoria de Pessoal (DP/4), pelo Comandante da Unidade ou Presidente da Junta Militar de Saúde
(JMS) para que seja saneado o requerimento ou a documentação oriunda da JMS, onde será emitida
uma certidão autorizando o processamento do pedido no protocolo geral da PMMA.
§ 1º. O policial só será liberado para aguardar a transferência para a inatividade em
sua residência, após apresentar a cópia do requerimento ou Ata de Inspeção de Saúde devidamente
recebido e carimbado pela Ajudância Geral na sua Unidade de Origem.
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§ 2º. Após as providências do parágrafo anterior, o policial militar deverá ser
apresentado por meio de ofício ao Diretor de Pessoal para as providências julgadas necessárias pela
Subseção de Inativos (DP/4).
§ 3º Se após o processamento do pedido e saneamento do processo ainda for
constatado a ausência de qualquer documento obrigatório, dar-se á o prazo de 08 (oito) dias a contar
da notificação do interessado para a apresentação do documento, sob pena de indeferimento do
processo.
§ 4º Nos casos de Reforma, o não cumprimento do prazo previsto no parágrafo
anterior, incorrerá na instauração de processo ou procedimento administrativo para a apuração das
responsabilidades.
Art. 3° - Os documentos obrigatórios são aqueles considerados indispensáveis para
a instrução do processo e que deverão ser acostados ao requerimento ou
Ata de Inspeção de Saúde desde seu processamento na unidade de origem ou Junta
Militar de Saúde:
I – Para a transferência para Reserva Remunerada a pedido:
a) Requerimento do policial militar interessado;
b) Ofício do Comandante da Unidade encaminhando o policial militar a DP/4 para
saneamento do requerimento;
c) Cópia da certidão de casamento ou nascimento; carteira de identidade funcional;
CPF; contracheque e comprovante de residência;
d) Boletim de Inclusão e Boletim Geral que publicou a última promoção;
e) Histórico policial militar atualizado;
f) Boletim de averbação de tempo de serviço ou processo de averbação concluso
(se houver). Nos casos de contribuição previdenciária a iniciativa privada,
Exército Brasileiro ou coirmãs e outros órgãos públicos é obrigatória a juntada da
certidão original emitida pelo órgão de origem;
g) Boletim Geral que publicou a exclusão, reinclusão, apresentação voluntária ou
reversão, nos casos em que tenha ocorrido exclusão a bem da disciplina, deserção, segunda inclusão
e Licenciamento para Tratar de Interesse Particular (LTIP). Quando se tratar de exclusão a bem da
disciplina deverá ser juntada também cópia da decisão judicial que determinou a reinclusão do
policial militar ao serviço ativo da PMMA;
II – Para a transferência para Reserva não Remunerada:
a) Os documentos do inciso I, exceto os da alínea ―f‖;
b) Cópia do Termo de posse em cargo civil público.
III – Para a Reforma:
a) Os documentos do inciso I, exceto o da alínea ―a‖;
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b) Ofício do Presidente da Junta Militar de Saúde encaminhando o policial militar à
DP/4 para saneamento da documentação que deu causa à reforma;
c) Ata de Inspeção de Saúde;
d) Atestado de origem ou inquérito sanitário de origem (documento original),
quando se tratar de Reforma com fundamento nos incisos I, II e III do art. 127 da Lei nº 6.513 de
30/11/1995, bem como cópia dos laudos e exames que deram causa a transferência para a
inatividade.
e) Boletim Geral que publicou a agregação e a reversão nos casos de LTIP e
Reforma com fundamento no inciso III, art. 125 da Lei nº 6.513 de 30/11/1995.
Art. 4º. Quando se tratar de Transferência para Reserva Remunerada ex-officio, o
policial militar deverá entregar à DP/4, a documentação obrigatória constante no artigo anterior, no
prazo de 08 (oito) dias, a contar da data de notificação do fato.
§ 1º. Nos casos de Reforma, o policial militar deverá entregar à JMS a
documentação obrigatória, sendo também observado o prazo de 08 (oito) dias.
§ 2°. A não observância do procedimento e prazo constante no parágrafo anterior
ensejará na abertura de processo ou procedimento administrativo para apuração das
responsabilidades.
§ 3º. Especificamente aos policiais militares transferidos exoffício para a
inatividade, além das medidas previstas no parágrafo anterior, poderão ter seus vencimentos
suspensos até que sejam sanadas todas as pendências.
Art. 5º. Deverá ser observado, rigorosamente, pelo P/1 das UPM’s e/ou seus
auxiliares, os dados corretos do servidor no requerimento, os quais deverão estar consonantes em
todos os documentos obrigatórios anexos.
§1º. Os documentos que apresentarem divergência no tocante ao seu conteúdo
deverão ser corrigidos, antes de serem juntados ao requerimento de transferência para a inatividade.
§2º. Divergência na data de admissão entre o Boletim de Inclusão e a Ficha
Financeira deverá ser sanada com antecedência por meio de requerimento próprio, junto à Pagadoria
da PMMA.
Art. 6º. Os Processos de Averbação só serão analisados para fins de contagem de
tempo de contribuição se estiverem conclusos e com a certidão de contribuição previdenciária
original emitida pelo órgão de origem, nos casos de prestação de serviço a iniciativa privada,
Exército Brasileiro, coirmãs e outros órgãos públicos.
Parágrafo único- É defeso a liberação do policial militar para aguardar em
residência a transferência para inatividade, sem que seja cumprida a exigência contida neste artigo.
Art. 7º - Quando se tratar de pedido de Transferência para Reserva Remunerada de
policiais militares que foram excluídos, desertaram, ficaram à disposição de outros órgãos ou se
afastaram para tratar de interesse particular, estes deverão juntar de plano ao requerimento,
documentação probatória de contribuição previdenciária junto ao FEPA, referente ao período de
afastamento da Polícia Militar.
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Parágrafo único- A prova documental a que se refere este artigo deverá ocorrer na
Unidade de origem, não sendo possível, o requerimento deverá ser indeferido pelo Comandante da
Unidade, devendo ser publicado em Boletim Interno os motivos e fundamentos do indeferimento.
Art. 8º - Os pedidos de Transferência para Reserva Remunerada em decorrência de
tempo de serviço a partir de 25 (vinte e cinco) anos, com fundamento na Súmula Vinculante nº 33 de
09/04/2014, não têm amparo legal na legislação castrense e deverá ser indeferido de plano pelo
Comandante da Unidade, devendo ser publicado em
Boletim Interno os motivos e fundamentos do indeferimento.
Art. 9º – O prazo para a desistência do pedido de Transferência para Reserva
Remunerada será de 90 (noventa dias), a contar da data de protocolo do requerimento na Ajudância
Geral, salvo se já tiver sido publicado em Boletim Geral o afastamento do Policial Militar.
§ 1º. Ultrapassado o prazo previsto no caput deste artigo, o pedido de retorno ao
serviço ativo deverá ser indeferido, mesmo que ainda não tenha sido publicado em Boletim Geral o
afastamento do Policial Militar.
§ 2º. O pedido de desistência será feito na Unidade de Origem, ocasião em que o
Comandante da Unidade tomará todas as providências para o retorno imediato do policial militar ao
serviço ativo se for o caso.
§ 3º. Havendo deferimento, o requerimento deverá ser encaminhado à Diretoria de
Pessoal no prazo de 48 horas, para conhecimento e providências julgadas necessárias.
Art. 10 – Nos casos de indeferimento do pedido de Transferência para a Reserva
Remunerada, proceder-se-á da seguinte forma:
§ 1º. O policial militar terá o prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da
publicação em Boletim Geral, para retornar ao serviço ativo em sua Unidade de Origem.
§ 2º. É de competência do Comandante da Unidade providenciar o retorno do
policial militar ao serviço ativo dentro do prazo estabelecido no parágrafo anterior.
Art. 11 - A não observância de qualquer um dos dispositivos constante nesta
portaria será apurada no âmbito de processo ou procedimento administrativo para individualização
das responsabilidades.
Art. 12 – Serão regidas pelos costumes da Diretoria de Pessoal, as matérias não
reguladas nesta Portaria.
Art. 13 – É de competência dos Diretores, Comandantes de Unidades, e do
Presidente da Junta Militar de Saúde a ampla divulgação das normas desta portaria.
Art. 14 – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PUBLIQUE-SE NO BOLETIM GERAL. CUMPRA-SE
Quartel do Comando Geral, em São Luís-MA, 25 de janeiro de 2016. Cel QOPM
José Frederico Gomes Pereira - Comandante Geral da PMMA.
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PORTARIA Nº 001/2016 - CORREG. ADJ. PM - Proibi o acesso e permanência de policiais
militares portando arma nas dependências desta Corregedoria Adjunta de polícia Militar.

(BG Nº 028, de 15 de fevereiro de 2016)
Proibir o acesso e permanência de policiais militares portando arma nas
dependências desta Corregedoria Adjunta de Polícia Militar, quando investigados, sindicados,
indiciados e acusados em processo administrativo disciplinar.
O CORREGEDOR ADJUNTO DE POLÍCIA MILITAR, no uso de suas
atribuições legais, previstas no Art. 15, inciso 1º do decreto nº 19507 de 15 de abril de 2003.
Considerando o Diário Oficial nº 041 de 28 de fevereiro de 2012, que disciplina o
porte de arma e o acesso de pessoas estranhas às dependências da Corregedoria;
Considerando a necessidade de se estabelecer medidas administrativas que vise
salvaguardar a incolumidade física das pessoas que procuram a Corregedoria Adjunta de Polícia
Militar para formalizar suas denúncias contra policiais militares;
Considerando a necessidade de disciplinar e regular as atividades desta
Corregedoria no sentido de não permitir a permanência de policiais militares, portando qualquer tipo
de arma durante a realização das audiências;
Considerando que o uso de armas letais e não letais de forma generalizada é fator
de constrangimento e intimidação às pessoas que procuram esta Corregedorias Adj. PM, para
formular denúncias em desfavor de policiais militares;
Considerando que já se tornou praxe em tribunais o impedimento e acesso de
policiais militares portando arma de fogo.
RESOLVE
Art. 1º - Fica proibido o acesso e permanência de policiais militares portando arma
nas dependências desta Corregedoria Adjunta de Polícia Militar, quando investigados, sindicados,
indiciados e acusados em processo administrativo disciplinar ou qualquer policial militar, notificado
para prestar depoimento neste órgão Correicional.
Art. 2º - Determinar ao chefe de serviço de cartório da Corregedoria Adj. PM, que
faça o controle e a fiscalização dos policiais militares que se fizerem presente nesta Corregedoria
para prestarem esclarecimento em torno de denúncias formuladas em desfavor destes, bem como, o
recolhimento e restituição de armas mediante recibo.
Art. 3º - Autorizar o policial militar a utilizar trajes civis nas dependências da
Corregedoria Adj. PM.
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas normas
administrativas em contrário.
Dê-se ciência. Publique-se. Registre-se e Cumpra-se.
Corregedoria Adjunta de Polícia Militar, São Luís, aos sete dias de janeiro de dois
mil e dezesseis. Cel QOPM Heron Santos - Corregedor Adjunto de Policia Militar. nota número:
8153282707 – Corregedoria.
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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 001/2016-GCG - Dispõe sobre a regulamentação de cautela de
arma de fogo de uso restrito na Corporação.
(BG Nº 042, de 04 de março de 2016)
Dispõe sobre a regulamentação de cautela de arma de fogo de uso restrito na
Corporação, de acordo com o disposto do art. 1° e seus parágrafos, da Portaria n° 051/2013-GCG de
11 de novembro de 2013 e dá outras providências.
O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO, no uso
de suas atribuições legais, com fulcro no art. 6º, da Lei n° 4.570, e,
Considerando a necessidade veemente de condicionar a defesa pessoal e manter a
integridade física e segurança do policial militar no serviço e na sua folga;
Considerando que o policial militar ao se deslocar para o serviço e ao retornar para
sua residência, principalmente nos turnos da madrugada, se mantém em situação vulnerável e tornase alvo fácil para marginais;
Considerando que muitos dos nossos policiais residem em bairros considerados
áreas de risco, devido a presente violência e o alto índice criminal;
Considerando o grande número de casos em que nossos policiais são
constantemente ameaçados e perseguidos por efetuarem prisão de meliantes em circunstâncias
delituosas e estes por sua vez, encaram a atitude do policial como problema pessoal;
Considerando que o policial militar como uma autoridade legitima do Estado e
representante da lei, exerce um cargo de risco e por consequência merece estar melhor preparado e
amparado para as adversidades da profissão em vistas a segurança pessoal, da família e de terceiros.
RESOLVE
Art. 1º - Determinar que seja providenciado a cautela e o porte de arma de fogo de
uso restrito (pistola .40), pertencente a carga da Corporação, observando o que preceitua a Portaria n°
002-2006 de 30 de janeiro de 2006, ora em vigor na Corporação.
§ 1º - Fica autorizado os Diretores, Chefes e Comandantes dos Grandes Comandos
a expedirem a cautela e o porte da Pistola .40, pertencente ao patrimônio da PMMA aos policiais
militares que ainda não possuem armamento sob sua tutela, uma vez que a presente norma, trata o
assunto para defesa do policial que não possui armamento próprio, sendo observado, contudo, os
critérios estabelecidos em portaria, podendo ser revogada a cautela a qualquer tempo dentro da
conveniência pela autoridade que a expediu.
§ 2º - Fica determinado aos Comandantes de OPM´s, que após a expedição das
cautelas aos policiais sob seu comando, planejem e executem instruções continuada do manejo, da
utilização do armamento e orientação quanto a sua guarda, bem como das consequências do mau uso
e/ou extravio por imprudência, negligência ou imperícia e suas implicações legais.
§ 3º - Fica expressamente proibida pelo policial militar detentor do armamento
cautelado a transferência e seu empréstimo, sendo esta de uso pessoal e intransferível, ficando o
mesmo responsável pela sua guarda e manutenção, bem como responderá criminalmente e
disciplinarmente pelo mau uso e/ou extravio.
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Art. 2º- Esta instrução normativa entrará em vigor na data de sua publicação,
revoga-se as disposições em contrário.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Quartel do Comando Geral em São Luís, 29 de fevereiro de 2016. CEL QOPM
JOSÉ FREDERICO GOMES PEREIRA - Comandante Geral da PMMA.
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PORTARIA Nº 024/2016-GCG - Dispõe sobre as atribuições do chefe da Capelania Militar da
Polícia Militar.
(BG Nº 064, de 07 de abril de 2016)
O COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO, no uso
de suas atribuições legais, de acordo com o art. 6º, da Lei n° 4.570, de 14/07/1984.
Considerando o que preceitua a Lei Nº 8.449 de 25 de agosto de 2006 que dispõe
sobre a criação da Capelania Militar da Polícia Militar do Maranhão;
Considerando a necessidade de melhor servir e ampliar a assistência religiosa e
espiritual aos policiais militares, servidores civis e seus dependentes no âmbito da Corporação;
Considerando o que preceitua o art. 6º e seus parágrafos na Lei 8.950 de 15 de abril
de 2009, acerca dos serviços da Capelania Militar referentes a Assistência
Religiosa e Espiritual a ser prestado de modo estável e permanente, aos policiais
militares, familiares e fiéis;
Considerando a meta de alcançar todas as unidades da Polícia Militar, da capital e
do interior do Estado por meio da assistência religiosa e espiritual com as ações diretas e indiretas da
Capelania Militar.
RESOLVE
Art. 1. Designar o capelão militar comissionado no maior posto do quadro da
capelania, para a função de chefe da Capelania Militar da Polícia Militar do Maranhão, lhe sendo
atribuído:
I – Planejar, orientar, coordenar e controlar as atividades relativas à assistência
religiosa e espiritual no âmbito da corporação;
II – Estudar e elaborar propostas, projetos, programas, instruções e normas de
assistência religiosa e supervisionar as atividades relativas à assistência religiosa dos demais capelães
no âmbito da corporação;
III – Exercer a direção da assistência religiosa no âmbito da Policia Militar,
coordenando as atribuições do serviço e harmonizando a prática das diferentes religiões nele
representadas;
IV – Praticar atos administrativos, dentro dos limites de sua responsabilidade em
conformidade com o Art. 8° da Lei 8.950 de 15 de abril de 2009, e propor ao Diretor de Saúde,
Diretor de Pessoal e ao Comandante-geral da PMMA, aquelas situações que fugirem à sua
competência e que mereçam a intervenção médica, hospitalar ou outras medidas de interesse
institucional;
V – manter permanente contato com as capelanias das demais forças estaduais, das
coirmãs e com as autoridades religiosas do Estado, harmonizando as relações de forma a contribuir
para o cumprimento das suas atribuições e responsabilidades;
VI – Elaborar e manter atualizado um Regimento Interno da Capelania Militar,
para que se sustente a regularidade e padronização das ações realizadas por
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cada capelão;
VII – realizar visitas e acompanhar as atividades nas Organizações Policiais
Militares (OPM´s), assistidas pelos capelães na capital e interior do Estado, bem como aquelas que
não são atendidas diretamente pelo serviço de capelania, a fim de que haja unidade de
procedimentos;
VIII – Apresentar ao Diretor de Pessoal proposta de um calendário anual de
trabalhos da capelania para as datas especiais, bem como as visitas as OPM´S não alcançadas
diretamente pela capelania;
IX – Confeccionar e encaminhar um relatório anual das atividades realizadas pela
capelania, ao Diretor de Pessoal da PMMA;
X – Propor ao Diretor de Pessoal, com antecedência, mensagens específicas de
―Paz e Esperança‖, destinada aos policiais militares, servidores civis e seus familiares, nas datas
especiais que se relacione com a corporação.
Art. 2º - Regular o funcionamento das atividades da Capelania Militar no âmbito da
Corporação da seguinte forma:
§ 1º Os capelães, militares deverão estar presentes no expediente regular da
corporação, em locais previamente designados, salvo casos excepcionais;
§ 2º Os capelães que exercem suas atividades no âmbito da Região Metropolitana,
concorrerão às escalas de serviço diário (24 horas), quando fora do expediente, na condição de
sobreaviso;
§ 3º Dois Capelães da Capital, sendo um Padre e um Pastor, sempre que possível,
ficarão com a responsabilidade da assistência espiritual e religiosa de um grande comando,
acrescidos de outros setores de natureza policial militar quando necessário por um período de 30
(trinta) dias, conforme escala organizada pela chefia da capelania;
§ 4º Nos dias úteis os Capelães deverão manter contato com seus respectivos
grandes comandos, para os quais estejam designados naquele mês, informando a unidade onde estará
exercendo suas atividades de capelania;
§ 5º Nos finais de semana e feriados os Capelães escalados de serviço, na condição
de sobreaviso, deverá manter contato com o Superior de Dia, até às 9h00min, e quando acionado
pelo mesmo deverá atender prontamente ao chamado para os atendimentos de urgência;
§ 6º os capelães deverão confeccionar relatórios inerentes aos trabalhos realizados
no mês e remete-los a chefia da Capelania até o dia 05 do mês subsequente, emitindo parecer e
sugestões para outros trabalhos que fomentem o equilíbrio espiritual e o bem-estar do policial militar
e seus dependentes;
§ 7º A finalidade principal dos trabalhos de capelania tem como alvo todos os
policiais militares, servidores civis da corporação e seus dependentes, de modo específico, aqueles
em situação de vulnerabilidade psicológica, social e/ou espiritual, seja no campo da saúde física e
mental, dependência química (álcool e drogas), pecuniário, conjugal, litígios de responsabilidade
civil ou criminal, dentre outras;
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§ 8º A capelania deverá quando necessário realizar visitas aos policiais e servidores
civis em hospitais, clínicas, residências ou quando na condição de custodiados, podendo o capelão
sugerir o acompanhamento do comandante imediato, do
Diretor de Saúde ou até mesmo do Comandante-geral, se esse julgar conveniente;
§ 9º Fica autorizado às tradicionais celebrações religiosas no âmbito do complexo
do Comando Geral da PMMA (QCG), sob a coordenação da capelania, sendo as missas aos
domingos, das 8h00min às 9h30min, na Capela da APMGD e os cultos nas terças-feiras, das
7h30min às 9h00min, no auditório do QCG. Nas demais OPM´s, fica facultado aos respectivos
comandantes de unidade, a definição dos locais e horários que forem convenientes;
§ 10º O capelão de serviço, deverá encaminhar a 5ª Seção da PMMA, até o término
do expediente do dia anterior, uma mensagem religiosa de Fé e Esperança para ser publicada no site
da corporação, no dia de seu serviço, com o título ―Alvorada da Esperança‖;
§ 11º Os capelães lotados nas unidades do interior do Estado, ficarão com a
responsabilidade religiosa e espiritual de suas respectivas unidades, bem como de todo Comando do
Policiamento de Área correspondente, ficando às demais unidades vinculadas à chefia da capelania.
Art. 3° Aos Comandantes, Chefes e Diretores de OPM competem:
I – Acompanhar as atividades da Capelania Militar junto aos policiais militares,
servidores civis e familiares, em suas respectivas unidades;
II – Proporcionar aos Capelães, que atuarem nas suas OPM´s os meios necessários
ao cumprimento de suas missões;
III – Viabilizar a participação da capelania nas solenidades militares e atividades
sociais da unidade, com a finalidade de levar aos policiais militares uma palavra de fé e esperança,
buscando o seu bem estar físico, mental e espiritual.
Art. 4º- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revoga-se as
disposições em contrário.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Quartel do Comando Geral em São Luís, 29 de março de 2016. CEL QOPM JOSÉ
FREDERICO GOMES PEREIRA. Comandante-geral da PMMA.
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PORTARIA N° 320/2016-GAB/SSP/MA - Dispõe sobre os horário de funcionamento dos
Plantões e demais unidades da Polícia Civil na Região Metropolitana de São Luís.
(BG Nº 072, de 19 de abril de 2016)
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA, no exercício de
suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO a necessidade de uniformização dos procedimentos policiais
quando da apresentação de conduzidos e ocorrências pela Polícia Militar nas unidades da Polícia
Civil na Região Metropolitana de São Luís,
RESOLVE
Art. 1° Fica instituído o seguinte horário de funcionamento dos Plantões e demais
unidades da Polícia Civil na Região Metropolitana de São Luís:
a) Plantões: segunda à sexta - das 18h às 08h / sábados, domingos e feriados - das
08h às 08h do dia seguinte;
b) Demais unidades de Polícia Civil: segunda à sexta-feira, das 08h às 12h e das
14h às 18h, ressalvada a continuidade da atividade policial fora desse horário, devendo permanecer
na unidade da Polícia Civil servidor policial no horário de intervalo para o atendimento das
demandas.
Art. 2° A apresentação de conduzidos e de ocorrência por guarnições da Polícia
Militar nas unidades de Polícia Civil far-se-á pelo policial comandante da guarnição diretamente à
Autoridade Policial, mediante apresentação do Boletim de Ocorrência PMMA devidamente
preenchido.
Art. 3° Será considerado como horário de apresentação da ocorrência para fins
legais aquele relativo à apresentação do B.O. PMMA já devidamente preenchido, que deve coincidir
com o momento da finalização do preenchimento do documento por parte dos Policiais Militares
apresentantes.
Art. 4° A escolta do conduzido fica a cargo da guarnição policial apresentante
enquanto não houver a apresentação do B.O. PMMA à Autoridade Policial responsável pela unidade
da Polícia Civil, sendo que o conduzido somente poderá ser colocado na cela com ordem expressa da
Autoridade Policial.
Art. 5° Quando da apresentação do B.O. PMMA na unidade policial civil, a
Autoridade Policial deverá interromper qualquer atividade que esteja fazendo para dar atendimento
imediato à guarnição policial militar, de modo a liberar o mais rápido possível o
Policial Militar para suas atividades e, consequentemente, contribuir com a redução
dos índices criminais.
Art. 6° Quando da apresentação do B.O. PMMA, a Autoridade Policial deverá
explanar ao Policial Militar as razões do seu convencimento jurídico para a adoção dos
procedimentos legais, proceder imediatamente à oitiva dos Policiais Militares pertencentes à
guarnição apresentante e libera-los antes da confecção total do procedimento, salvo quando estiver
realizando outro procedimento.
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Art. 7º Na hipótese de chegada de uma guarnição policial militar quando a
Autoridade Policial estiver confeccionando um outro procedimento, esta requisitará aos Policiais
Militares que assinem o documento denominado "Termo de Compromisso de Retorno", que constará
data e horário de retorno do policial militar àquela unidade da Polícia Civil para a lavratura do
procedimento referente ao fato que esteja apresentando.
Parágrafo único - Em se tratando de plantão, o "Termo de Compromisso de
Retorno" deverá se dar no plantão da Autoridade Policial que emitiu o documento de compromisso.
Art. 8° A Autoridade Policial tem plena autonomia jurídica em suas decisões, e,
caso haja entendimento pela não instauração de procedimento policial ou lavratura de auto de prisão
em flagrante, deverá se manifestar fundamentadamente por escrito, cabendo responsabilização penal,
cível e administrativa de quem exponha as instituições de segurança a pré-julgamentos públicos.
Art. 9° Durante a apresentação de conduzidos nas unidades da Polícia Civil, os
Policiais Militares apresentantes devem garantir suas integridades física e psicológica, sob pena de
responsabilização penal e administrativa, devendo qualquer lesão física que o conduzido apresente
constar de forma pormenorizada no B.O. PMMA, mencionando as causas e circunstâncias em que
ocorreram.
Art. 10º O CIOPS, através do Plantão da Polícia Civil, será o órgão consultivo
responsável par informar a qual unidade da Polícia Civil deverá ser apresentada a ocorrência. As
divergências serão solucionadas pelo Delegado Seccional Plantonista,
Delegados Assistentes da SPCC ou Superintendente de Polícia Civil da Capital.
Art. 11º Em caso de flagrante perseguido durante os plantões de Polícia Civil cuja
perseguição ultrapasse mais de uma área de circunscrição dos plantões, aapresentação e adoção dos
procedimentos legais deverá se dar no plantão de Polícia Civil daárea onde foi realizada a captura,
mesmo que nenhum dos crimes tenha ocorrido nesta área.
Art. 12º Quanto a prisão for realizada durante o expediente das unidades da Polícia
Civil e que o fato não seja atribuição das Delegacias Especiais,
Especializadas ou outras unidades pertencentes às SEIC, SECCOR, SENARC e
SHPP, o local da apresentação e da adoção dos procedimentos legais será o Distrito Policial da
circunscrição onde ocorreu o crime.
Art. 13º Nos casos de prisão em flagrante por crimes continuados em locais de
circunscrições distintas, se o fato ocorrer durante o plantão, a apresentação deverá ocorrer no plantão
com circunscrição sobre o local da prisão.
Parágrafo único - se os crimes continuados ocorrerem durante o expediente e não
sendo de atribuição das Delegacias Especiais, Especializadas ou outras unidades pertencentes às
SEIC, SECCOR, SENARC e SHPP, a apresentação deverá ocorrer no Distrito Policial com
circunscrição sobre o primeiro fato que ainda se encontra em flagrante.
Art. 14º Em obediência aos princípios que regem a segurança orgânica afeta a todo
órgão público, nas dependências das unidades de Polícia Civil, com exceção da Permanência, só
podem ter acesso as pessoas devidamente autorizadas pelos servidores da unidade respectiva.
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Art. 15. A presença física do preso deve ser evitada na Permanência das unidades
da Polícia Civil, devendo o mesmo permanecer somente o tempo suficiente para o preenchimento do
B.O. no que diz respeito à sua qualificação e condução à cela.
Art. 16. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
DÊ-SE CIÊNCIA. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA, EM SÃO LUIS/MA,
30 DE MARÇO DE 2016. JEFFERSON MILER PORTELA E SILVA - SECRETARIO DE
ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA.
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PORTARIA Nº 35/2016-GCG - Dispõe sobre a Coordenação Estadual do Programa
Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (PROERD).
(BG Nº 081, de 03 de maio de 2016)
O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO, no uso
de suas atribuições legais, de acordo com o art. 6º, da Lei n° 4.570, de 14/07/1984 e, considerando o
teor da Portaria nº 027/2003-GCG, de 16/08/2003, publicada no Boletim Geral nº 186/2003, de
03/10/2003, que instituiu na Polícia Militar do Maranhão o Programa Educacional de Resistência às
Drogas e à Violência (PROER)
RESOLVE
Art. 1º - Determinar que a Coordenação Estadual do Programa Educacional de
Resistência às Drogas e à Violência (PROERD) será exercida pelo Comandante do Comando de
Segurança Comunitária (CSC).
Art. 2º - Fica revogada a Portaria nº 041/2013-GCG, publicada no Boletim Geral nº
142/2013 e o Regulamento para aplicação do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à
Violência (PROERD), constante da Portaria nº 027/2003-GCG, de 16/08/2003, publicada no Boletim
Geral nº 186/2003 de 03/10/2003.
Art. 3º - Fica aprovado o Regulamento para aplicação do Programa Educacional de
Resistência às Drogas e à Violência (PROERD), constante do Anexo Único desta Portaria.
Art. 4º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Quartel do Comando Geral em São Luís/MA, 18 de abril de 2016. Cel QOPM José
Frederico Gomes Pereira - Comandante-Geral da PMMA.
ANEXO ÚNICO
REGULAMENTO PARA APLICAÇÃO DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA
ÀS DROGAS E À VIOLÊNCIA (PROERD).
Art. 1º O Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência
(PROERD) desenvolvido pela PMMA, a fim de prevenir o uso de drogas entre crianças do ensino
fundamental, consiste em um programa educativo e aborda aspectos tais como: o reforço da auto
estima, a pressão dos colegas e da mídia para o uso de drogas, as gangues e a resolução de conflitos
sem recorrer à violência.
Art. 2º - O PROERD tem por base o Projeto D.A.R.E. (Drug Abuse Resistence
Education), inicialmente desenvolvido e aplicado pelo Departamento de Polícia e o Distrito Escolar
Unificado da Cidade de Los Angeles/EUA.
Art. 3º - O termo PROERD constitui marca própria registrada pela Polícia Militar
do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ) junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial, estando
sob a proteção de lei específica. A referida marca foi cedida para o DARE/AMÉRICA.
Parágrafo único – A Coordenação Estadual do Proerd e as Coordenações Setoriais
utilizarão os símbolos e logomarcas usados pelo Proerd no Brasil em suas viaturas e materiais
didáticos confeccionados para uso e aplicação do Programa.
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Art. 4º - A aplicação do PROERD em escolas da rede Oficial de Ensino deve ser
precedida de acordos firmados pela Corporação com o respectivo segmento interessado na esfera
estadual, municipal ou particular.
Parágrafo único - O PROERD tem como atuação administrativa o assessoramento
técnico ao Comandante Geral, sob a forma de programação e implementação em integração com
órgãos afins, estudos, pesquisas, pareceres, exposições de motivos, análises, diagnósticos,
objetivando garantir o desenvolvimento e execução do programa.
Art. 5º - O Coordenador Estadual do PROERD será o Comandante do Comando de
Segurança Comunitária (CSC) do Polícia Militar do Maranhão.
Parágrafo único Os Coordenadores Setoriais serão os Comandantes de Unidades, a
quem compete coordenar a aplicação do programa na circunscrição de sua OPM. Exceto, os
Comandantes das Unidades da Região Metropolitana, cuja Coordenação será a cargo do
Coordenador Estadual.
Art. 6º - A administração do PROERD constitui-se de:
I.
II.
III.
IV.
V.

Coordenação Estadual e Setorial;
Secretaria;
Setor de Cursos;
Setor de Comunicação Social;
Setor de Acompanhamento Técnico.

Art. 7º - Compete à Coordenação Estadual do PROERD:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Planejar, coordenar, supervisionar, controlar e fiscalizar as do PROERD em
âmbito estadual;
Estabelecer em conjunto com as demais Coordenações Setoriais o
calendário de eventos
Elaborar planejamento semestral;
Elaborar relatório semestral;
Elaborar diretriz para capacitação de recursos humanos;
Coordenar a alimentação do banco de dados;
Difundir dados de interesse das Unidades envolvidas.

§1º Compete ao Coordenador Setorial as mesmas atribuições do Coordenador
Estadual na circunscrição de sua OPM;
§ 2º - A Secretaria, o Setor de Cursos, de Comunicação Social e de
Acompanhamento técnico ficarão vinculados ao Coordenador Estadual.
Art. 8° - Compete a Secretaria:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Confeccionar, receber e controlar documentação;
Organizar arquivos;
Confeccionar calendário geral de solenidades de encerramento, para
publicação;
Distribuir Policiais Militares Instrutores Proerd em escolas de suas
respectivas áreas de atuação;
Criar, atualizar e controlar banco de dados relativo ao Programa;
Controlar material e acervo técnico (biblioteca);
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VII.
VIII.
IX.

Planejar palestras;
Organizar encontros institucionais semanais;
Confeccionar calendário de férias dos policiais docentes pertencentes ao
PROERD.

Art. 9º - Compete ao Setor de Cursos:
I.
II.
III.
IV.

Planejar a realização de cursos, divulgando em instrumentos próprios;
Selecionar candidatos;
Ministrar os cursos previstos e outras atividades de caráter pedagógico;
Prever e coordenar as providências necessárias à realização de cursos.

Art. 10 - Compete ao Setor de Comunicação Social:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Cadastrar os órgãos de imprensa;
Divulgar o Programa junto aos Órgãos de Comunicação Social;
Confeccionar resenha de notícias vinculadas ao PROERD;
Encaminhar ―release‖ à imprensa sobre as atividades do PROERD;
Solicitar dos Coordenadores Setoriais encarregados, cópia das matérias
divulgadas;
Controlar a estatística de notícias sobre drogas, bem como o registro das
ocorrências nas escolas.

Art. 11 - O Setor de Acompanhamento Técnico será constituído de Instrutores
―Mentores‖ do PROERD e do Pedagogo do PROERD.
Art. 12 - Compete ao Setor de Acompanhamento Técnico:
I.
II.
III.
IV.

V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

Acompanhar a aplicação do PROERD sob seus diferentes aspectos;
Supervisionar o Policial Militar em suas escolas de atuação;
Garantir a uniformidade na aplicação do Programa;
Avaliar as atividades dos Policiais Militares, fornecendo-lhes apoio e
orientação permanente, conhecer as características e peculiaridades de cada
escola envolvida no Programa, bem como as dificuldades que se
apresentam aos Policiais Militares para o fiel cumprimento das ações
previstas pelo Programa;
Zelar pelo cumprimento dos acordos firmados em relação à aplicação do
PROERD;
Manter intercâmbio com instituições governamentais ou não, ligadas à área
de prevenção e tratamento de dependentes químicos;
Receber e analisar relatórios periódicos encaminhados por Policiais
Militares, respondendo-os;
Receber a relação de alunos e calendário de formaturas, de cada Policial
Militar, encaminhando a Coordenação Estadual do PROERD dentro de
prazos estabelecidos;
Sugerir atividades voltadas ao aprimoramento profissional dos Policiais
Militares, incluindo seleção de material técnico e artigos divulgados pela
imprensa;
Manter contato permanente com o Coordenador Estadual do Programa,
inteirando- se de qualquer alteração na aplicação do PROERD;
Encaminhar à Coordenação Estadual do PROERD relatório semanal de
supervisão técnica;
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XII.
XIII.

Propor medidas que dinamizem a aplicação do PROERD e as solenidades
de formatura, levando em consideração os recursos da Corporação, tais
como Banda de Música, Canil, etc.;
Elaborar e encaminhar à Coordenação Estadual do PROERD, relatório
semestral de atividades PROERD.

Art. 13 Cabe ao Policial Militar do PROERD a iniciativa, atitude participativa
permanente, soluções alternativas na resolução de problemas e a busca sistemática de parceria e
interação com a comunidade escolar.
Art. 14 - Os procedimentos específicos das diversas atribuições inerentes ao
Programa estarão regulamentados em documentos próprios de orientação.
Art. 15 - Compete ao Policial Militar do PROERD:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.

XV.
XVI.

XVII.

Ministrar aulas;
Organizar e participar de reuniões com pais e responsáveis;
Organizar e participar de reuniões com diretores e professores;
Proferir palestras;
Confeccionar o planejamento didático de aulas e palestras;
Detalhar o calendário de aulas nas diversas turmas;
Participar de atividades extracurriculares nas escolas em que atuar;
Preencher e verificar agenda, bem como o formulário de Programação
Semanal do Policial Militar, enviando cópia a coordenação setorial do
PROERD.
Sugerir escolas para inclusão no planejamento de palestras;
Manter atualizada a pasta de notícias veiculadas na imprensa local sobre o
Programa;
Manter atualizada a pasta de artigos técnicos sobre drogas;
Remeter à Coordenação Setorial do PROERD cadastro de alunos, conforme
formulário padrão, especificando escola, turma e dados gerais do aluno;
Produzir, ao final de cada semestre, relatório sobre a aplicação do PROERD
em cada escola, encaminhando a coordenação setorial do PROERD,
conforme modelo específico;
Produzir e remeter à Coordenação Setorial do PROERD, relatório periódico
sobre o desenvolvimento do PROERD, indicando aspectos positivos e
negativos vivenciados, devendo, nos casos de primeira atuação do docente
em escolas, serem confeccionados e remetidos semanalmente às sextasfeiras, conforme modelo próprio;
Elaborar e remeter à Coordenação Setorial calendário das solenidades de
encerramento do Programa, nas escolas de sua atuação;
Produzir e remeter à Coordenação Setorial, relatório sobre eventuais
palestras, para as quais venha ser designado; Elaborar e remeter à
Coordenação Setorial, parte especial a respeito de eventos e/ou ocorrências
que fujam à rotina escolar e dificuldades com o corpo docente do
estabelecimento de ensino;
Detectar problemas relacionados com a segurança na sua área de atuação,
discutindo as possíveis soluções com a comunidade e informando à
Coordenação Setorial para a adoção das medidas necessárias, em conjunto;
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XVIII.
XIX.

Alimentar o banco de dados da Coordenação Setorial, informando
ocorrências policiais, notícias de uso e tráfico de drogas e vitimização da
criança e do adolescente.
Participar de todas as atividades de reciclagem programadas pela
Coordenação Estadual e coordenações setoriais, buscando, também, por
iniciativa própria, seu aperfeiçoamento técnico, repassando aos demais
integrantes do PROERD suas experiências.

Manter-se atualizado quanto aos conhecimentos pedagógicos e sobre drogas.
Art. 16 - O apoio a ser proporcionado pelos Comandantes da OPM constitui
condição imprescindível para o sucesso do PROERD.
Art. 17 - Dentre outras atividades, mostram-se relevantes as seguintes iniciativas:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Comparecimento às solenidades de encerramento do PROERD, fazendo-se
acompanhar de integrantes da OPM, designados de forma variada dentro
das diversas graduações e postos;
Relacionamento com a comunidade escolar;
Relacionamento com organizações que atuem na questão das drogas;
Relacionamento com a comunidade local, buscando proporcionar
esclarecimentos relativos à iniciativa da Polícia Militar;
Incentivo ao comparecimento de segmentos representativos da comunidade
às atividades do PROERD, em especial às solenidades de encerramento;
Difusão da aplicação do PROERD através de contatos com a imprensa
local;
Fazer cumprir o critério de emprego do Policial Militar docente do
PROERD.

Art. 18 - Ao comandante da OPM caberá também publicar em Boletim Interno o
calendário das solenidades de encerramento do PROERD.
Art. 19 - Deverá o Comandante fazer um acompanhamento das atividades do
PROERD, apresentando, quando for o caso, sugestões julgadas importantes para o aprimoramento do
Programa.
Art. 20 - É previsto o uso do uniforme passeio, para o desenvolvimento das
atividades do PROERD, no âmbito da escola.
§ 1º - Nas ocasiões em que estiverem previstas atividades extraclasse e/ou
recreativas, será utilizado pelo Policial Militar docente o traje esportivo previsto pelo programa.
§ 2º - As situações na escola ou fora dela, vinculadas ao Programa, que
recomendem a participação do Policial Militar em trajes civis, deverão ser do prévio conhecimento
da Coordenação Setorial.
Art. 21 - O PROERD será aplicado por Policiais Militares fardados da ativa,
incluindo, além do desenvolvimento do conteúdo específico destinado aos alunos na faixa etária
estabelecida, a realização de reuniões com pais e corpo docente das escolas.
Art. 22 - As aulas para os alunos são ministradas uma vez por semana, ao longo de
10 (dez) semanas, com duração de 45 a 50 minutos, contando com a presença dos professores em
sala de aula. Ao Policial Militar são destinadas de 3 a 4 turmas por dia, sendo em cada uma delas
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responsável pelo desenvolvimento do Programa. Durante sua permanência na escola, o Policial
Militar promoverá visitas a outras turmas e, conviverá ao longo do dia com toda comunidade escolar.
Art. 23 - As aulas são ministradas com auxílio do livro do aluno destinado às
crianças na faixa etária respectiva ao currículo aplicado.
Parágrafo único - A conclusão do Programa é marcada por uma solenidade de
entrega de diplomas aos alunos concludentes.
Art. 24 - Para as faixas etárias inferiores, há previsão de visitas e aulas dentro do
novo currículo realizadas pelo Policial Militar, dispondo de material didático próprio e, para classes
de alunos na faixa etária superior às estabelecidas pelo Programa serão realizadas palestras
informativas.
Art. 25 - Para seu uso exclusivo, o Policial Militar PROERD disporá de manual
com os procedimentos didáticos relativos ao desenvolvimento do conteúdo do PROERD.
Art. 26 - O Policial Militar candidato ao curso de formação de Instrutores do
PROERD deverá preencher os seguintes requisitos básicos:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Ser voluntário a participar do curso;
Não ser tabagista ou usuário habitual de bebida alcoólica;
Possuir no mínimo, 02 (anos) anos de serviço em atividade fim na
Corporação e no máximo 25 anos de serviço;
Possuir experiência e/ou formação em atividades educacionais;
Ter boa grafia e bom conhecimento da língua portuguesa, noções de
informática e bom nível de conhecimentos gerais;
Ser organizado;
Possuir facilidade de expressar-se verbalmente;
Estar classificado no ―bom‖ Comportamento;

Art. 27 - O processo seletivo inclui uma entrevista pessoal, realizada por uma
banca examinadora constituída pelo Coordenador Estadual e membros do corpo de instrutores
mentores.
Art. 28 - A aplicação do PROERD por policiais Militares está condicionada à
habilitação específica obtida através de aprovação em cursos regulares próprios.
§ 1º - Os cursos a que se refere este artigo são os denominados Cursos de
Formação de Instrutores do PROERD (Instrutor) e Curso de Formação de Multiplicadores do
PROERD (Mentor).
§ 2º - O curso de Instrutores do PROERD objetiva capacitar o Policial Militar a
valorizar a prevenção como importante estratégia diante da questão das drogas e habilitá-lo a aplicar
o currículo PROERD para crianças, adolescentes e adultos, em salas de aula.
§ 3º - O curso de Mentor do PROERD objetiva habilitar o Policial Militar a
participar das equipes de treinamento, encarregadas da realização de Cursos de Formação de
Instrutores PROERD, exigindo como pré-requisito a experiência de um ano de aplicação do
Programa em sala de aula.
§ 4º - O processo de seleção para participação nos cursos mencionados incluirá
uma entrevista pessoal com uma banca examinadora e o Coordenador Estadual do PROERD.
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§ 5º - Cada Coordenador Setorial indicará nomes para o Curso de Formação de
Instrutores e do Curso de Formação de Mentores, de acordo com o número de vagas, sendo que os
mesmos serão avaliados pela banca examinadora através de entrevistas e aulas modeladas.
Art. 29 - Ao concluir o Curso de Formação de Instrutores do PROERD, com
aproveitamento, o Policial Militar habilitado, assume um compromisso de participação por um
período mínimo de 01 (um) ano no programa, em caso de não cumprimento será desligado do
PROERD.
Art. 30 - Após a conclusão dos cursos, o Policial Militar retornará a sua unidade de
origem, para imediato emprego no PROERD, devendo se apresentar para reuniões pedagógicas,
quando solicitado no Setor de Acompanhamento Técnico (SAT).
Art. 31 - A postura, a pontualidade, a organização, a boa apresentação pessoal, a
educação, o respeito, dentre outras, são virtudes que deverão ser cultivadas pelo Policial Militar
PROERD em sua atuação nas escolas.
Art. 32 - Durante o desenvolvimento de suas atividades nas escolas, o Policial
Militar deverá manter um relacionamento estritamente profissional com a direção, corpo docente,
corpo discente e demais funcionários e integrantes da comunidade.
Art. 33 - Ao Policial Militar não é permitido tecer considerações sobre a atuação de
professores, funcionários ou de outros policiais envolvidos no PROERD ou não.
Parágrafo único - Em caso de constatação de fato negativo ocorrido na escola, que
comprometa a imagem da Policia Militar ou do programa, motivado por educadores, alunos, ou
mesmo pelo Policial PROERD, deve ser imediatamente comunicado ao Coordenador Setorial.
Art. 34 - Ao Policial PROERD é vedado, quando nas dependências da escola e
imediações, inclusive de folga, o consumo de bebida alcoólica e tabaco (cigarro
Art. 35 - É vedada a aplicação do PROERD por Policiais militares não habilitados,
constituindo falta grave, passível de apuração de responsabilidade, cabendo aos Comandantes a fiel
observação deste artigo.
Parágrafo único - Mesmo ao Policial Militar é vedada a aplicação do Programa em
estabelecimentos de ensino ou afins não indicados pela Coordenação do Programa.
Art. 36 - Cabe ao Policial Militar o fiel cumprimento das lições previstas nos
currículos do Programa, devendo eximir-se de considerações diversas aos seus conteúdos, tais como
religiosas, político partidárias, classistas etc.
Art. 37 - É vedado ao Policial Militar solicitar recursos financeiros ou materiais sob
alegação de destinação ao PROERD, sem aquiescência do Coordenador Setorial e Estadual.
Art. 38 - A participação do Policial Militar em atividades extracurriculares,
promovidas pela escola em que atua, está condicionada à prévia autorização da Coordenação
Setorial.
Parágrafo único - Poderá o Policial Militar participar de atividades
extracurriculares, promovidas pela escola em que atua, desde que seja do prévio conhecimento do
Coordenador Setorial e, também, que na oportunidade não assuma responsabilidades diferentes
daquelas que já possui relativas ao PROERD.
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Art. 39 - É responsabilidade do Setor de Comunicação Social, a divulgação do
Programa em todos os seus aspectos, através de ―release‖ à imprensa.
Parágrafo único - A concessão de entrevistas à Imprensa local, pelo Policial Militar
docente, será autorizada e programada pelos Coordenadores Estadual ou Setorial, cabendo ao
Policial Militar designado limitar-se aos aspectos de sua rotina nas escolas de atuação.
Art. 40 - O calendário de férias dos Policiais Militares do PROERD coincidirá,
preferencialmente, com o período de férias escolares.
Art. 41 - Os demais afastamentos previstos nos Estatutos dos Policiais Militares
serão concedidos pela Coordenação Setorial, de forma a não causar prejuízos ao desenvolvimento do
Programa, e permutas só serão permitidas entre os docentes nas escolas com a devida autorização do
Coordenador do Programa.
Art. 42 - Os afastamentos para licença por tempo de serviço deverão ser
comunicados pela Coordenação Setorial à Coordenação Estadual, para que possa ser viabilizada a
substituição do Policial Militar docente.
Art. 43 - A necessidade de afastamento em caráter extraordinário deverá ser
solicitada com um mínimo de 72 horas de antecedência, ao Coordenador Setorial, que comunicará
sua concessão ao Coordenador Estadual, bem como as medidas adotadas para a substituição do
docente e/ou compensação da aula, caso a ausência seja de caráter emergencial. Nesse caso, a
Coordenação Setorial deverá encaminhar um docente para substituí-lo.
Art. 44 - Para fins de estatística e suporte às ações repressivas, será criado um
banco de dados relacionando fatos típicos de consumo e tráfico de drogas nas escolas de atuação do
PROERD.
§ 1º- A elaboração do cadastro e gerenciamento dos dados compete à Coordenação
Setorial.
§ 2º- Os dados obtidos serão remetidos à Coordenação Estadual do PROERD pelo
Coordenador Setorial, observadas as condições de sigilo exigidas para cada situação.
Art. 45 - Nas ocorrências policiais envolvendo alunos, professores ou funcionários
da escola, em seu interior ou cercanias, e que requeiram uma pronta ação, o Policial Militar deverá
adotar as medidas que se fizerem necessárias, solicitando, posteriormente, o apoio do policiamento
da área para o encaminhamento da ocorrência.
Parágrafo único - As ocorrências havidas, independentes do encaminhamento feito
e do registro, deverão constituir objeto de parte especial, dirigida ao Coordenador Setorial que
remeterá cópia à Coordenação Estadual, para fins de inclusão em banco de dados.
Art. 46 - As notícias chegadas ao Policial Militar sobre possíveis casos de
envolvimento de alunos com o uso de drogas deverão ser tratadas juntamente com a direção do
estabelecimento de ensino e responsáveis pelo aluno, respeitadas as prescrições legais, devendo o
Policial Militar docente fornecer a relação de instituições de atendimento ao dependente químico e as
orientações necessárias quanto ao encaminhamento para tratamento.
§ 1º - Deverão constar em relatório específico os casos de comprovação do uso de
substâncias entorpecentes por alunos da escola de atuação do Policial Militar docente, com
consequente encaminhamento ao tratamento.
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§ 2º - O envolvimento do Policial Militar docente nesta situação ocorrerá com
discrição e cautela, podendo, se necessário, indicar técnicos para a abordagem do assunto.
§ 3º - Não cabe ao Policial Militar interferir nos procedimentos adotados pela
administração do estabelecimento de ensino quanto à disciplina do corpo de alunos.
Art. 47 - As notícias chegadas ao Policial Militar acerca de tráfico de drogas no
âmbito da escola e suas cercanias serão imediatamente comunicadas ao Coordenador Setorial, que
através de mecanismos próprios comunicará à 2ª Seção/OPM e à Coordenação Estadual, para a
adoção das medidas necessárias ao enfrentamento do problema.
§ 1º - O Policial Militar deverá preservar a fonte, entretanto, deverá informar o seu
grau de confiabilidade.
§ 2º - É conveniente que o Policial Militar docente não subestime qualquer
informe.
Art. 48 - Ao tomar conhecimento de situação de aluno vitimizado, referente a
abuso sexual e maus tratos, deve o Policial Militar dispensar o tratamento adequado, juntamente com
a direção da escola, informando aos Coordenadores Estadual e Setorial e à autoridade competente.
Parágrafo único - As Coordenações Estadual e Setorial constituirão canal de
comunicação direta com o Juizado da Infância e Juventude, o Ministério Público, Promotoria da
Infância e Juventude e Promotoria de Educação e demais órgãos afins.
Art. 49 - A conclusão com aproveitamento do Programa Educacional de
Resistência às Drogas e a Violência, obedecerá aos seguintes critérios de avaliação:
I.
II.
III.
IV.

É indispensável a participação do aluno em todas as aulas, tolerando-se até
o máximo de 03 (três) faltas;
Será observada a motivação e interesse do aluno pelo Programa;
Ultrapassado o limite de faltas toleradas, cabe ao Policial Militar empenharse para a recuperação do conteúdo das aulas perdidas pelo aluno;
Julgada havida a recuperação referida no inciso anterior, o aluno concluirá
o Curso com aproveitamento.

Art. 50 - Na hipótese de qualquer aluno não desejar participar do Programa, caberá
ao Policial Militar, após tentar demove-lo de sua atitude, solicitar da professora responsável pela
turma que indique e acompanhe o mesmo no desenvolvimento de outra tarefa.
Parágrafo único - Deverá o aluno ser orientado pelo Policial Militar, a respeito de
sua permanência em sala de aula para o desenvolvimento da tarefa indicada pela professora e sobre a
possibilidade de retomar ao Programa.
Art. 51 - Em razão da natureza das atividades do PROERD e, ainda, por se tratar de
um trabalho integrado com diferentes setores da área de educação estadual, municipal e particular,
para o qual se deseja total dedicação do Policial Militar, que estiver lotado com dedicação exclusiva
no PROERD, o mesmo, preferencialmente, será empregado em atividades relacionadas com o
Programa.
Art. 52 - Para a aplicação do currículo PROERD nas escolas, o Policial Militar
docente comparecerá nos primeiros quatro dias úteis da semana às escolas indicadas pela
Coordenação do Programa, sendo que o Policial Militar docente, com atividade exclusiva atenderá
429

no máximo quatro turmas, o policial com um dia disponível na semana atenderá, também de três a
quatro turmas e os demais policiais que obtiverem o curso de Instrutor, terão que atender no mínimo,
uma turma por semana. Sendo que há a previsão de visitações às classes de menor ou maior faixa
etária, nos horários de intervalos entre as aulas durante o horário de expediente.
§ 1º - Semanalmente, o conteúdo da lição aplicada será o mesmo para todas as
turmas e o calendário básico de planejamento das aulas será elaborado previamente e distribuído pela
Coordenadoria Setorial.
§ 2º - O planejamento da agenda das atividades do Policial Militar deverá ser
registrado em formulário próprio – Programação Semanal do Policial Militar PROERD, que para
efeitos de supervisão será da Coordenação Setorial e Coordenação Estadual do PROERD.
Art. 53 - As sextas-feiras são destinadas às atividades de requalificação,
planejamento de aulas e palestras, participação em encontros didáticos ou outras atividades
pedagógicas previstas pelas Coordenações Estadual ou Setorial do PROERD, ou ainda, para a
realização de palestras informativas em salas ou escolas onde não se desenvolva o programa.
§ 1º - Na ocorrência de feriados, recessos escolares, greves ou qualquer outro fator
de impedimento e interrupção da aula programada, esta poderá ser reprogramada para o dia de sextafeira, desde que haja comunicação prévia à Coordenação Setorial do Programa, que comunicará a
autorização ao Coordenador Estadual, em tempo hábil.
§ 2º - As atividades previstas neste artigo serão desenvolvidas em local prédefinido pelo Coordenador Estadual ou Setorial.
Art. 54 - O atendimento de palestras, em escolas onde não se verifica a aplicação
do PROERD, deverá ser executado por policiais credenciados pela Coordenação Estadual do
programa.
Art. 55 - O deslocamento do Policial Militar para as escolas deverá ser realizado,
preferencialmente, com o apoio dos Coordenadores Setoriais, através da autorização para
deslocamento de viaturas a fim de da suporte ao instrutor.
Art. 56 - A presença de Policiais Militares nas escolas para aplicação do PROERD
aumenta, também, a possibilidade de redução de outros problemas locais, afetos à segurança pública,
em decorrência da excelente oportunidade proporcionada àqueles Policias Militares de integrarem
com os moradores e assim melhor conhecerem tais problemas e suas possíveis soluções, contando
com o apoio e a indispensável parceria com a comunidade.
Art. 57 - O PROERD será desenvolvido em todo o território Maranhense através
do Batalhão de Polícia Militar ou Companhia Independente, na aplicação do programa na sua
circunscrição, sendo todos os dados centralizados na Coordenação Estadual do Programa.
Art. 58 – Portaria do Comandante Geral regulamentará o uso dos símbolos e
marcas PROERD a que se refere o artigo 3º, bem como estabelecerá logomarca própria da
Coordenação do programa no âmbito da Polícia Militar do Maranhão.
Art. 59 - Este Regulamento para Aplicação do PROERD entra em vigor na data de
sua publicação.
Quartel do Comando Geral em São Luís, 18 de abril de 2016. Cel QOPM JOSÉ
FREDERICO GOMES PEREIRA - Comandante-Geral da PMMA.
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PORTARIA Nº 40/2016-GCG - Dispõe sobre o regulamento para funcionamento da Ronda
Escolar.
(BG Nº 131, de 19 de julho de 2016)
O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO, no uso
de suas atribuições legais, de acordo com o art. 6º, da Lei n° 4.570, de 14/06/1984 e, considerando o
teor da Portaria nº 028/2003-GCG, de 16/08/2003, publicada no Boletim Geral nº 185/2003, de
03/10/2003, que instituiu na Polícia Militar do Maranhão o Grupo Especial de Apoio às Escolas
(GEAPE);
RESOLVE
Art. 1º - O Grupo Especial de Apoio às Escolas (GEAPE), na Polícia Militar do
Maranhão, passa a denominar-se RONDA ESCOLAR, com a missão de desenvolver ações de
prevenção e proteção da comunidade escolar, por meio do policiamento ostensivo, na rede pública de
ensino do Estado, Municípios, comunitárias e privadas, constituindo medida proativa, sendo
atividade fim, para o controle da violência e criminalidade.
Art. 2º - Determinar que a Coordenação Estadual da Ronda Escolar seja exercida
pelo Comandante do Comando de Segurança Comunitária (CSC).
Art. 3º - Fica revogada a Portaria nº 028/2003-GCG, de 16/08/2003, publicada no
Boletim Geral nº 185/2003, de 03/10/2003, que instituiu na Polícia Militar do Maranhão o Grupo
Especial de Apoio às Escolas (GEAPE).
Art. 4º - Fica aprovado o regulamento para funcionamento da Ronda Escolar,
constante do Anexo Único desta Portaria.
Art. 5º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Quartel do Comando Geral
em São Luís, 28 de abril de 2016. Cel QOPM José Frederico Gomes Pereira. Comandante-geral da
PMMA
ANEXO ÚNICO
REGULAMENTO PARA FUNCIONAMENTO DA ATIVIDADE DA RONDA ESCOLAR NA
PMMA.
Art. 1º - A atividade da Ronda Escolar, de acordo com a sua finalidade e
características, enquadra-se no nível de assessoramento ao Comandante Geral da PMMA.
Parágrafo único - A Ronda Escolar tem como atuação administrativa o
assessoramento técnico ao Comandante Geral da PMMA, sob a forma de programação,
implementação e integração com órgãos afins, estudos, pesquisas, pareceres, exposição de motivos,
análises, diagnósticos, objetivando garantir o desenvolvimento e execução do programa de ação da
Ronda Escolar.
Art. 2º - A Coordenação Estadual da Ronda Escolar será exercida pelo Comandante
do Comando de Segurança Comunitária (CSC).
Parágrafo único – Os Coordenadores Setoriais serão os Comandantes de Unidades,
a quem compete Coordenar a execução das atividades do grupo na circunscrição de sua OPM,
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Exceto, os Comandantes das Unidades da Região Metropolitana, cuja Coordenação estará a cargo do
Coordenador Estadual.
Art. 3º - A administração da Ronda Escolar constitui-se de:
I. Coordenação Estadual e Setorial;
II. Secretaria;
III. Setor de Cursos;
IV. Setor de Comunicação Social;
V. Setor de Acompanhamento Técnico
DA COORDENAÇÃO
Art. 4º - Compete à Coordenação Estadual da Ronda Escolar:
I. Planejar, coordenar, supervisionar, controlar e fiscalizar as atividades da Ronda
Escolar em âmbito estadual;
II. Estabelecer, em conjunto com as demais Coordenadorias Setoriais, o calendário
de eventos;
III. Elaborar planejamento semestral;
IV. Elaborar relatório semestral;
V. Elaborar diretriz para capacitação dos policiais militares que comporão a Ronda
Escolar;
VI. Coordenar a alimentação do banco de dados;
VII. Difundir dados de interesse das Unidades envolvidas.
§ 1º - Compete ao Coordenador Setorial as mesmas atribuições do Coordenador
Estadual na circunscrição de sua OPM.
§ 2º - A secretaria, o setor de cursos, de comunicação social e de acompanhamento
técnico ficarão vinculados ao Coordenador Estadual.
Art. 5º - Compete a Secretaria:
I. Confeccionar, receber e controlar documentação;
II. Organizar arquivos;
III. Confeccionar calendário geral de atividades da Ronda Escolar, para publicação
em Boletim Geral;
IV. Criar, atualizar e controlar banco de dados relativo às

atividades da

Ronda Escolar;
V. Controlar material e acervo técnico;
VI. Planejar palestras;
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VII. Organizar encontros institucionais mensais;
VIII. Confeccionar calendário de férias dos policiais militares pertencentes à Ronda
Escolar.
Art. 6º - Compete ao setor de Cursos:
I. Planejar a realização de cursos;
II. Selecionar policiais militares candidatos a ingressarem na Ronda Escolar;
III. Ministrar os cursos previstos e outras atividades de caráter pedagógico;
IV. Prever e coordenar as providências necessárias à realização de cursos.
DO SETOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Art. 7º - Compete ao Setor de Comunicação Social:
I. Cadastrar os órgãos de imprensa;
II. Divulgar o trabalho da Ronda Escolar junto aos Órgãos de Comunicação Social;
III. Confeccionar resenhas de notícias vinculadas à Ronda Escolar;
IV. Encaminhar “release” à imprensa sobre as atividades da Ronda Escolar;
V. Solicitar dos Coordenadores Setoriais encarregados, cópia das matérias a serem
divulgadas.
VI. Controlar a estatística de notícias sobre drogas, bem como o registro das
ocorrências nas escolas.
DO SETOR DE ACOMPANHAMENTO TÉCNICO
Art. 8º - Compete ao Setor de Acompanhamento Técnico:
I. Acompanhar a aplicação da Ronda Escolar sob seus diferentes aspectos;
II. Supervisionar o Policial Militar em sua área de atuação;
III. Garantir a uniformidade na aplicação do Programa de Ronda Escolar;
IV. Avaliar as atividades dos Policiais Militares, fornecendo-lhes apoio e
orientação permanente, para o conhecimento das características e peculiaridades de cada escola
envolvida nas atividades da Ronda Escolar, bem como as dificuldades que se apresentam para o fiel
cumprimento das ações desenvolvidas;
V. Zelar pelo cumprimento dos acordos firmados em relação à aplicação da Ronda
Escolar;
VI. Manter intercâmbio com instituições governamentais ou não, ligadas à área de
prevenção e tratamento de dependentes químicos;
VII. Receber e analisar relatórios periódicos encaminhadospelas equipes de
serviço, respondendo-os;
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VIII. Receber a relação de escolas e calendário de atividades de cada equipe,
encaminhando-os à Coordenação Estadual da Ronda Escolar dentro de prazos estabelecidos;
IX. Sugerir atividades voltadas ao aprimoramento profissional dos Policiais
Militares integrantes da Ronda Escolar, incluindo seleção de material técnico e artigos divulgados
pela imprensa;
X. Manter contato permanente com o Coordenador Estadual da Ronda Escolar,
inteirando-se de qualquer alteração na aplicação das atividades nas escolas;
XI. Elaborar e encaminhar à Coordenação Estadual da Ronda Escolar, relatório
mensal de atividades desenvolvidas.
Art. 9º - Cabe ao Policial Militar integrante da Roda Escolar a iniciativa, atitude
participativa permanente, soluções alternativas na resolução de problemas e a busca sistemática de
parceria e interação com a comunidade escolar.
Art. 10 - Os procedimentos específicos das diversas atribuições inerentes à
atividade estarão regulamentados em documentos próprios de orientação.
Art. 11 - Compete ao Policial Militar da Ronda Escolar:
I. Organizar e participar de reuniões com pais e responsáveis;
II. Organizar e participar de reuniões com diretores, professores e estudantes;
III. Proferir palestras;
IV. Confeccionar o planejamento didático de palestras e oficinas;
V. Detalhar o calendário de palestras das diversas escolas;
VI. Participar de atividades extracurriculares nas escolas em que atuar;
VII. Manter atualizada a pasta de notícias veiculadas na imprensa local sobre a
Ronda Escolar;
VIII. Manter atualizada a pasta de artigos técnicos sobre drogas;
IX. O comandante da equipe deverá produzir, ao final de cada giro, relatório sobre
a aplicação das atividades nas escolas, encaminhando à coordenação setorial da Ronda Escolar;
X. Produzir e remeter a Coordenadoria Setorial da Ronda Escolar, relatório
periódico sobre o desenvolvimento das atividades, indicando aspectos positivos e negativos
vivenciados;
XI. Elaborar e remeter a Coordenação Estadual e setorial calendário das atividades
da Ronda Escolar nas escolas de sua atuação;
XII. Produzir e remeter à Coordenadoria Estadual e Setorial relatório sobre
eventuais palestras para as quais venha ser designado;
XIII. Elaborar e remeter à Coordenadoria Setorial parte especial a respeito de
eventos e/ou ocorrências que fujam à rotina escolar e dificuldades com o corpo administrativo do
estabelecimento de ensino;
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XIV. Detectar problemas relacionados com a segurança na sua área de atuação,
discutindo as possíveis soluções com a comunidade e informando à Coordenação Setorial para a
adoção de medidas necessárias, em conjunto;
XV. Alimentar o banco de dados da Coordenação Estadual e Setorial, informando
ocorrências policiais, notícias de uso e tráfico de drogas e demais ocorrências envolvendo crianças e
adolescentes.
XVI. Participar de todas as atividades de qualificação profissional programadas
pelas Coordenações Setorial e Estadual, buscando, também, por iniciativa própria, seu
aperfeiçoamento técnico.
XVII. Manter-se atualizado quanto aos conhecimentos pedagógicos e sobre a
temática “prevenção às drogas e à violência”.
Art. 12 - O apoio a ser proporcionado pelos Comandantes da OPM constitui
condição imprescindível para o sucesso das atividades da Ronda Escolar.
Art. 13 - Dentre outras atividades, mostram-se relevantes as seguintes iniciativas:
I. Comparecimento às palestras apresentadas, fazendo-se acompanhado de
integrantes da OPM, designados de forma variada dentro das diversas graduações e postos;
II. Relacionamento com a comunidade escolar;
III. Relacionamento com organizações que atuem no combate e prevenção às
drogas e à violência;
IV. Relacionamento com a comunidade
esclarecimentos relativos à iniciativa da Polícia Militar;

local,

buscando

proporcionar

V. Incentivo ao comparecimento de segmentos representativos da comunidade às
atividades da Ronda Escolar;
VI. Difusão da aplicação da Ronda Escolar através de contatos com a imprensa
local;
VII. Fazer cumprir o critério de emprego do Policial Militar integrante da Ronda
Escolar.
Art. 14 - Deverá o Comandante fazer um acompanhamento das atividades da
Ronda Escolar, apresentando, quando for o caso, sugestões julgadas importantes para o
aprimoramento dessa atividade.
Art. 15 - Fica previsto, preferencialmente, o uso do uniforme passeio, para o
desenvolvimento das atividades da Ronda Escolar, no âmbito da escola.
Parágrafo único - Nas ocasiões em que estiverem previstas atividades extraclasse
e/ou recreativas, será utilizado pelo Policial Militar docente o traje esportivo previsto a ser previsto
pela Coordenação Estadual da Ronda Escolar.
Art. 16 - Durante sua atuação em sala de aula, o Policial Militar deverá portar, por
medida de segurança, os armamentos e demais equipamentos de dotação da corporação.
DO INGRESSO À RONDA ESCOLAR
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Art. 17 - O Policial Militar candidato ao ingresso nas atividades da Ronda Escolar
deverá preencher os seguintes requisitos básicos:
I. Ser voluntário;
II. Não ser dependente químico (inclusive de álcool e/ou tabaco);
III. Possuir experiência e/ou formação em atividades educacionais;
IV. Ter conhecimento de informática, língua portuguesa e bom nível de
conhecimentos gerais;
V. Ser organizado;
VI. Possuir facilidade de expressar-se verbalmente;
VII. Estar classificado, no mínimo, no “bom” comportamento;
Art. 18 - A postura, a pontualidade, a organização, a boa apresentação pessoal, a
educação, o respeito, dentre outras, são virtudes que deverão ser cultivadas pelo Policial Militar
integrante da Ronda Escolar em sua atuação nas escolas.
Art. 19 - Durante o desenvolvimento de suas atividades nas escolas, o Policial
Militar deverá manter um relacionamento estritamente profissional com a direção, corpo docente,
corpo discente e demais funcionários das escolas e integrantes da comunidade.
Art. 20 - Ao Policial Militar não é permitido tecer considerações sobre a atuação de
professores, funcionários ou de outros Policiais integrantes da Ronda Escolar ou não.
Parágrafo único - Em caso de constatação de fatos negativos ocorridos na escola,
que comprometam a imagem da Polícia Militar ou da Ronda Escolar, apresentados por educadores,
alunos ou mesmo pelo Policial Militar integrante da Ronda Escolar, devem ser imediatamente
comunicados ao Coordenador Setorial.
Art. 21 - Ao Policial Militar da Ronda Escolar é vedado, quando nas dependências
da escola e imediações, inclusive de folga, o consumo de bebida alcoólica e tabaco (cigarro).
DAS ATIVIDADES EXTRACURRICULARES
Art. 22 - A participação do Policial Militar em atividades extracurriculares
promovidas pela escola em que atua, está condicionada à prévia autorização da Coordenação
Setorial.
Parágrafo único - Poderá o Policial Militar da Ronda Escolar participar de
atividades extracurriculares, promovidas pela escola em que atua, desde que seja do prévio
conhecimento do Coordenador Setorial e, também, que na oportunidade não assuma
responsabilidades diferentes daquelas que já possui, inerentes ao seu serviço.
Art. 23 - É responsabilidade do setor de comunicação social a divulgação das ações
da Ronda Escolar em todos os seus aspectos, quando devidamente autorizado pelo escalão superior
da PMMA.
Parágrafo único - A concessão de entrevistas à imprensa local, pelo Policial
Militar, será autorizada e programada pelo escalão superior, cabendo ao entrevistado limitar-se aos
aspectos de sua rotina nas escolas de atuação.
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DAS FÉRIAS E OUTROS AFASTAMENTOS
Art. 24 - O Calendário de férias dos Policiais Militares da Ronda Escolar
coincidirá, preferencialmente, com o período de férias escolares.
Art. 25 - Os demais afastamentos previstos nos Estatutos dos Policiais Militares
serão concedidos pela Coordenação Setorial, de forma a não causar prejuízos ao desenvolvimento
das atividades da Ronda Escolar.
Art. 26 - Os afastamentos para licença por tempo de serviço deverão ser
comunicados pela Coordenação Setorial à Coordenação Estadual, para que possa ser viabilizada a
substituição do Policial Militar.
Art. 27 - A necessidade de afastamento em caráter extraordinário deverá ser
solicitada com um mínimo de 72 horas de antecedência, ao Coordenador Setorial, que comunicará
sua concessão ao Coordenador Estadual, bem como as medidas adotadas para a substituição do
policial, caso a ausência seja de caráter emergencial; a Coordenação Setorial deverá encaminhar um
policial militar para substituí-lo.
DAS OCORRÊNCIAS POLICIAIS NO PERÍMETRO ESCOLAR
Art. 28 - Para fins de estatística e suporte às ações repressivas será criado um banco
de dados, relacionando fatos típicos de consumo e tráfico de drogas nas escolas da área de atuação da
Ronda Escolar.
§ 1º- A elaboração do cadastro e gerenciamento dos dados compete à Coordenação
Setorial.
§ 2º- Os dados obtidos serão remetidos à Coordenação Estadual pelo Coordenador
Setorial, observadas as condições de sigilo exigidas para cada situação.
Art. 29 - Nas ocorrências policiais envolvendo alunos, professores ou funcionários
da escola, em seu interior ou cercanias e que requeiram uma pronta ação, o Policial Militar deverá
adotar as medidas que se fizerem necessárias para o encaminhamento da ocorrência.
Parágrafo único - As ocorrências havidas, independentes do encaminhamento feito
e do registro, deverão constituir objeto de parte especial, dirigida ao Coordenador Setorial, que
remeterá cópia à Coordenação Estadual, para fins de inclusão em banco de dados.
Art. 30 - As notícias chegadas sobre possíveis casos de envolvimento de alunos
com o uso de drogas deverão ser tratadas juntamente com a direção do estabelecimento de ensino e
com os responsáveis pelo aluno, respeitadas as prescrições legais, devendo o Policial Militar fornecer
orientações necessárias quanto ao encaminhamento para tratamento.
§ 1º - Na hipótese de comprovação de dependência a substâncias entorpecentes por
aluno de escola da área de atuação do Policial Militar, com consequente encaminhamento ao
tratamento, o fato deverá constar de relatório específico.
§ 2º - O envolvimento do Policial Militar da Ronda Escolar nesta situação ocorrerá
com discrição e cautela, podendo, se necessário, indicar técnicos para a abordagem do assunto.
§ 3º - Cabe ao Policial Militar dar sugestões nos procedimentos adotados pela
administração do estabelecimento de ensino quanto à disciplina do corpo de alunos.
437

Art. 31 - As notícias chegadas ao Policial Militar, acerca de tráfico de drogas no
âmbito da escola e suas cercanias, serão imediatamente comunicadas ao Coordenador Setorial, que
através de mecanismos próprios comunicará à 2ª Seção/OPM e à Coordenação Estadual, para a
adoção das medidas necessárias ao enfrentamento do problema.
§ 1º - O Policial Militar deverá preservar a fonte, entretanto, deverá informar o seu
grau de confiabilidade.
§ 2º - É conveniente que o Policial Militar não subestime qualquer tipo de informe.
Art. 32 - Ao tomar conhecimento de situação de aluno em situação de
vulnerabilidade, referente a abuso sexual e maus tratos, deve o Policial Militar orientar o
encaminhamento para tratamento adequado, juntamente com a direção da escola e a família,
informando aos Coordenadores Estadual e Setorial e à autoridade competente.
Parágrafo único - As Coordenações Estadual e Setorial constituirão canal de
comunicação direta com a Promotoria de Justiça, Promotoria de Educação e Promotoria da Infância e
Juventude, Juizado da Infância e Adolescência, Conselhos Tutelares e outros órgãos afins.
Art. 33 - A presença de Policiais Militares nas escolas, no exercício das atividades
de Ronda Escolar, aumenta também a possibilidade de redução de outros problemas locais, afetos à
segurança pública, em decorrência da excelente oportunidade proporcionada àqueles Policias de
interagirem com os moradores e, assim, melhor conhecerem tais problemas e suas possíveis
soluções, contando com o apoio e a indispensável parceria com a comunidade.
Art. 34 - A Ronda Escolar será desenvolvida em todo o território Maranhense,
sendo na Capital, sob a responsabilidade da Coordenação Estadual, e no interior, através das OPM´s,
para aplicação das ações inerentes a esta atividade policial.
Art. 35 – A denominação “Ronda Escolar”, com o fim estabelecido no artigo 1º da
portaria nº 040/2016, datada de 28 de abril de 2016, não poderá ser alterada pelos Coordenadores
Estadual ou Setorial, nem pelos Comandantes de Área ou Unidades.
Art. 36 - Este regulamento para funcionamento da Ronda Escolar entra em vigor na
data de sua publicação.
Quartel do Comando Geral em São Luís, 28 de abril de 2016. Cel QOPM José
Frederico Gomes Pereira - Comandante Geral da PMMA.
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PORTARIA N.º 043/2016-GCG - Dispõe sobre a substituição das insígnias de Graduados.
(BG

Nº 085, de 09 de maio de 2016)

O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO, no uso
de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelos artigos 5º e 6º do Regulamento de Uniformes
da Polícia Militar, aprovado pelo Decreto n.º 15.777, de 1º de setembro de 1997,
Considerando que as insígnias em miniaturas foram substituídas por platinas
amovíveis nos uniformes 3º B, 3º C, 3º C/1, 9º F e 12º B 7, para Oficiais, Praças Especiais e
Subtenentes, através da Portaria nº 016/02 – GCG, datada de 07 de novembro de 2003;
Considerando que foi determinado que as platinas amovíveis reguladas pela
Portaria 16/02 – GCG, sejam utilizadas também nos uniformes 1º A, 2º A e 3º A, através da Portaria
nº 002/03 – GCG, datada de 28 de janeiro de 2003; e
Considerando que a composição atual das platinas amovíveis reguladas pela
Portaria 16/02 – GCG e 002/03 – GCG, é a determinada através da Portaria nº 030/03 – GCG, datada
de 01 de setembro de 2003.
Visando a padronização do uniforme da Polícia Militar do Maranhão para todos os
postos e graduações,
RESOLVE
Art. 1º - Substituir, a insígnia de Graduados (Cabos e Sargentos), por platinas
amovíveis e luvas amovíveis, usadas sobre os ombros da túnica, camisa ou gandola, conforme
modelo constante do anexo único, sem os ramos da borda, a serem utilizadas nas mesmas condições
de uso para Sargento PM, exceto quanto aos uniformes não previstos para Cabo PM.
Art. 2º - Criar a insígnia para Soldado PM, composta por uma divisa da cor
prateada a ser utilizado nos uniformes em platinas amovíveis e na cor amarelo ouro nas luvas
amovíveis, usadas sobre os ombros da túnica, camisa ou gandola, conforme modelo constante do
anexo único, sem os ramos da borda, a serem utilizadas nas mesmas condições de uso para Sargento
PM, exceto quanto aos uniformes não previstos para Soldados PM.
Art. 3º - Nos uniformes 1º A, 2º A e 3º A, as divisas de metal na cor prateada, serão
usada sobre platinas confeccionadas em conformidade com a Portaria 030/03 – GCG, de 01 de
setembro de 2003, sem os ramos da borda.
Art. 4º - Nos uniformes 3º B, 3º C, 3º C/1, 6º D, 9º F e 12º B, as divisas serão
bordadas na cor amarelo-ouro sobre luvas amovíveis na cor verde petróleo, sem os ramos da borda.
Parágrafo único - Em cada lado da gola da camisa cinza meia manga, serão usadas
duas garruchas cruzadas na cor prateada.
Art. 5º - Nos uniformes 4º A e A1; 8º A, B e E; 9º G, 10º A; 12º A, B e C; 13º A e
16º A, as divisas serão bordadas na cor amarelo-ouro sobre luvas amovíveis na cor preta, sem os
ramos da borda.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Quartel do Comando Geral em São Luís, 29 de abril de 2016. CEL QOPM JOSÉ
FREDERICO GOMES PEREIRA - Comandante Geral da PMMA.
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ANEXO ÚNICO
ANEXO À PORTARIA N.º 043/16-GCG DE 29 DE ABRIL DE 2016
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PORTARIA Nº 045/2016-GCG, dispõe sobre o funcionamento administrativo da Polícia
Militar no Quartel do Comando Geral (QCG).
(BG Nº 088, de 12 de maio de 2016)
O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO, no uso
de suas atribuições legais, de acordo com o art. 6º, da Lei n° 4.570, de 14/07/1984.
RESOLVE
Art. 1º - Determinar o funcionamento administrativo da Polícia Militar no Quartel
do Comando Geral (QCG), da seguinte forma:
I - Alvorada 05h00
II - Café matinal (Oficiais e Praças) 06h00
III - Início do expediente 07h30
IV - Parada diária 08h00
V - Almoço de Praças 12h00
VI - Almoço de Oficiais 13h30
VII- Término do 1º expediente 13h30
VIII- Jantar (Oficiais e Praças) 18h00
IX - Término do 2º expediente 19h00
X - Revista do recolher 21h00
XI - Silêncio 22h00
§ 1º - as quartas-feiras haverá reunião no auditório com a participação do
Comandante Geral e Oficiais do Complexo do QCG, OPM’s sediadas na Região Metropolitana da
Grande São Luís, dos Grandes Comandos da capital e interior, salvo deliberação em contrário do
comandante geral da PMMA.
§ 2º - as terças e quintas-feiras haverá atividade física para Oficiais e Praças das
07h30min às 09h00min.
§ 3º - uma vez ao mês à cargo do Comandante-geral, e por ocasião da atividade
física, esta será realizada com a presença dos Comandantes, Chefes e Diretores dos grandes
comandos com a participação de todos os oficias subordinados das suas OPM´s do complexo do
Comando Geral.
§ 4º - Na primeira quarta-feira do mês será realizada Formatura Geral com a
participação dos Oficiais e Praças dos órgãos de direção, apoio e execução que servem na Região
Metropolitana da Grande São Luís, sendo que a apresentação dar-se-á às 07h30 no pátio externo do
QCG.
§ 5º - as sextas-feiras a Banda de Música, deverá fazer uma apresentação no hall
superior do Comando Geral com canções diversas no horário das 8h00min às 9h00min.
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Art. 2º- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogada
a Portaria de n° 074/2015-GCG, datada de 8 de outubro de 2015, publicada no BG Nº 211, de
26/11/2015, bem como as disposições em contrário.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Quartel do Comando Geral em São Luís, 05 de maio de 2016. CEL QOPM JOSÉ
FREDERICO GOMES PEREIRA - Comandante-geral da PMMA.

442

PORTARIA Nº 048/2016-GCG - Dispõe sobre as Normas para Apresentação da Declaração
Anual de Bens (NADAB).
(BG Nº 088, de 12 de maio de 2016)
O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO, no uso
de suas atribuições legais, de acordo com o art. 6º, da Lei n° 4.570, de 14/07/1984 e,
Considerando o que dispõe a Lei Federal nº 8.429, de 02/06/1992 c/c o Decreto
Estadual nº 30.622, de 02/01/2015, publicado no Diário Oficial nº 002, de 02/01/15, bem como as
recomendações feitas pela Secretaria de Estado de Transparência e Controle, através do Ofício
Circular n° 004/2016-GAB/STC-MA, de 05/04/2016, quanto à entrega de declaração de bens pelos
agentes públicos,
Considerando que será mais viável, otimizado, ágil, fácil e econômico a tramitação
destes documentos em mídia e via web, onde foi desenvolvido no SGI/PMMA, no Módulo de
Pessoal, uma solução que se limita a anexar os documentos solicitados no cadastro do agente
público, podendo ser consultado a qualquer momento e de qualquer lugar pelo agente público e pelos
integrantes dos setores de recursos humanos das UPM’s e da Corporação.
RESOLVE
Art. 1º - Aprovar as Normas para Apresentação da Declaração Anual de Bens
(NADAB), na Polícia Militar do Maranhão, que seguem anexa a esta, as quais regulamentam todos
os procedimentos a serem adotados para a apresentação da declaração anual de bens e autorização
para acesso às informações constantes da Receita Federal do Brasil.
Art. 2º - Determinar a todos os agentes públicos, civis e militares, integrantes da
Polícia Militar do Maranhão, que a sua posse e o seu exercício ficam condicionados à apresentação
de declaração dos bens e valores que compõem o seu patrimônio privado, a fim de ser arquivada na
Diretoria de Pessoal e na 1ª Seção (P/1), Seç Adm ou correspondente das UPM’s, na forma
disciplinada nas referidas normas (Lei Federal nº 8.429/92, art. 13, caput).
Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura.
DÊ-SE CIÊNCIA. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Quartel do Comando Geral em São Luís, 10 de maio de 2016. CEL QOPM JOSÉ
FREDERICO GOMES PEREIRA - Comandante Geral da PMMA.
ANEXO À PORTARIA Nº 048/2016-GCG
NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO ANUAL DE BENS NA PMMA
Art 1º - As presentes normas têm por finalidade regulamentar os procedimentos,
definir responsabilidades e critérios para acessos aos documentos anexados ao SGI/PMMA,
referentes à Declaração Anual de Bens na Polícia Militar do Maranhão e a Autorização para acesso
às informações constantes da Receita Federal, conforme recomendações do Governo do Estado,
através da Secretaria de Estado de Transparência e Controle.
§ 1º - A declaração de bens compreenderá imóveis, móveis, semoventes, dinheiro,
títulos, ações ou qualquer outra espécie de bens e valores patrimoniais, localizado no país ou no
exterior e, quando for o caso, abrangerá os bens e valores patrimoniais do cônjuge ou
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companheiro(a), dos filhos e de outras pessoas que vivam sob a dependência econômica do
declarante, os adquiridos e ainda não registrados em nome do declarante e os adquiridos na
constância de união estável e os comunicados por força do regime de bens estipulado para o
casamento, excluídos apenas os objetos e utensílios de uso doméstico (Lei Federal nº 8.429/92, art.
13, § 1º c/c Decreto Estadual nº 30.662/2015, art. 1º, caput, inc. VII).
§ 2º - A declaração de bens será anualmente atualizada e também na data em que o
agente público deixar o exercício do mandato, cargo, emprego ou função (Lei Federal nº 8.429/92,
art. 13, § 2º).
§ 3º - Será punido com a pena de demissão, a bem do serviço público, sem prejuízo
de outras sanções cabíveis, o agente público que se recusar a prestar declaração dos bens, dentro do
prazo determinado, ou que a prestar falsa (Lei Federal nº 8.429/92, art. 13, § 3º).
§ 4º - O declarante, a seu critério, poderá entregar cópia da declaração de bens
apresentada à Receita Federal na sua Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física na
conformidade da legislação do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, com as
necessárias atualizações, para suprir a exigência contida no § 2º deste artigo (Lei Federal nº 8.429/92,
art. 13, § 4º c/c Decreto Estadual nº 30.662/2015, art. 1º, § 1º).
§ 5º - A declaração deve estar acompanhada de autorização expressa para que os
órgãos de controle do Poder Executivo possam ter o acesso às informações sobre bens e direitos
constantes da base de dados da Receita Federal para checagem e atualização, as quais deverão ser
apresentadas no prazo de 30 (trinta) dias após a data limite para a entrega da declaração de ajuste
anual do Imposto de Renda da Pessoa Física perante a Receita Federal (Decreto Estadual nº
30.662/2015, art. 1º, § 3º, inc. III e § 5º).
§ 6º - A autorização prevista no § 5º deste artigo será na forma do anexo que segue
junto a estas normas (Decreto Estadual nº 30.662/2015, anexo IV).
Art. 2º - O procedimento de apresentação da declaração anual dos bens e valores e
da autorização se dará nos termos definidos neste artigo.
§ 1º - A declaração e a autorização serão entregues pelo agente público ao P/1, Ch
Seç Adm ou correspondente na UPM onde está classificado.
§ 2º - Ao receber a declaração de bens e a autorização o P/1, Ch Seç Adm ou
correspondente deverá:
I - escaneá-las em um arquivo único;
II - nominar o arquivo em 7 (sete) campos (2_TC_12345_Nome Completo), para
padronizar e facilitar a sua localização, conforme orientações a seguir:
1º CAMPO

2º CAMPO

3º CAMPO

4º CAMPO

5º CAMPO

6º CAMPO

7º CAMPO

Ordem do

Underline

Posto_Grad

Underline

Matrícula

Underline

Nome

Posto_Graduação
2

Completo
_

TC

_

12345

_

Nome
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III - no 1º campo será inserido a ordem do Posto_Gradução, do nº 1 ao 19,
conforme a seguinte tabela:
Ordem

Posto_Grad

1

Cel

2

Ten Cel

3

Maj

4

Cap

5

1º Ten

6

2º Ten

7

Asp Of

8

Al CFO IV

9

Al CFO III

10

Al CFO II

11

Al CFO I

12

Subten

13

1º Sgt

14

2º Sgt

15

3º Sgt

16

Cb

17

Sd

18

Al CFSd

19

Civil

IV - salvar/arquivar a mídia e o original da declaração e da autorização em local
seguro e reservado, com acesso apenas pelo P/1, Subcmt e Cmt da Unidade, em condições de serem
fornecidas, quando solicitadas pelas instâncias superiores (Decreto Estadual nº 30.662/2015, art. 1º, §
6º);
V - anexar o arquivo no cadastro do agente público no SGI/PMMA Módulo de
Pessoal, na seguinte sequência de comandos:
1) Acessar o SGI
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2) Acessar o Módulo de Pessoal
3) Acessar a tela do agente público fazendo a busca pela matrícula
4) Clicar na botão Declaração de bens e valores que está localizado acima do item
de menu Atualizações de Unidade
5) Clicar em Selecionar Arquivo
6) Selecionar o arquivo na pasta onde ele foi salvo
7) Clicar em Gravar
8) Clicar em Ok na tela de mensagem que informa o nome do arquivo selecionado
e que ele foi gravado com sucesso
9) Visualizar na tela seguinte os dados do arquivo selecionado e gravado, do agente
público que o anexou e do agente público a quem pertence o arquivo
10) Clicar na Lupa localizada no final da linha para visualizar o arquivo
11) Clicar em Retornar para reiniciar o procedimento
§ 3º - Os Comandantes de Unidades, Diretores e Chefes deverão:
I - supervisionar o trabalho do P/1, Ch Seç Adm ou correspondente, previsto no art.
2º, inc. II, de modo a garantir o prazo previsto no art. 1º, § 5º;
II - adotar as providências necessárias para observância e cumprimento quanto à
segurança e reserva da documentação, conforme previsto no art. 2º, §
2º, inc. IV.
§ 4º - os Comandantes de Grande Comando, Diretores e Titulares das instâncias
superiores às UPM’s deverão supervisionar o trabalho dos Comandantes, Diretores e Chefes que lhes
são subordinados, previsto no art. 2º, § 3º.
§ 5º - O Diretor de Pessoal da PMMA deverá:
I - mediante consulta específica no SGI/PMMA, acompanhar o lançamento das
declarações/autorizações no cadastro dos agentes públicos;
II - adotar as providências junto aos titulares dos órgãos para que o prazo previsto
no art. 1º, § 5º seja cumprido;
III - se necessário, relatar ao Subcomandante-geral da PMMA o retardo ou a falta
do cumprimento do prazo pelos titulares dos órgãos;
IV - enviar ao Subcomandante-geral, até o 5º dia útil após o término do prazo
previsto no art. 1º, § 5º, a relação dos agentes públicos que não tiveram a sua declaração/autorização
anexada ao seu cadastro no SGI/PMMA, sendo que nela deverá constar também, o nome do seu P/1,
Ch Seç Adm ou correspondente, o nome do seu Cmt Unidade, seu Cmt de Grande Cmdo ou Diretor,
conforme o caso;
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V - solicitar das UPM’s o original da declaração/autorização sempre que necessário
e/ou quando solicitadas pelos órgãos de controle do Poder Executivo, nas situações em que a mídia
anexada ao cadastro do agente público não for suficiente para a demanda apresentada.
Art. 3º - Em razão do que dispõe o Art. 1º, § 6º, do Decreto Estadual nº
30.662/2015, só terão acesso à declaração/autorização anexada ao cadastro do agente público no
SGI/PMMA os servidores listados a seguir:
I - o próprio agente público, através do Módulo Acesse os seus dados;
II - o Comandante, Subcomandante e P/1 da UPM do agente público;
III - o Comandante e Ch do EM do Grande Cmdo, bem como o Diretor e
Subdiretor da Diretoria à qual o agente público está vinculado;
IV - o Diretor de Pessoal, Subdiretor e DP/4;
V - o Subchefe do EMG, o Subcomandante-geral e o Comandante geral da PMMA.
Art. 4º O Gestor do SGI/PMMA deverá adotar as providências necessárias para
otimização do sistema nos termos das regras e normas definidas nestas Normas para Apresentação da
Declaração Anual de Bens (NADAB) na PMMA.
Quartel do Comando Geral em São Luís, 10 de maio de 2016. CEL QOPM JOSÉ
FREDERICO GOMES PEREIRA - Comandante Geral da PMMA.

447

ANEXO À NADAB
FORMULÁRIO DE AUTORIZAÇÃO DE ACESSO AOS DADOS DE BENS E RENDAS DAS
DECLARAÇÕES DE AJUSTE ANUAL DO IMPOSTO DE RENDA DA

DADOS PESSOAIS
MATRICULA Nº

CPF Nº

NOME
CARGO/FUNÇÃO

CÓDIGO

UNIDADE DE LOTAÇÃO

RAMAL
AUTORIZAÇÃO

Autorizo, para fins de cumprimento da exigência contida no art. 13 da Lei Federal 8.429, de 1992, e na Lei Estadual 9.881/1993,
e enquanto sujeito ao cumprimento das obrigações previstas na Lei Federal 8.429, de 1992, o setor de recursos humanos e os órgãos
de controle interno do estado a terem acesso aos dados de Bens e Rendas exigidos nas mencionadas Leis, das minhas Declarações de
Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física e das respectivas retificações apresentadas à Secretaria da Receita Federal do Brasil.

__________________________________

__________________________________

LOCAL E DATA

ASSINATURA
AUTORIDADE/SERVIDOR
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PORTARIA Nº 013/2017–GCG - Dispõe sobre a apresentação de policiais militares
requisitados para audiências pelo Poder Judiciário e pelos órgãos do Sistema de Segurança
Pública.
(BG Nº 034, de 16 de fevereiro de 2017)
O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO, no uso
de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo artigo 4º da Lei nº 4.570, de 14 de julho de
1984, e CONSIDERANDO os transtornos ocasionados à Justiça Pública em função do não
comparecimento de policiais militares para prestar depoimento como testemunha, mormente em
processos criminais;
CONSIDERANDO que a Polícia Militar tem por dever legal de atender as
requisições do Poder Judiciário, cabendo aos comandantes, Diretores e Chefes dar prioridade à
apresentação dos policiais militares requisitados; e
CONSIDERANDO que os militares devem ser requisitados à autoridade superior a
quem compete apresentá-los, consoante prescrição do § 2º do Art. 221 do CPP;
R E S O L V E:
Art. 1º Regular no âmbito da Polícia Militar do Maranhão (PMMA) a apresentação
dos policiais militares requisitados para audiência pelo Poder Judiciário e pelos Órgãos do Sistema
de Segurança Pública.
Art. 2º Para fins de processamentos das apresentações dos policiais militares em
audiência, a Diretoria de Pessoal da PMMA passa a ser o órgão que centraliza o recebimento das
requisições judiciais e extrajudiciais oriundas da Região Metropolitana de São Luís.
Parágrafo único. As requisições de que trata o caput deste artigo deverão ser
protocoladas na Ajudância Geral da PMMA, que providenciará a imediata remessa do documento
para a Diretoria de Pessoal.
Art. 3º Para fins de processamentos das apresentações dos policiais militares em
audiência no interior do Estado, cada Batalhão e Companhia Independente da PMMA passa a ser o
órgão que centraliza o recebimento das requisições judiciais e extrajudiciais na respectiva área de
circunscrição da Unidade Policial Militar (UPM).
Parágrafo único. Ao receber as requisições de que trata o caput deste artigo, a UPM
deverá providenciar a imediata remessa do documento para a Diretoria de Pessoal para fins de
controle.
Art. 4º Compete à Diretoria de Pessoal da PMMA, em regra, fazer a apresentação
dos policiais militares requisitados pelo Poder Judiciário e pelos órgãos do Sistema de Segurança
Pública para participar das audiências judiciais e extrajudiciais, incumbindo-lhe a elaboração e
expedição dos respectivos ofícios de apresentação.
§ 1º O policial militar requisitado será cientificado e formalmente apresentado ao
Juiz ou autoridade requisitante, observando-se o seguinte:
I - o policial militar lotado em Unidade Policial Militar (UPM) sediada na Região
Metropolitana de São Luís será convocado para receber pessoalmente o Ofício de apresentação na
Diretoria de Pessoal, independente de onde seja realizada a audiência;
II – o policial militar lotado em UPM sediada no interior do Estado também
receberá o Ofício de apresentação na Diretoria de Pessoal quando a requisição destinar-se a
audiência na Região Metropolitana de São Luís;
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§ 2º Por conveniência ou necessidade do serviço, poderá a Diretoria de Pessoal
enviar à UPM do policial requisitado o Ofício de apresentação para lhe ser entregue, mediante recibo
na 2ª via, que será devolvida e arquivada naquela Diretoria.
§ 3º No recibo da 2ª via do expediente de apresentação deverá constar hora, data,
assinatura e matrícula do policial militar requisitado.
Art. 5º Quando a requisição de apresentação for para audiências no interior do
Estado, os Batalhões e Companhias Independentes do interior deverão providenciar a apresentação
dos policiais militares ao Juiz ou autoridade requisitante, informando,posteriormente, à Diretoria de
Pessoal para efeito de controle.
Art. 6º A não apresentação do policial militar pelo Diretor de Pessoal ou pelo
Comandante da UPM no interior, sem justificativa, enseja responsabilidade penal, civil e
administrativa do Oficial responsável.
Art. 7º - Ao policial militar que tiver de se deslocar para participar de audiência em
Comarca, cuja distância de sua sede resultar em despesas com alimentação e transporte, será
assegurada diária nos termos da legislação em vigor.
Art. 8º O fato do policial militar se encontrar em gozo de férias, de licença ou
regularmente afastado de suas funções, não o eximirá de comparecer à audiência quando requisitado
pelo Juiz competente, exceto por motivo de doença ou viagem para fora do Estado ou do País,
devidamente comprovadas.
§ 1º Nas hipóteses previstas no caput deste artigo, o gozo ou o afastamento será
provisoriamente suspenso por ato do Diretor de Pessoal ou Comandante da UPM, exclusivamente
para atender a convocação da Justiça, e reiniciado no dia imediatamente posterior ao da audiência.
§ 2º O policial militar, além do dever de manter atualizado o endereço residencial
nos seus assentamentos funcionais, ao se afastar do serviço fica obrigação a informar a sua UPM de
lotação o número de um telefone por meio do qual poderá ser contactado.
Art. 9º - Cabe ao policial militar requisitado para comparecer a audiência, de
comprovar o seu comparecimento através de certidão ou recebido no Ofício de apresentação, que
deverá ser entregue na Diretoria de Pessoal no caso de audiência na Região Metropolitana de São
Luís e na sua UPM no caso de audiências no interior do Estado.
Art. 10 - A responsabilidade funcional pelo não comparecimento do policial militar
à audiência judicial será apurada preliminarmente por meio de processo administrativo sumaríssimo
(FATD) interno à Corporação, em conformidade com a legislação em vigor na PMMA.
Art. 11 – Os Comandantes de UPM’s do interior do Estado deverão manter contato
com as Comarcas e Delegacias de suas respectivas áreas a fim de solicitar que a requisição de
policiais militares para audiências deverão a priori ser encaminhadas a sua Unidade.
Art. 12 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Quartel do Comando Geral em São Luís, 02 de fevereiro de 2017. Cel QOPM
JOSÉ FREDERICO GOMES PEREIRA - Comandante Geral da PMMA. NOTA Nº: 1742335576 –
GCG.
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PORTARIA Nº 018/2017-GCG - Estabelece, no âmbito da Polícia Militar do Maranhão os
seguintes valores, para a hora-aula de professor/instrutor e hora de monitoria aos cursos de
especialização.
(BG Nº 036, de 20 de fevereiro de 2017)
O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO, no uso
de suas atribuições legais;
1. Considerando o teor do Ofício nº 047/2017 – Div. de Ensino/APMGD, datado de
03/02/2017;
2. Considerando que a Academia de Polícia Militar “Gonçalves Dias” – APMGD
criada pela Lei Estadual nº 5.657 de 26/04/1993 e transformada em Unidade de Ensino Superior pela
Medida Provisória nº 122 de 19/04/2012, desenvolve em convênio com a Universidade Federal do
Maranhão – UFMA, o Curso de Especialização em Gestão da Segurança Pública – CEGESP;
3. Considerando a necessidade de valorar adequadamente o quadro docente e
monitoria empregada nos cursos de especialização;
4. Considerando que o princípio constitucional da isonomia previsto em nosso
ordenamento jurídico, impõe a autoridade pública, aplicar a lei e atos normativos de ma neira
igualitária;
5. Considerando como referência os valores praticados pelaSecretaria Nacional de
Segurança Pública subordinada ao Ministério da Justiça;
6. Considerando, finalmente, a solicitação contida no Ofício nº 161/2017-DE,
pleiteando reajuste no valor da hora-aula para os cursos de especialização aprovados por aquela
Diretoria de Ensino e homologados pelo Comandante Geral.
R E S O L V E:
Art. 1º Estabelecer, no âmbito da Polícia Militar do Maranhão os seguintes valores,
para a hora-aula de professor/instrutor e hora de monitoria aos cursos de especialização:
DOCENTE
GRADUAÇÃO VALOR
Doutorado 150,00
Mestrado 130,00
Especialização 110,00
Graduado 100,00
MONITOR
GRADUAÇÃO VALOR
Não definido 50,00
Art. 2° - Estabelecer que esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Quartel do Comando Geral, em são Luís – MA, 10 de fevereiro de 2017. Cel.
QOPM José Frederico Gomes Pereira - Comandante Geral da PMMA. NOTA Nº: 150323103 – DE.
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PORTARIA Nº 022/2017-GCG - Estabelece que o pagamento da Gratificação de
Complementação de Jornada Operacional.
O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO, no uso
de suas atribuições legais, de acordo com o art. 6º, da Lei n° 4.570, de 14/07/1984 e,
Considerando o disposto na Lei Estadual nº 9.663, de 17/07/2012, que trata da
Gratificação de Complementação de Jornada Operacional para as operações especiais das Polícias
Civil e Militar, a ser paga aos policiais civis, militares e bombeiros militares, alterada pela Lei nº
10.114/14, de 09/07/2014 e o Decreto Estadual n° 28.827, de 18/01/2013, que estabelece normas e
diretrizes para aplicação da Lei nº 9.663/2012,
R E S O L V E:
Art. 1º - Estabelecer que o pagamento da Gratificação de Complementação de
Jornada Operacional, em conformidade com a Lei Estadual nº 9.663/2012, será no valor de R$
150,00 (cento e cinquenta reais) aos policiais militares empregados tanto na Região Metropolitana de
São Luís quanto no Interior do Estado, exclusivamente, às sextas-feiras (à noite), sábados, domingos
e feriados.
Parágrafo Único - Excepcionalmente, devidamente autorizado pelo Comandantegeral, poderá ser realizado o pagamento da Gratificação de Complementação de Jornada
Operacional, no valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais), aos policiais militares que complementarem
a sua jornada operacional nos dias úteis durante a semana, dependendo do evento.
Art. 2º - Fixar os valores máximos previstos na tabela do anexo I (região
metropolitana) e anexo II (interior) para cada Grande Comando, Diretoria de Inteligência e Centro
Tático Aéreo.
§ 1º - Os Comandantes de UPM´s, deverão planejar as operações e encaminhar aos
Grandes Comandos dos quais estão subordinados, a quem cabe o controle orçamentário, de forma a
não ultrapassarem os limites previstos nos anexos I e II desta Portaria, sob pena de serem
responsabilizados administrativamente, além do não pagamento da gratificação caso o limite seja
ultrapassado.
§ 2º - A Gratificação de Complementação de Jornada Operacional dos policiais
militares voluntários, pertencentes às Unidades não subordinadas, será paga de acordo com o recurso
estabelecido pelos Grandes Comandos na respectiva área em que foi empregado o policial, dentro do
limite estabelecido pelo anexo I.
§ 3º - O pagamento da Gratificação de Complementação de Jornada Operacional,
referente às operações planejadas e executadas pelas UPM´s, deverão ser previamente autorizados,
conforme disponibilidade de recursos estabelecidos pelos Grandes Comandos a cada Unidade
subordinada, devendo ser informado no ofício de remessa do processo o orçamento previsto, o valor
aplicado e o saldo disponível.
Art. 3º - Os Comandantes dos Grandes Comandos, deverão elaborar relatórios e
planilhas específicas para controle referentes aos dias trabalhados pelos policiais militares e os
valores gastos, tendo como base os limites estabelecidos nos anexos I e II.
Art. 4º- A Diretoria de Pessoal, através da Pagadoria, realizará o controle efetivo
dos valores disponibilizados conforme os anexos I e II, referente a cada Grande Comando, devendo,
no entanto, apresentar relatório mensal ao Comandante-geral da PMMA, com o resumo dos valores
aplicados e o saldo disponível.
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Art. 5º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua da publicação com efeitos
retroativos a 01/02/2017, revoga-se a Portaria nº 005/2015-GCG, publicada no BG nº 016, de
30/01/2015 e demais disposições em contrário.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Quartel do Comando Geral em São Luís, 03 de março de 2017. CEL QOPM JOSÉ
FREDERICO GOMES PEREIRA - Comandante-geral da PMMA
ANEXO I
Tabela de valores jornada operacional Região Metropolitana
COMANDOS

VALOR ANUAL POR COMANDO (R$)

CPAM-1

600.000,00

CPAM-2

400.000,00

CPAM-3

400.000,00

CPE

600.000,00

CSC

100.000,00

DIAE

100.000,00

CTA

100.000,00

TOTAL 01

2.300.000,00

ANEXO II
Tabela de valores jornada operacional CPI
COMANDO

UNIDADES

VALOR ANUAL POR COMANDO (R$)

2º BPM

80.000,00

3º BPM

80.000,00

4º BPM

80.000,00

5º BPM

80.000,00
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TOTAL 02

7º BPM

80.000,00

10º BPM

80.000,00

11º BPM

80.000,00

12º BPM

80.000,00

14º BPM

80.000,00

15º BPM

80.000,00

16º BPM

80.000,00

17º BPM

80.000,00

18º BPM

80.000,00

19º BPM

80.000,00

1ª CI

60.000,00

2ª CI

60.000,00

5ª CI

60.000,00

6ª CI

60.000,00

7ª CI

60.000,00

8ª CI

60.000,00

12ª CI

60.000,00

13ª CI

60.000,00

14ª CI

60.000,00

15ª CI

60.000,00

16ª CI

60.000,00

2 EPMONT

60.000,00

INTERIOR

1.840.000,00

454

PORTARIA Nº 051-GCG/2017 - Aprova as Normas para o Planejamento e Conduta do Ensino
– NPCE (Biênio 2017/2018).
(BG Nº 110, 13 de junho de 2017)
O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO, no uso
das atribuições legais e de acordo com o inciso Art. 6º, da Lei nº 4.570, de 14/07/1984, combinado
com o inciso II do Art.37 da Constituição Federal, com o inciso II, do Art. 19 da Constituição
Estadual e da Lei nº 6513, de 30 de novembro de 1995 (dispõe sobre o Estatuto dos Policiais
Militares da Policia Militar e dá outras providencias);
Considerando a necessidade de atualização das Normas para o Planejamento e
Conduta do Ensino e da Instrução e das Normas para Seleção e Indicação de Candidatos para Cursos
e Estágios, para o biênio 2017/2018;
Considerando a proposta elaborada pela Comissão designada para este fim, pela
Portaria 004/2017-DE, de 31/01/2017.
R E S O L V E:
Art. 1° - Aprovar as Normas para o Planejamento e Conduta do Ensino – NPCE
(Biênio 2017/2018).
Art. 2°- Aprovar as Normas para o Planejamento e Conduta da Instrução – NPCI
(Biênio 2017/2018).
Art. 3° Aprovar as Normas para Seleção e Indicação de Candidatos para Cursos e
Estágios - NSICCE (Biênio 2017/2018).
Art. 4° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação com efeitos
retroativos a 02/01/2017.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Quartel do Comando Geral em São Luís, 01 de junho de 2017. Cel QOPM José
Frederico Gomes Pereira - Comandante Geral da PMMA. NOTA Nº: 311996336 – DE
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PORTARIA Nº 65/2017-GCG - Regulamenta, a contar de 02 de fevereiro de 2017, a Patrulha
Maria da Penha – PMP, na Polícia Militar do Maranhão.
(BG Nº 151, 16 de agosto de 2017)
O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO, no uso
de suas atribuições legais, de acordo com o art. 6º, da Lei n° 4.570, de 14/07/1984 e, considerando o
teor do Decreto nº 31.763 de 20 de maio de 2016, que instituiu no âmbito do Estado do Maranhão, a
Patrulha Maria da Penha, destinada a conferir com maior efetividade ás medidas protetivas de
urgência previstas no art. 22 da Lei nº 11.340 de 7 de agosto de 2006, cuja gestão está subordinada
ao Comando de Segurança Comunitária da PMMA;
R E S O L V E:
Art. 1º - Regulamentar, a contar de 02 de fevereiro de 2017, a Patrulha Maria da
Penha – PMP, na Polícia Militar do Maranhão, com a missão de orientar, prevenir, proteger e
contribuir com as políticas públicas de enfrentamento da violência contra mulheres, com a
implementação de guarnições que terão por missão a fiscalização e o policiamento
ostensivo/preventivo, direcionados ao acompanhamento das vítimas de violência doméstica
amparadas com Medidas Protetivas de Urgência deferidas pelas autoridades competentes.
Art. 2º - Determinar que a Coordenação Estadual da Patrulha Maria da Penha seja
exercida pelo Comandante do Comando de Segurança Comunitária (CSC).
§ 1º Nas unidades do interior do Estado em que forem instituídas as atividades da
patrulha Maria da Penha, os Comandantes de UPM serão os Coordenadores Setoriais.
§ 2º Aos Coordenadores Setoriais (Comandantes de Unidades do Interior do
Estado) compete coordenar a execução das atividades na circunscrição de sua OPM em
conformidade com as diretrizes e determinações da Coordenação Estadual da PMP, devendo enviar
Relatório Mensal das atividades até o segundo dia útil do mês seguinte para o endereço eletrônico
patrulhamariadapenha.ma@gmail.com.
§ 3º Na Região Metropolitana da Capital, as atividades da PMP serão
desenvolvidas no Comando de Segurança Comunitária e diretamente subordinado à Coordenação
Estadual da PMP.
§ 4º Para implantação da Patrulha Maria da Penha nas unidades do interior, deverá
ser feita avaliação previa pelo Comando da Unidade Local e enviadas à Coordenação Estadualda
PMP, a fim de analisar a viabilidade e condições necessárias para a referida implantação, dentro da
Rede de atendimento das mulheres vítimas de violência, sendo necessária a existência e/ou parceria
das seguintes instituições:
a) Vara da Violência Doméstica e Familiar contra mulher implantada; e
b) Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher implantada; e
c) Centro Integrado de Atendimento à Mulher implantados e em funcionamento;
d) Centro de Referência Especializado em Assistência Social.
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Art. 3º O Policial Militar selecionado para integrar as guarnições da PMP deverá
preencher os seguintes requisitos básicos:
I. A priori, ser voluntário;
II. Não ser dependente químico (inclusive de álcool e/ou tabaco);
III. Não possuir processos administrativos ou judiciais envolvendo violência
doméstica ou de gênero;
IV. Possuir preferencialmente experiência e/ou formação em áreas educacionais,
sociais ou jurídicas;
V. Ser organizado;
VI. Possuir facilidade para se expressar verbalmente;
VII. Estar classificado, no mínimo, no “bom” comportamento;
Art. 4º - Cada guarnição da Patrulha Maria da Penha deverá ser composta
preferencialmente por 01(uma) policial militar feminina e 02(dois) policiais militares do sexo
masculino, em uma viatura da PMMA, devidamente caracterizadas com a logomarca da Patrulha
Maria da Penha.
Art. 5º - A postura, a pontualidade, a organização, a discrição, a boa apresentação
pessoal, a educação, o respeito, dentre outros, são atributos que deverão ser cultivados pelo Policial
Militar integrante da Patrulha Maria da Penha em sua atuação.
Art. 6º - Ao Policial Militar integrante da PMP não é permitido tecer considerações
ou comentários sobre as decisões da atendida, em caso de desistência do acompanhamento pela
PMP.
§ 1º Em caso de manifestação de desistência do acompanhamento da PMP por
parte da atendida, o Policial Militar deverá solicitar a ela que declare o seu interesse, de próprio
punho, no formulário de atendimento da PMP, a fim de que sejam tomadas medidas administrativas
no sentido de informar à autoridade que proferiu a Medida Protetiva de Urgência (MPU).
§ 2º Em caso de manifestação de desistência da medida protetiva por parte da
atendida, o Policial Militar da PMP deverá solicitar a ela que declare o seu interesse, de próprio
punho, no formulário de atendimento da PMP, além de orientar que a atendida deve encaminhar-se à
autoridade que proferiu a referida medida, a fim de que sejam tomadas as devidas providências por
parte do judiciário.
Art. 7º - Os fatos constatados que comprometam a imagem da Polícia Militar ou da
Patrulha Maria da Penha, apresentados pelas atendidas, por integrantes da Rede Proteção à Mulher
em Situação de Violência ou mesmo pelo Policial Militar integrante da Patrulha Maria da Penha,
devem ser imediatamente comunicados ao Coordenador Estadual da Patrulha Maria da Penha.
Art. 8º - A participação do Policial Militar da Patrulha Maria da Penha em
atividades promovidas por entidades da sociedade civil em que atua, está condicionada à prévia
autorização da Coordenação Setorial e/ou Coordenação Estadual, ressaltando também, que na
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oportunidade não assuma responsabilidades diferentes daquelas que já possui, inerentes ao seu
serviço.
Art. 9º - Fica aprovado o Procedimento Operacional Padrão, para o regulamento
dos atendimentos da Patrulha Maria da Penha, constante do Anexo Único desta Portaria.
Art. 10º - Fica instituído o Núcleo Assistencial de Acompanhamento e Orientação
das Mulheres da Polícia Militar, subordinado ao Comando de Segurança Comunitária e sob
coordenação e gestão da Patrulha Maria da Penha objetivando atender policiais militares femininas,
funcionárias civis e mulheres que mantenham relacionamento familiar com integrantes da Polícia
Militar, vítimas de violência doméstica e, ainda, policiais militares ou funcionárias civis que sejam
vítimas de assédio no âmbito da corporação.
Parágrafo Único – A função do núcleo é orientar, proteger, apoiar, acompanhar as
mulheres indicadas neste artigo, e contribuir com as políticas públicas de enfrentamento da violência
contra mulheres dando os devidos encaminhamentos para os órgãos integrantes da Rede de Proteção
da Mulher, além de dar o encaminhamento para os setores internos da PMMA responsáveis por
atendimento psicossocial e religioso das policiais militares femininas, funcionárias civis e
dependentes de policiais militares, vítimas de violência doméstica, para as devidas providências.
Art. 11º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Quartel do Comando Geral em São Luís, 27 de julho de 2017. Cel QOPM José
Frederico pereira Comandante-geral da PMMA. NOTA Nº: 746733728 – GCG.
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PORTARIA Nº 070/2017-GCG - Aprova o Projeto de Criação do Perfil Profissiográfico da
PMMA.
(BG Nº 176, 22 de setembro de 2017)
O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO, no uso
de suas atribuições legais e de acordo com o artigo 37 da Constituição Federal c/c o artigo 19, da
Constituição Estadual e artigos 2º, 3º e 4º, da Lei nº 6.513, de 30/11/1995 e ainda o artigo 6º e 7º, da
Lei n° 4.570, de 14/07/1984 e,
considerando que para ser um profissional de segurança pública é exigido inúmeras
competências técnicas e comportamentais para que as diversas tarefas pertinentes possam ser
executadas com segurança, qualidade e com a máxima assertividade;
considerando a elaboração do perfil profissiográfico e do mapeamento de
competências do cargo de Praça da Polícia Militar realizado pelo Ministério da Justiça no ano de
2013, através da Secretaria Nacional de Segurança Pública;
considerando a necessidade de realização de concurso público através da Secretaria
de Estado de Gestão e Previdência para seleção de candidatos para o provimento de vagas ao cargo
de Soldado da Polícia Militar do Maranhão, bem como o mapa de competências e do perfil
profissiográfico dos futuros Soldados PM, elaborado pela equipe de técnicos da Diretoria de Saúde e
Promoção Social da PMMA.
R E S O L V E:
Art. 1º - Aprovar o PROJETO DE CRIAÇÃO DO PERFIL PROFISSIOGRÁFICO
DA PMMA, elaborado pelo corpo técnico da Diretoria de Saúde e Promoção Social da Polícia
Militar do Maranhão.
Art. 2º - Determinar que, a partir desta data, fica instituído na Polícia Militar do
Maranhão, o perfil profissiográfico constituído pelo rol das características psicológicas previstas no
referido projeto.
Art. 3º - Para o ingresso na Polícia Militar do Maranhão, com vistas ao provimento
dos cargos existentes será exigido a realização de exame psicológico para todos os candidatos
aprovados no concurso público e selecionados para as etapas seguintes.
Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Quartel do Comando Geral em São Luís, 28 de agosto de 2017.CEL QOPM JOSÉ
FREDERICO GOMES PEREIRA- Comandante-geral da PMMA.

459

PORTARIA Nº 072/2017 - Modifica detalhes do uniforme 4º C previsto na letra “d” do inciso
IV – do Art. 12 do Regulamento de Uniforme da Policia Militar, uniforme operacional.
(BG Nº 182, 02 de outubro de 2017)
O COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO MARANHÃO, no uso
das atribuições legais que lhes são conferidas pelo disposto nos artigos 5º, 6º e 10º do Regulamento
de Uniforme da Policia Militar, aprovado pelo Decreto nº 15.777,
de 1º de setembro de 1997. Considerando que o Batalhão de Policia Militar de
Turismo – BPTur é uma unidade especial, Projeto lei nº 207/2017, e que a época da criação da lei de
fardamento o mesmo ainda não havia sido criado.
RESOLVE:
1º - Modificar detalhes do uniforme 4º C previsto na letra “d” do inciso IV – do
Art. 12 do Regulamento de Uniforme da Policia Militar, uniforme operacional, o qual é usado no
policiamento de praia, fluvial e lacustre, composto por:
a) Masculino
- Gorro com pala cinza bandeirante;
- Camisa branca meia manga (com distintivo da PMMA e identificação);
- Bermuda cinza bandeirante;
- Cinto de nylon cinza bandeirante;
- Meia branca;
- Tênis preto.
b) Feminino
- Gorro com pala cinza bandeirante;
- Camisa branca meia manga com punho (com distintivo da PMMA e
identificação);
- Bermuda cinza bandeirante;
- Cinto de nylon cinza bandeirante;
- Meia branca;
- Tênis preto.
2º - Este uniforme quando utilizado pelo Batalhão de Policia Militar de Turismo –
BPTur, no policiamento de praia, fluvial e lacustre, deverá ser usado tanto pelo masculino quanto
pelo feminino, conforme figura constante no anexo I e II desta Portaria, com a seguinte composição:
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- Gorro com pala (tecido “Rip Stop” na preto, com a inscrição BPTUR, na cor
amarela na lateral direita);
- Camisa manga comprida (Camisa na cor verde limão, tecido em Poliester, malha
“Dry Fit”, trabalhada com detalhes contendo duas barras laterais na cor preta sobre os ombros,
bordado com o distintivo da Policia Militar e identificação, pintura na cor preta, na parte da frente
com a inscrição “POLICIA MILITAR” e na parte de trás a inscrição
“TOURIST POLICE”);
- Bermuda na cor preta (tecido “Rip Stop” com bolsos nas laterais com fechamento
em velcro);
- Cinto de nylon preto;
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua da publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Quartel do Comando Geral em São Luís-MA, 30 de agosto de 2017. Cel QOPM
José Frederico Gomes Pereira- Comandante Geral da PMMA
ANEXO I DA PORTARIA Nº 072/2017
CAMISA MANGA COMPRIDA E BERMUDA NA COR PRETA

ANEXO II DA PORTARIA Nº 072/2017
GORRO COM PALA ...
461

NOTA Nº:
162865517 - GCG
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PORTARIA 006/2018- GCG – Altera dispositivo do regulamento da Junta Militar de Saúde.
(BG Nº 030, de 16 de fevereiro de 2018)
O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DOMARANHÃO, no uso
de suas atribuições legais, objetivando regulamentar o funcionamento da Junta Militar de Saúde, no
âmbito da Polícia Militar do Maranhão. E,
Considerando o teor do Ofício n° 030/2018- DSPS, de 18/01/2018,assinado pelo
Diretor de Saúde e Promoção Social da PMMA, o qual altera a Portaria 039/03,de 20/11/2003.
RESOLVE:
Art. 1º. Alterar dispositivo do regulamento da Junta Militar de Saúde, aprovado
pela portaria nº 039/03 – GCG, de 20 de novembro de 2003, passando a vigorar com a seguinte
redação:
Art. 24 - Para efeito de cursos e/ou promoção, os inspecionados deverão apresentar
à JMS os seguintes exames:
I – Exame oftalmológico completo com laudo
II – Glicemia em jejum
III – Eletroencefalograma com laudo (revogado)
IV – Teste ergométrico com laudo
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação em Boletim Geral
da Corporação, produzindo seus efeitos a partir de 01 de abril de 2018.
DÊ – SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Quartel do Comando Geral em São Luís, 05 de fevereiro de 2018. CEL QOPM
JOSÉ FREDERICO GOMES PEREIRA-Comandante Geral da PMMA. NOTA Nº: 1049020320 –
GCG.
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PORTARIA Nº 010/2018–GCG - Autoriza o funcionamento do Sistema de Gerenciamento de
Frota.
(BG Nº 056, de 26 de março de 2018)
(a) O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO, no
uso de suas atribuições legais, de acordo com o artigo 6º da Lei nº 4.570, de 14 de julho de 1984 e,
considerando a necessidade de implantação de um Sistema de Gerenciamento de
Frota, como banco de dados que objetiva gerenciar a frota de veículos da Polícia Militar do
Maranhão;
considerando a necessidade de atender o princípio da eficiência da administração
pública, assim como gerar informações de interesse da administração e seus administrados,
cadastradas em banco de dados de Material Bélico (viaturas);
considerando a necessidade de implantar um Procedimento Administrativo Padrão
pela Polícia Militar do Maranhão, referente ao controle de viaturas classificando-as no status,
operando, baixada, inservível, descarregada e demais destinos;
considerando a necessidade avaliar o custo benefício de manutenção e novas
aquisições de viaturas com vista a manter uma frota administrativa e operacional em condições
prestar um serviço de qualidade a sociedade maranhense.
R E S O L V E:
Art. 1º - Autorizar o funcionamento do Sistema de Gerenciamento de Frota,
vinculado à Seção de Patrimônio (DAL/3) da Diretoria de Apoio Logístico, bem como adotar um
Procedimento Administrativo Padrão para o acesso, inserção, exclusão e avaliação dos dados.
Art. 2º - O Sistema de Gerenciamento de Frota da Polícia Militar do Maranhão será
adotado no âmbito de todas as Unidades, Seções, Diretorias, Comandos.
Parágrafo Único. O acesso, inserção, exclusão e avaliação das informações no
Sistema de Gerenciamento de Frota referente ao controle de viaturas operando, baixada, inservível,
descarregada e demais destinos obedece aos demais procedimentos administrativos adotados pela
Corporação;
Art. 3º - O acesso, inserção, exclusão, avaliação, fiscalização e controle dos dados
serão de responsabilidade e de competência direta do Fiscal Administrativo das Unidades
Operacionais ou àquele que for designado para tal procedimento nas Chefias, Seções, Diretorias e
Comandos de Área.
Art. 4º - Fica determinado a avaliação da frota no período de 1, 2 e 15,16 de cada
mês até às 22h59, podendo excepcionalmente ser avaliado em outras datas conforme determinação
do setor responsável pela gestão do sistema.
Art. 5º - A transferência de viaturas das Unidades, Chefias, Seções,Diretorias e
Comandos de Área serão precedidos de Termo de Transferência encaminhados à Seção de
Patrimônio que tomará os demais procedimentos inerentes.
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Art. 6º - O Sistema de Gerenciamento de Frota da Polícia Militar do Maranhão será
regido por Manual de procedimentos a ser elaborado por comissão designada.
Art. 7º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Quartel do Comando Geral em São Luís, 02 de março de 2018. Cel QOPM JOSÉ
FREDERICO GOMES PEREIRA - Comandante Geral da PMMA. NOTA Nº: 1874874001 – GCG
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PORTARIA Nº 14/2018-GCG - Estabelece o limite máximo de 25% do orçamento anual de
cada UGE da Polícia Militar do Maranhão.
(BG Nº 056, de 26 de março de 2018)
(a) O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO, no
uso de suas atribuições legais, de acordo com o Art. 6º, da Lei Estadual n° 4.570, de 14 de julho de
1984, Art. 58, inciso III e considerando o disposto na Lei 10.788, de 10 de janeiro de 2018 e no
Decreto estadual nº 33.774, de 25 de janeiro de 2018.
Considerando que a gestão da execução orçamentária e financeira das Unidades
gestoras da Polícia Militar do Maranhão, deve ser desenvolvida com o objetivo de assegurar o
equilíbrio fiscal, eficiência, eficácia e efetividade;
R E S O L V E:
Art 1º Estabelecer o limite máximo de 25% do orçamento anual de cada UGE da
Polícia Militar do Maranhão, para o gasto com despesas relativas a diárias;
Art 2º Excepcionalmente esse limite poderá ser ultrapassado, mediante necessidade
emergencial e exposição prévia circunstanciada que justifique, devidamente autorizado pelo
Comandante Geral;
Art 3º Os deslocamentos realizados para fora do Estado, deverão ser previamente
autorizados pelo Sub Comandante Geral, devendo o documento de autorização ser anexado ao
processo de pagamento;
Art 4º Determinar a Diretoria de Finanças, através da sua Seção de Auditoria
Interna, para fazer o acompanhamento eletrônico do fiel cumprimento da presente portaria;
Art 5º Estabelecer o dia 10 de dezembro, ou data anterior estabelecida pelo decreto
de encerramento de cada exercício financeiro como data limite para autorização de deslocamentos,
que venham gerar pagamento de diárias;
Art 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua da publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Quartel do Comando Geral em São Luís-MA, 12 de março de 2018. Cel QOPM
José Frederico Gomes Pereira - Comandante Geral da PMMA. NOTA Nº: 1465349705 – GCG.
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PORTARIA Nº 015/2018-GCG - Altera a Portaria nº 024/2016-GCG, que regula as atividades
de Capelania no âmbito da Polícia Militar do Maranhão.
(BG Nº 056, de 26 de março de 2018)
(a) O COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO, no
uso de suas atribuições legais, de acordo com o art. 6º, da Lei n° 4.570, de 14/07/1984; e
Considerando a necessidade de atualizar a Portaria nº 024/2016- GCG a fim de
potencializar as atividades da Capelania no âmbito da corporação.
RESOLVE:
Art. 1º. Alterar os incisos VIII e X do Art. 1º, o § 9º do Art. 2º da Portaria nº
024/2016-GCG, que passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º (...)
(...)
VIII – Apresentar ao Comandante Geral proposta de um calendário anual de
trabalhos da capelania para as datas especiais, bem como as visitas as OPM’S não alcançadas
diretamente pela capelania;
(...)
X – Propor ao Comandante Geral, com antecedência, mensagens específicas de
“Paz e Esperança”, destinada aos policiais militares, servidores civis e seus familiares, nas datas
especiais que se relacione com a corporação.
Art. 2º (...)
(...)
§ 9º Ficam autorizadas às tradicionais celebrações religiosas no âmbito das
Unidades da Corporação, sob a coordenação da Capelania, após definição de dia, local e horário
junto ao respectivo comandante de unidade;
(...)
Art. 2º. Revogar o § 10 do Art. 2º da Portaria nº 024/2016-GCG.
Art. 3º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Quartel do Comando Geral em São Luís, 12 de março de 2018. CEL QOPM JOSÉ
FREDERICO GOMES PEREIRA - Comandante-geral da PMMA. NOTA Nº: 348518780 – GCG
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PORTARIA Nº 025/2018-GCG - Aprova o Manual de Operações de Choque da Policia Militar
do Maranhão
(BG Nº 083, de 07 de maio de 2018)
(a) O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO, no
uso das atribuições que lhes são conferidas pelo art. 6° da Lei n° 4.570, de 14 de junho de 1984 e
Considerando estudo e parecer favorável do Estado Maior da Corporação.
Considerando a necessidade de estabelecer uma norma técnica profissional na
Unidade de CHOQUE.
Considerando regularizar a prática policial militar na Unidade de CHOQUE.
R E S O L V E:
ART. 1º - Aprovar o Manual de Operações de Choque da Policia Militar do
Maranhão, organizado pelo Ten. Cel. QOPM Francisco Wellington Silva de Araújo e pelo Cap.
QOPM Adriano Leandro de Araújo, na forma proposta pelo Estado Maior Geral.
ART. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Quartel do Comando Geral em São Luís, 17 de abril de 2018. CEL QOPM Jorge
Allen Guerra Luongo - Comandante-Geral da PMMA. NOTA Nº: 1110705506 - Subchefia_EMG.
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PORTARIA Nº 024/2018-GCG - Dispõe sobre instruções complementares a serem aplicadas
aos Conselhos de Disciplina no âmbito da Polícia Militar do Maranhão e dá outras
providências.
(BG Nº 112, de 19 de junho de 2018)
O COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO, no uso
de suas atribuições legais, conferidas pelos art. 4º, Parágrafo Único, da Lei nº 4.570, de 14/06/84, art.
4º, II, “a”, da Lei nº 8.959, de 08/05/09, art. 61 da Lei nº 6.513, de 30/11/95, e art. 18 da Lei nº
3.700, de 26/11/1975, e,
Considerando que o Conselho de Disciplina é o instrumento legal destinado a
julgar as praças com estabilidade assegurada, inclusive o aspirante-a-oficial, sendo instituído pela Lei
nº 3.700, de 26 de novembro de 1975;
Considerando que tal instrumento normativo data do ano de 1975, sendo anterior à
nova ordem constitucional, e não acompanhou as recentes alterações formais e materiais sofridas
pelo direito constitucional, principalmente no tocante ao contraditório e a ampla defesa;
Considerando que o disposto no art. 7º, da Lei nº 3700/75, determina que o
interrogatório e a qualificação devem ocorrer logo após a leitura dos autos e da constituição dos
membros;
Considerando a alteração do art. 400, do Código de Processo Penal, pela Lei nº
11.719/11, onde o interrogatório, no procedimento comum ordinário, passou a ser o último ato da
instrução, dilatando o direito de defesa do acusado e ampliando os recursos concernentes à defesa;
Considerando que o Supremo Tribunal Federal (STF) fixou a orientação de que a
modificação no procedimento comum quanto ao momento da realização do interrogatório, que será
sempre ao final da instrução, também se aplica aos procedimentos especiais, neste caso aos
realizados pela Justiça Militar, conforme se verifica no Habeas Corpus 127.900 Amazonas, de
03/03/2016;
Considerando que Justiça Militar do Estado do Maranhão, em recentes decisões,
tem acompanhado a orientação fixada pelo Supremo Tribunal Federal (STF);
Considerando que, conforme reza o Art. 16, da Lei nº 3700/75, aplicam-se a esta
Lei, subsidiariamente, as normas do Código de Processo Penal Militar, e este, no seu Art. 302,
determina que o acusado seja qualificado e interrogado antes da oitiva das testemunhas;
Considerando que, além da alteração referente o momento do interrogatório,
também os arts 7º, 9º, 12 e 14, da Lei nº 3.700/75, foram alterados materialmente pelos princípios da
ampla defesa e do contraditório esculpidos na Constituição Federal de 1988;
Considerando que, conforme o art.18, da Lei nº 3700/75, o Comandante-geral da
Polícia Militar do Maranhão, atendendo às peculiaridades da Corporação, baixará as respectivas
instruções complementares necessárias à execução da referida Lei.
RESOLVE:
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Art. 1º - Estabelecer as Instruções Complementares a serem aplicadas aos
Conselhos de Disciplina no âmbito da Polícia Militar do Maranhão, na forma dos artigos que adiante
se seguem.
DA CONVOCAÇÃO DOS MEMBROS E DA CITAÇÃO DO ACUSADO
Art. 2º- O presidente do Conselho de Disciplina, após receber a Portaria de
nomeação assinada pelo Comandante-geral deverá convocar previamente os demais membros,
designando a data, local e hora para a sessão de instalação do Conselho, bem como oficiar ao
Comandante da Unidade do acusado, solicitando que faça a apresentação deste a fim de ser citado e
notificado para que compareça à sessão supramencionada, tudo em observância ao que reza o Art. 7º
da Lei nº 3.700/75, e os Arts. 277, 278, 280 e 399 do CPPM.
DO AFASTAMENTO DO ACUSADO DO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES
Art. 3º - O policial militar da ativa submetido a Conselho de Disciplina será
afastado de suas funções a partir da data de publicação da portaria de instauração, ficando à
disposição daquele, que deliberará sobre o seu expediente e o local para o cumprimento do mesmo,
contudo, permanecendo vinculado à Unidade para fins administrativos e disciplinares, e após a
conclusão, será apresentado mediante ofício ao seu Comandante.
DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA
Art. 4º - É assegurado ao acusado o direito ao contraditório e à ampla defesa, sendo
facultado ao mesmo e ao seu defensor: acompanhar o processo, apresentar defesa prévia e alegações
finais, arrolar testemunhas, solicitar reinquirições, requerer perícias, juntar documentos, obter cópias
de peças dos autos, formular quesitos em carta precatória e em prova pericial e requerer o que
entender necessário ao exercício de seu direito de defesa.
Art. 5º - O libelo acusatório é uma peça processual contendo a descrição minuciosa
e precisa dos fatos e atos imputados ao acusado, incluindo as circunstâncias que possam influir na
apreciação da conduta tida, em tese, como violadora dos preceitos éticos e morais, relacionando-a
com os preceitos dos valores, da ética e dos deveres militares, que deverá constar:
I - a qualificação do acusado (grau hierárquico, nome completo, matrícula e OPM);
II - os dispositivos legais concernentes aos valores, à ética e aos deveres militares
violados com as respectivas capitulações nos arts. 39 e 40 da Lei nº 6.513/1995 (Estatuto dos
Policiais Militares da PMMA);
III - o relato dos fatos e a descrição dos atos em minúcias, com todas as suas
circunstâncias e de forma clara e objetiva, com especificação de tempo e lugar, com eventuais
apurações, punições ou condenações e consequências decorrentes;
IV - o enquadramento no art. 2º da Lei nº 3.700/1975 e
V - o rol das testemunhas, em número não superior a 6 (seis) por fato, salvo razões
fundamentadas.
Parágrafo Único - Após o recebimento do Libelo Acusatório, o acusado e/ou seu
defensor terá o prazo de 5 (cinco) dias para oferecer defesa prévia, bem como apresentar o rol de
testemunhas.
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DA INSTRUÇÃO E DO JULGAMENTO
Art. 6º - Em local, dia e hora designados, proceder-se-á à tomada de declarações do
ofendido/denunciante (se houver), à inquirição das testemunhas arroladas pelo Conselho e pela
defesa, nesta ordem, ressalvado os casos de carta precatória, bem como os esclarecimentos dos
peritos, as acareações e o reconhecimento de pessoas e coisas, qualificando-se e interrogando-se, ao
final, o acusado.
Paragrafo Único - O acusado e/ou seu defensor deverá ser notificado, com a
antecedência mínima de três dias, da realização das diligências de instrução do Conselho
(inquirições, acareações, perícias, expedição de cartas precatórias, etc), para que, caso queira, possa
acompanhá-las ou requerer o que julgar de direito, bem como de todas as sessões, inclusive da de
julgamento e leitura do relatório, em observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório.
Da Sessão de Instalação
Art. 7º- A Sessão de Instalação deverá, salvo razões fundamentadas, observar o
seguinte roteiro:
I - abertura da sessão pelo Presidente;
II - verificação da presença do acusado;
III - verificação da constituição de defensor pelo acusado;
IV – compromisso legal dos membros, conforme reza o Art. 400 do CPPM;
V - verificação de impedimento ou suspeição arguida pelo acusado ou seu defensor
e decisão do Conselho;
VI - leitura e autuação dos documentos que constituíram o ato de nomeação do
Conselho;
VII - entrega do Libelo Acusatório, mediante recibo, com notificação para
apresentar defesa prévia e rol de testemunhas, no prazo de 5 (cinco) dias, bem como para comparecer
à próxima audiência, onde se dará a inquirição do ofendido, se houver, ou das testemunhas arroladas
no Conselho, salvo razões fundamentadas;
VIII - encerramento da sessão pelo Presidente; e
IX - elaboração da ata da sessão pelo escrivão e sua assinatura por todos os
presentes.
§1º - Na hipótese do acusado alegar falta de recursos financeiros para a
constituição de um advogado para defendê-lo, o Presidente do Conselho de Disciplina solicitará à
Defensoria Pública do Estado do Maranhão para que ponha à disposição do acusado um defensor
público para atuar no processo.
§2º - As demais sessões seguirão esse roteiro com as adaptações necessárias.

471

Art. 8º - Encerrada a instrução, será notificado o acusado e seu defensor para
apresentação de alegações finais, tendo para tanto o prazo de 08 (oito) dias, conforme reza o Art. 428
do CPPM.
Da Sessão de Julgamento
Art. 9º - Findada a instrução processual, será realizada a sessão de julgamento e,
presentes o acusado e/ou seu defensor, será feita a leitura do relatório, devendo, salvo razões
fundamentadas, observar o seguinte roteiro:
I - Abertura da Sessão pelo Presidente;
II - Deliberação entre os membros acerca do julgamento;
III - Leitura do relatório;
IV - Intimação do acusado e seu defensor acerca do resultado do julgamento;
V - Confecção da ata de encerramento dos trabalhos.
DA REMESSA DOS AUTOS
Art. 10 - Os autos serão remetidos em 02 (duas) vias, além de mídia digital do
relatório em Word, ao Comandante-geral, sendo organizados por volumes, com perfuração e
utilização de colchetes, vedada a encadernação com espiral ou capa dura.
§ 1º - Todos os volumes terão um termo de abertura e um termo de encerramento,
exceto o primeiro, que terá termo de abertura e autuação, e o último que terá um termo de
encerramento e remessa.
§ 2º - Cada volume conterá aproximadamente 200 (duzentas) folhas, mantendo a
integridade do conteúdo de determinada peça no mesmo volume, sendo todas as folhas numeradas e
rubricadas pelo escrivão, no canto superior direito.
DOS PROCEDIMENTOS INCIDENTES
Da Revelia e da Deserção
Art. 11 - O processo seguirá à revelia do acusado que, citado, intimado ou
notificado para qualquer ato do processo, deixar de comparecer sem motivo justificado, conforme
reza o Art. 292 do CPPM.
Paragrafo Único – Na circunstância prevista no caput, não tendo o acusado
constituído defensor, o Presidente do Conselho de Disciplina deverá solicitar à Defensoria Pública do
Estado do Maranhão um defensor público para atuar no processo.
Art. 12 - No caso do acusado, após devidamente citado, cometer o crime de
deserção no curso do processo, o Presidente do Conselho deverá comunicar de imediato a Unidade
de origem do acusado, para que ali seja instaurado o procedimento de deserção.
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Paragrafo Único – Na circunstância prevista no caput, não tendo o acusado
constituído defensor, o Presidente do Conselho de Disciplina deverá solicitar à Defensoria Pública do
Estado do Maranhão um defensor público para atuar no processo.
Da insanidade mental do acusado
Art. 13 - Se durante a instrução houver dúvida ou requerimento da defesa quanto à
sanidade mental do acusado, o Presidente do Conselho deverá instaurar o incidente de insanidade
mental, submetendo-o à Junta Militar de Saúde (JMS), que terá a participação de um médico
psiquiatra, para que aquela emita laudo, devidamente fundamentado, sobre a sanidade do acusado.
§ 1º - Além de outros quesitos que, pertinentes ao fato, lhes forem oferecidos, e dos
esclarecimentos que julgarem necessários, o Presidente do Conselho de Disciplina apresentará os
seguintes quesitos à Junta Militar de Saúde (JMS):
I - se o acusado sofre de doença mental, de desenvolvimento mental incompleto ou
de retardo mental;
II - se no momento em que praticou as condutas que lhes estão sendo imputadas, se
achava em algum dos estados referidos no inciso anterior;
III - se, em virtude das circunstâncias referidas nos incisos antecedentes, possuía o
acusado capacidade de entender o caráter ilícito, imoral, antiético, desonroso ou indecoroso do fato
ou de se determinar de acordo com esse entendimento;
IV - se a doença ou deficiência mental do acusado, não lhe suprimindo, diminuilhe, entretanto, consideravelmente, a capacidade de entendimento da ilicitude, da imoralidade, da
falta de ética, da desonra ou da falta de decoro da(s) conduta(s) praticada(s) por ocasião do(s) fato(s)
ou a sua capacidade de autodeterminação, quando o(s) praticou;
V - se a enfermidade mental é superveniente ao cometimento dos fatos;
VI – se o acusado está ou não em condições de responder ao processo.
§ 2º - A determinação da perícia, não sustará a prática de diligências que possam
ficar prejudicadas com o adiamento, mas sustará o processo quanto à produção de prova em que seja
indispensável a presença do acusado submetido ao exame pericial.
§ 3º - A Junta Militar de Saúde (JMS) deverá remeter o laudo ao Presidente do
Conselho de Disciplina, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, devidamente assinado por todos os
membros.
§ 4º - A verificação de insanidade mental correrá em autos apartados,que serão
apensos ao processo principal somente após a apresentação do laudo.
§ 5º - O exame de sanidade mental requerido pela defesa, de algum ou alguns dos
acusados, não obstará que sejam julgados os demais, se o laudo correspondente não houver sido
remetido ao Presidente do Conselho de Disciplina, até a data marcada para a intimação da Decisão.
Neste caso, aqueles acusados serão julgados oportunamente.
§ 6º - Recebido o laudo da Junta Militar de Saúde (JMS), concluindo esta pela
sanidade mental do acusado, será reestabelecido o curso normal do processo, porém, se a Junta
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concluir pela insanidade mental do acusado, o Presidente do Conselho remeterá cópia à Diretoria de
Pessoal no prazo de 72h.
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 14 - Integram às presentes Instruções Complementares os modelos
exemplificativos anexos, que deverão ser adaptados conforme o caso.
Art. 15 – Aplicam-se estas instruções complementares, no que couber, à
Sindicância instaurada nos termos do art. 32, §1º, I, II e III, do Decreto nº 4.346, de 26/08/02,
(Regulamento Disciplinar do Exército R-4).
Art. 16 - Os casos omissos serão resolvidos pelo Comandante-geral da PMMA.
Art. 17 - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, ficando os
Conselhos de Disciplina em andamento regidos por estas Instruções Complementares, sem prejuízo
dos atos processuais anteriormente praticados.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Quartel do Comando. Geral, em São Luís/MA, 16 de abril de 2018. Cel QOPM
Jorge Allen Guerra Luongo - Comandante-geral da PMMA
ANEXO I
MODELO DE CAPA
ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO
CONSELHO DE DISCIPLINA
Posto e NOME COMPLETO EM LETRAS MAIÚSCULAS - Presidente
Posto e NOME COMPLETO EM LETRAS MAIÚSCULAS - Interrogante e Relator
Posto e NOME COMPLETO EM LETRAS MAIÚSCULAS - Escrivão
ACUSADO Grau hierárquico, NOME COMPLETO, OM.
VOLUME I
Observações:
1 - a capa não possui numeração; e
2 - o nome de guerra deve ser escrito em negrito.
ANEXO II
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MODELO DE TERMO DE ABERTURA E AUTUAÇÃO
ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO
CONSELHO DE DISCIPLINA
Posto e NOME COMPLETO EM LETRAS MAIÚSCULAS - Presidente
Posto e NOME COMPLETO EM LETRAS MAIÚSCULAS - Interrogante e Relator
Posto e NOME COMPLETO EM LETRAS MAIÚSCULAS - Escrivão
ACUSADO Grau hierárquico, NOME COMPLETO, OM.
TERMO DE ABERTURA E AUTUAÇÃO
Aos __ dias do mês de ______ do ano de _____, nesta cidade de ______-___(UF), no ____________
(OM ou local de funcionamento do conselho), em cumprimento ao determinado na Portaria nº
______, de ____(dia) de ________(mês) de _______(ano), do Comandante Geral, declaro abertos os
trabalhos do presente processo e autuo a portaria de nomeação e demais documentos que me foram
entregues pelo Presidente do Conselho, do que, para constar, lavro o presente termo.
Eu ________________(Rubrica do Escrivão), _______________________(Posto e NOME
COMPLETO DO ESCRIVÃO), servindo de Escrivão, que o escrevi e subscrevo.
NOME COMPLETO – POSTO
Escrivão
Observações:
1 - o nome completo em caixa alta e nome de guerra em negrito no corpo do texto;
2 - para assinatura, todo o nome e posto em caixa alta e em negrito;
3 - a autuação é o primeiro documento do processo, lavrado pelo escrivão, constituindo-se na
primeira folha numerada dos autos; e
4 - o escrivão autuará a portaria de nomeação do conselho, que passará a ser a folha de nº 2 dos
autos, seguida dos demais documentos inerentes ao feito que porventura tenham sido encaminhados
ao CD pela autoridade nomeante em ordem cronológica, numerados e rubricados no canto superior
direito pelo escrivão.
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ANEXO III
MODELO CONVOCAÇÃO DE INTERROGANTE E RELATOR
ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO
CONSELHO DE DISCIPLINA
__________________, _____ de _________ de 20___.
Ofício n° ____/20____-CD
Do __________-Presidente do Conselho de Disciplina
Ao ___________________
Assunto: Convocação
Ref.: Portaria n° ____________.
Comunico a V.Sª que de acordo com a portaria em referência, do Ilmo Sr. Cel QOPM
____________, Comandante Geral da PMMA, fostes nomeado para integrar na qualidade de
INTERROGANTE E RELATOR, o Conselho de Disciplina em que figura como acusado o policial
militar: _________________________________.
Deveis, assim, comparecer às _____h, do dia _________, na(o) ___(local)__, para conhecimento do
feito e autuação do processo.
POSTO E NOME COMPLETO
Presidente do Conselho de Disciplina

ANEXO IV
MODELO CONVOCAÇÃO DE ESCRIVÃO
ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO
CONSELHO DE DISCIPLINA
__________________, _____ de _________ de 20___.

Ofício n° ____/20____-CD
Do __________-Presidente do Conselho de Disciplina
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Ao ___________________
Assunto: Convocação
Ref.: Portaria n° ____________.

Comunico a V.Sª que de acordo com a portaria em referência, do Ilmo Sr. Cel QOPM
____________, Comandante Geral da PMMA, fostes nomeado para integrar na qualidade de
ESCRIVÃO, o Conselho de Disciplina em que figura como acusado o policial militar:
_________________________________.
Deveis, assim, comparecer às _____h, do dia _________, na(o) ___(local)__, para conhecimento do
feito e autuação do processo.
POSTO E NOME COMPLETO
Presidente do Conselho de Disciplina

ANEXO V
MODELO DE CONCLUSÃO E DESPACHO
ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO
CONSELHO DE DISCIPLINA
CONCLUSÃO
Aos ____ dias do mês de _________, do ano de _______, faço conclusos os
presentes autos ao Sr Presidente do Conselho de Disciplina.
NOME COMPLETO – POSTO
Escrivão
DESPACHO
Designo o dia ___ de________de_____, às _____ horas, no Quartel do
______________________(OM onde funcionará o Conselho), para a realização da Sessão Inicial do
Conselho de Disciplina a que será submetido o _____________________________(grau
hierárquico, NOME COMPLETO DO ACUSADO, OM).
OU
Designo o dia ___, às _____ horas, respectivamente, a fim de ser ouvida a testemunha
_____________________________, no (local de funcionamento do conselho).
OU
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Proceda-se a seguinte diligência: ________ (descrever a diligência que será realizada para o
esclarecimento do fato).
Providencie o Sr Escrivão
Local e data.
NOME COMPLETO – POSTO
Presidente
ANEXO VI
MODELO DE RECEBIMENTO, CERTIDÃO E JUNTADA
ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO
CONSELHO DE DISCIPLINA

RECEBIMENTO
Aos ____ dias do mês de _________, do ano de _______, recebi os presentes autos
do Sr Presidente do Conselho de Disciplina.
NOME COMPLETO – POSTO
Escrivão

CERTIDÃO
Certifico que foi providenciado o cumprimento do despacho de Fl nº ____ do Sr Presidente do
Conselho de Disciplina.
Local e data.
NOME COMPLETO – POSTO
Escrivão

JUNTADA
Aos _______ dias do mês de ________ do ano de dois e________, faço juntada aos presentes autos
dos documentos que adiante se seguem.
NOME COMPLETO – POSTO
Escrivão
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ANEXO VII
MODELO DE OFÍCIO AO COMANDANTE DO ACUSADO SOLICITANDO A
APRESENTAÇÃO A FIM DE SER CITADO
ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO
CONSELHO DE DISCIPLINA

__________________, _____ de _________ de 20___.

Ofício n° ____/20____-CD
Do __________-Presidente do Conselho de Disciplina
Ao ___________________
Assunto: Apresentação de policial militar
Anexo: Cópia da Portaria de Conselho de Disciplina nº
______, de __/__/20__.

Tendo sido designado Presidente do Conselho de Disciplina por força da Portaria nº. ______, de
__/__/20__, do Ilmº Sr. Cel QOPM ______, Comandante Geral da Policia Militar do Maranhão, em
anexo, solicito, com fulcro no Art. 280 do CPPM, que Vossa Senhoria faça a apresentação
do____________, matrícula nº ______, no dia ___/___/___, a fim de que seja citado e notificado
sobre a sessão de instalação do Conselho de Disciplina.

Respeitosamente,
POSTO-NOME COMPLETO
Presidente do Conselho de Disciplina

ANEXO VIII
MODELO DE CITAÇÃO
ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO
CONSELHO DE DISCIPLINA
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__________________, _____ de _________ de 20___.

Ofício n° ____/20____-CD
Do __________-Presidente do Conselho de Disciplina
Ao ___________________
Assunto: Citação
Anexo: Portaria n° ____________.
CITAÇÃO
1. Comunico-vos que, por intermédio da Portaria nº ___/___, de ___(dia)____(mês)____(ano), do Sr
Cel QOPM Comandante Geral, em anexo, foi nomeado o Conselho de Disciplina no qual Vossa
Senhoria será submetido como incurso nas alíneas________, do inciso_______, do art. 2º da Lei n º
3700, de 26 de novembro de 1975, e que de acordo com o inciso LV do Art. 5º da CF/88 c/c o Art. 4º
da Portaria nº 024/2018-GCG, de 16 de abril de 2018, publicada no BG nº______, de XX de XX de
2018, lhe é assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, sendo facultado a Vossa Senhoria
e ao seu defensor: acompanhar o processo, apresentar defesa prévia e alegações finais, arrolar
testemunhas, solicitar reinquirições, requerer perícias, juntar documentos, obter cópias de peças dos
autos, formular quesitos em carta precatória e em prova pericial e requerer o que entender necessário
ao exercício do seu direito de defesa, sendo, ainda, que o processo seguirá à revelia caso Vossa
Senhoria não compareça sem motivo justificado a qualquer ato do processo após citado, intimado ou
notificado, conforme reza o Art. 292 do CPPM.
2. Comunico-vos, ainda, que de acordo com o Art. 3º da Lei n º 3.700, de 26 de novembro de 1975
c/c o Art. 3º da Portaria nº 024/2018-GCG, de 16 de abril de 2018, publicada no BG nº______, de
XX de XX de 2018, Vossa Senhoria será afastado de suas funções ficando a disposição deste
Conselho até o seu término, contudo, permanecendo vinculado à sua OM para fins administrativos e
disciplinares, onde será apresentado após a conclusão dos trabalhos.
3. Com o presente, fica Vossa Senhoria CITADO E NOTIFICADO para comparecer à Sessão Inicial
do Conselho, a ser realizada no dia ___(dia)____(mês)____(ano), às ______ horas, no/a
________________(OM ou Local onde Funcionará o Conselho de Disciplina), oportunidade na qual
Vossa Senhoria tomará ciência dos fatos que lhe estão sendo imputados com a entrega do Libelo
Acusatório.
POSTO-NOME COMPLETO
Presidente do Conselho de Disciplina
CIENTE EM____/_____/_______
(Graduação do acusado-NOME COMPLETO)
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ANEXO IX
MODELO DE TERMO DE COMPROMISSO
ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO
CONSELHO DE DISCIPLINA
TERMO DE COMPROMISSO DOS MEMBROS DO CONSELHO DE DISCIPLINA
Aos ____ dias do mês de ______ do ano de ____ no ____________(Local onde Funcionará o
Conselho de Disciplina), cada um dos membros que compõem o Conselho de Disciplina nomeado
através da Portaria nº __________, de ____ de _______ de 20______, do Ilmo Sr. Cel QOPM
___________________, Comandante Geral da PMMA, prestou o seguinte compromisso
regulamentar:
“PROMETO APRECIAR COM IMPARCIAL ATENÇÃO OS FATOS QUE ME FOREM
SUBMETIDOS E JULGÁ-LOS DE ACORDO COM A LEI E A PROVA DOS AUTOS!”
NOME COMPLETO - POSTO
Presidente

"ASSIM O PROMETO."
NOME COMPLETO - POSTO
Interrogante e Relator

"ASSIM O PROMETO."
NOME COMPLETO - POSTO

Escrivão

ANEXO X
MODELO LIBELO ACUSATÓRIO
ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO
CONSELHO DE DISCIPLINA
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Ofício n° _____/20___-CD Local __, _____ de ______ de 20_____.

Do ____________- Presidente do Conselho de Disciplina
Ao ________________________________
Assunto: Libelo Acusatório
Ref.: Portaria nº ______________________
1. O Conselho de Disciplina, nomeado pela Portaria nº____________, do Comandante Geral da
PMMA, publicada no BG nº __________, atendendo o disposto no art.9º da Lei nº 3.700, de 26 de
novembro de 1975, e nos Arts. 5º e 7º da Portaria nº 024/2018-GCG, de 16 de abril de 2018,
publicada no BG nº______, de XX de XX de 2018, entrega-lhe o presente Libelo Acusatório,
segundo o qual lhe é(são) imputado(s) o(s) fato(s) a seguir descrito(s):
(Descrever o fato com minúcias, como, por exemplo: utilizado arma da PMMA e armas sem
registros; uso de viatura sem estar de serviço; realizado operação sem conhecimento do CIOPS ou
sem ordem de serviço; não ter apresentado material apreendido; etc...)
2. Deste modo, por ter infringido, em tese, conforme os documentos anexos, os preceitos dos valores,
da ética e dos deveres militares, estabelecidos no(s) inciso(s) ____ do art. 39 e inciso(s) ____ do art.
40, da Lei nº 6.513, de 30 de novembro de 1995, (enquadramento de acordo com o fato ou
conveniência do Conselho) o que caracteriza, em tese, procedimento incorreto no desempenho do
cargo (e/ou conduta irregular e/ou ato que afete a honra pessoal, o pundonor militar ou o decoro da
classe), nos termos da(s) alínea(s) (relacionar a(s) alínea(s) aplicável(is) ao caso concreto), do inciso
I do art. 2º da Lei nº 3.700, de 26 de novembro de 1975, in verbis:
DO VALOR POLICIAL-MILITAR
Art. 39. São manifestações essenciais do valor policial-militar:
I – o sentimento de servir à comunidade, traduzido pela vontade inabalável de cumprir o dever e pelo
integral devotamento à preservação da ordem pública, mesmo com o risco da própria vida;
II – o espírito de corpo, o orgulho do militar pela organização militar onde serve; (Grifo nosso).
DAS OBRIGAÇÕES E DA ÉTICA POLICIAL-MILITAR
Art. 40. O sentimento do dever, a dignidade policial-militar e o decoro da classe impõem, a cada um
dos integrantes da Polícia Militar, conduta moral e profissional irrepreensíveis, como observância
dos seguintes preceitos da ética policial-militar:
I – amar a verdade e a responsabilidade como fundamentos da dignidade pessoal;
II – exercer com autoridade, eficiência e probidade as funções que lhe couberem em decorrência do
cargo;...
IV – cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos, as instruções e as ordens das autoridades
competentes;...
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XI – cumprir seus deveres de cidadão;
XII – proceder de maneira ilibada na vida pública e particular;...
XVI – abster-se de fazer uso do posto ou graduação para obter facilidades pessoais de qualquer
natureza ou para encaminhar negócios particulares ou de terceiros;...
XVIII – zelar pelo bom nome da Polícia Militar e de cada um dos seus integrantes, obedecendo e
fazendo obedecer aos preceitos da ética policial-militar. (Grifo nosso).
LEI Nº 3.700, DE 26 DE NOVEMBRO DE 1975
Art . 2º É submetida a Conselho de Disciplina, "ex officio", a praça referida no artigo 1º e seu
Parágrafo único:
I - acusada oficialmente ou por qualquer meio lícito de comunicação social de ter:
a) procedido incorretamente no desempenho do cargo;
b) tido conduta irregular; ou
c) praticado ato que afete a honra pessoal, o pundonor policial militar ou decoro da classe;
3. Conforme assegurado no inciso LV do Art. 5º da Constituição da República Federativa do Brasil
de 1988, c/c o disposto no Art. 9º da Lei nº 3.700, de 26 de novembro de 1975, e no Art. 5º da
Portaria nº 024/2018-GCG, de 16 de abril de 2018, publicada no BG nº______, de XX de XX de
2018, no resguardo ao direito ao contraditório e à ampla defesa, são concedidos a Vossa Senhoria, a
contar do recebimento do presente LIBELO ACUSATÓRIO, o prazo de 5 (cinco) dias para
apresentar, por escrito, defesa prévia com o rol de testemunhas em número não superior a 6 (seis) por
fato, salvo razões fundamentadas.
4. Com o presente Libelo Acusatório, fica Vossa Senhoria notificado a estar presente em todas as
sessões deste Conselho de Disciplina a funcionar no(a)____(local)___________, para as quais será
antecipadamente notificado, podendo fazerse assistir por advogado legalmente constituído,
acompanhar o processo, apresentar defesa prévia e alegações finais, arrolar testemunhas, solicitar
reinquirições, requerer perícias, juntar documentos, obter cópias de peças dos autos, formular
quesitos em carta precatória e em prova pericial e requerer o que entender necessário ao exercício de
seu direito de defesa, exercendo assim, o direito ao contraditório e à ampla defesa assegurado pela
Constituição Federal de 1988 e pela Lei nº 3.700, de 26 de novembro de 1975.
5. Por fim, cientifico-lhe de que o Conselho de Disciplina reunir-se-á em __________, às
___________n, no(a)_______________________, para a Sessão de Inquirição de Testemunhas,
ocasião em que esse acusado deverá estar acompanhado de seu advogado, a fim de lhe garantir a
ampla defesa e o contraditório.
6. Informo-vos, ainda, que serão ouvidas como TESTEMUNHAS:
a) NOME COMPLETO, DATA E HORÁRIO;
b) NOME COMPLETO, DATA E HORÁRIO
POSTO-NOME COMPLETO
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Presidente do Conselho de Disciplina
CIENTE EM____/_____/_______
(Grad do acusado-NOME COMPLETO)

CIENTE EM____/_____/_______
(NOME COMPLETO DO DEFENSOR)

ANEXO XI
MODELO DA ATA DA 1ª SESSÃO
ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO
CONSELHO DE DISCIPLINA
ATA DA 1º SESSÃO
Aos _____ dias do mês de ________ do ano de dois mil e ______, nesta cidade de
__________(Cidade) - ____(UF), no(a) _______________(OM ou local onde funciona o Conselho),
presentes os membros do Conselho de Disciplina nomeado por meio da Port nº ___, do Comandante
Geral da PMMA, de _____(dia)______ de ______(mês) de ______(ano), o acusado (grau
hierárquico, número, nome completo, matrícula nº, UPM) e seu defensor (nome completo, nº de
inscrição na OAB e endereço do escritório), o Sr. Presidente declarou aberta a Sessão de Instalação
às ____ horas. Os membros do Conselho prestaram o compromisso de apreciar com imparcial
atenção os fatos que lhes forem submetidos e julgálos de acordo com a lei e a prova dos autos. O
Presidente do Conselho indagou ao acusado quanto à existência de impedimento ou de suspeição em
relação aos oficiais integrantes do Colegiado, tendo sido respondido que _________(registrar a
resposta do acusado ou seu defensor). Foi realizada a leitura e autuados os documentos que
constituíram o ato de nomeação, bem como o Libelo Acusatório, este último entregue ao acusado,
mediante recibo, contendo o registro de data e hora, cuja cópia foi juntada aos autos. Ademais, foram
juntados aos autos os seguintes documentos oferecidos pelo acusado:____________(especificar em
sequência numerada se mais de um, item a item em diferentes linhas). O acusado foi notificado da
realização da oitiva de testemunhas no(a) _________(OM ou local onde funciona o CD) conforme a
seguir: 1) NOME DA TESTEMUNHA, às ___ horas do ___(dia)____(mês)____(ano); 2) NOME
DA TESTEMUNHA, às ___ horas do dia ___(dia)____(mês)____(ano). Sendo assim, o acusado e o
seu defensor foram notificados para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar defesa prévia por escrito
com o rol de testemunhas julgadas necessárias, limitadas, em princípio, ao número de 6 (seis) por
fato. Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente do Conselho às ____ horas e ____ minutos,
deu por encerrada a presente Sessão./////////////////////////////////////////////////////
(Obs: Poderão ser acrescentados os fatos que por ventura aconteçam durante a sessão)
POSTO-NOME COMPLETO
Presidente
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POSTO-NOME COMPLETO
Interrogante/Relator
POSTO-NOME COMPLETO
Escrivão
GRADUAÇÃO-NOME COMPLETO
Acusado
NOME COMPLETO – OAB Nº
Defensor
ANEXO XII
MODELO DE TERMO DE ENCERRAMENTO DE INSTRUÇÃO
ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO
CONSELHO DE DISCIPLINA

TERMO DE ENCERRAMENTO DE INSTRUÇÃO

Aos ____ dias do mês de ______ do ano de ____ no __(OM/Local onde Funcionou o Conselho de
Disciplina)__foi encerrada a instrução do presente Conselho de Disciplina, nomeado pela Port nº
___, do Comandante Geral da PMMA, de _____(dia)______ de ______(mês) de ______(ano).

NOME COMPLETO – POSTO
Escrivão
ANEXO XIII
MODELO DE OFÍCIO DE NOTIFICAÇÃO PARA ALEGAÇÕES FINAIS
ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO
CONSELHO DE DISCIPLINA

Ofício n° _____/20___-CD Local __, _____ de ______ de 20_____.
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Do ____________- Presidente do Conselho de Disciplina
Ao ________________________________
Assunto: Notificação para apresentação de Alegações finais
Ref.: Portaria nº ______________________
Com o presente, fica Vossa Senhoria notificado para, no prazo de 8 (oito) dias, apresentar, caso
queira, as suas alegações finais por escrito nos autos do Conselho de Disciplina nomeado por
intermédio da Port nº ___, do Comandante Geral da PMMA, de _____(dia)______ de ______(mês)
de ______(ano), conforme reza o Art. 8º da Portaria nº 024/2018-GCG, de 16 de abril de 2018,
publicada no BG nº______, de XX de XX de 2018.
NOME COMPLETO – POSTO
Presidente do Conselho de Disciplina
Declaro que recebi a presente notificação em _dia_ de __mês__ de _ano_, às ____ h____ min.
NOME COMPLETO – GRADUAÇÃO
Acusado
Observação:
1 - este documento será encaminhado também ao defensor.

ANEXO XIV
MODELO DE OFÍCIO DE NOTIFICAÇÃO DO ACUSADO PARA SESSÃO DE
JULGAMENTO
ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO
CONSELHO DE DISCIPLINA

Ofício n° _____/20___-CD Local __, _____ de ______ de 20_____.
Do ____________- Presidente do Conselho de Disciplina
Ao ________________________________
Assunto: Notificação para Sessão de Julgamento
Ref.: Portaria nº ______________________
Com o presente fica Vossa Senhoria notificado para comparecer à sessão de julgamento do Conselho
de Disciplina nomeado por intermédio da Port nº ___, do Comandante Geral da PMMA, de
_____(dia)______ de ______(mês) de ______(ano), a ser realizada no _____________(OM ou Local
onde Funciona o Conselho de Disciplina), no dia ____(dia)____(mês)____(ano), às ____ horas.
NOME COMPLETO – POSTO
Presidente do Conselho de Disciplina
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Declaro que recebi a presente notificação em ___(dia)____(mês)____(ano), às ____h ____ min.
NOME COMPLETO – GRADUAÇÃO
Acusado
Observação:
1 - este documento será encaminhado também ao defensor.

ANEXO XV
MODELO DE RELATÓRIO
ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO
CONSELHO DE DISCIPLINA
RELATÓRIO
1. Introdução
Este Conselho de Disciplina foi nomeado pelo Ilmo Sr. Cel QOPM ____________, Comandante
Geral da PMMA, por intermédio da Port nº ___, de _____(dia)______ de ______(mês) de
______(ano), atendendo ao que preceitua o art.9º da Lei nº 3.700, de 26 de novembro de 1975, e os
Arts. 5º e 7º da Portaria nº 024/2018-GCG, de 16 de abril de 2018, publicada no BG nº______, de
XX de XX de 2018, para apreciar o(s) seguinte(s) fato(s) imputado(s) ao _____________(Grau
hierárquico, NOME COMPLETO, OM – Acusado):
- listar as imputações contidas no libelo acusatório;
- …...
2. Diligências Realizadas
Com o escopo de reunir elementos probatórios para subsidiar a decisão proferida por este Conselho,
foram adotadas as seguintes providências:
a. convocação inicial dos membros no dia ___(dia)____(mês)____(ano), conforme Fl____;
b. abertura e autuação do processo no dia ___(dia)____(mês)____(ano), conforme Fl____;
c. citação do Acusado no dia ___(dia)____(mês)____(ano), conforme Fl____;
d. realização da Sessão Inicial, com a
___(dia)____(mês)____(ano), conforme Fl____;

entrega

do

Libelo

Acusatório,

no

dia

e. juntada de defesa prévia, com rol de testemunhas, no dia ___(dia)____(mês)____(ano), conforme
Fl____;
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f. juntada de documentos apresentados pelo Acusado, no dia ___(dia)____(mês)____(ano), conforme
Fl____;
g. realização da notificação da testemunha __especificar no dia___(dia)____(mês)____(ano),
conforme Fl____;
h. realização da notificação do acusado para a oitiva da testemunha __especificar no dia
___(dia)____(mês)____(ano), conforme Fl____;
i. realização da oitiva da testemunha __especificar no dia ___(dia)____(mês)____(ano), conforme
Fl____;
j. solicitação de prorrogação de prazo à Autoridade Nomeante no dia ___(dia)____(mês)____(ano)
conforme Fl____;
k. notificação do Acusado e o seu Defensor para __especificar__ no ___(dia)____(mês)____(ano),
conforme Fl_____;
l. Sessão de Interrogatório no dia___(dia)____(mês)____(ano), conforme Fl_____;
m. Termo de Encerramento da Instrução no ___(dia)____(mês)____(ano), conforme Fl_____;
n. notificação do acusado e seu defensor para ter vista dos autos e requerer o que julgar de direito
___(dia)____(mês)____(ano), conforme Fl_____;
o. certidão da não manifestação do acusado no prazo concedido para vistas e requerimento final no
___(dia)____(mês)____(ano), conforme Fl_____;
p. notificação do Acusado e seu Defensor para apresentação de alegações finais no
___(dia)____(mês)____(ano), conforme Fl_____;
q. juntada aos autos as alegações finais no ___(dia)____(mês)____(ano), conforme Fl_____;
r. notificação do acusado para comparecer à Sessão de Julgamento para a deliberação do Relatório no
___(dia)____(mês)____(ano), conforme Fl_____;
s. Sessão de Julgamento, realizada em ___(dia)____(mês)____(ano), conforme Fl_____.
3. Parte Expositiva
Da análise de todas as peças que compõem o presente Conselho de Disciplina, quanto ao fato
descrito no _______ do libelo acusatório, restou apurado que: (narrar de forma ordenada, coerente e
circunstanciada, em parágrafos claros, precisos e concisos, o que restou apurado a respeito da
suposta violação dos preceitos dos valores, da ética e dos deveres militares, segundo os elementos
probatórios coligidos aos autos – depoimentos, acareações, perícias, documentos e outras diligências;
nesse contexto, o conselho deve fazer uma análise comparativa e valorativa desses elementos,
confrontando-os com as teses defensivas, destacando os aspectos que contribuíram para a formação
da convicção do conselho, apontando, inclusive, as normas legais pertinentes, se for o caso).
4. Parte Conclusiva
Posto isso, com base nas provas contidas nos autos e no relato da Parte Expositiva supra, e:
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- considerando que em relação ao fato descrito na __especificar__ do Libelo Acusatório o acusado
__procedeu/não procedeu incorretamente no desempenho do cargo ou teve/não teve conduta
irregular ou praticou/não praticou ato que afete a honra pessoal, o pundonor militar ou o decoro da
classe, __infringindo/não infringindo__ os preceitos __dos valores, da ética e dos deveres
militares__consubstanciados e prescritos nos __incisos xxx do art. 39 e nos incisos zzz do art. 40__,
tudo da Lei nº 6.513, de 30 de novembro de 1995 (Estatuto dos Policiais Militares da PMMA);
- finalmente, que a carreira militar exige de todos que a escolhem, conduta moral e profissional
irrepreensíveis, mediante rigorosa observância dos preceitos da Ética e do deveres militares e diante
das peças processuais, resta provado que o Acusado com suas atitudes e comportamentos e das
consequências dela advindas, __ não feriu/feriu _ as normas e preceitos preconizadas nos arts. 39 e
40 da Lei nº 6.513, de 30 de novembro de 1995 (Estatuto dos Policiais Militares da PMMA).
RESOLVE:
o Conselho de Disciplina considerar o Grau hierárquico, NOME COMPLETO, OM – Acusado ,
CULPADO __por unanimidade/por maioria dos votos__, em relação aos fatos e atos que lhe são
imputados nas letras __especificar__ do item __especificar__ do Libelo Acusatório, tipificados nas
alíneas__especificar__, dos incisos __I, II e IV_ do art. 2º da Lei nº 3.700, de 26 de novembro de
1975, e __incisos zzz__ do art. 39 e nos incisos __xxx__ do art. 40, tudo da Lei nº 6.513, de 30 de
novembro de 1995 (Estatuto dos Policiais Militares da PMMA), e NÃO CULPADO por
unanimidade/por maioria dos votos, em relação aos fatos descritos nas letras __especificar__ do item
__especificar__ do Libelo Acusatório.
Ou
o Conselho de Disciplina considerar o Grau hierárquico, NOME COMPLETO, OM – Acusado,
CAPAZ/INCAPAZ por unanimidade/por maioria dos votos de permanecer na ativa ou na situação
em que se encontra na inatividade _ em relação aos fatos e atos que lhe são imputados nas letras
__especificar__ do item __especificar__ do Libelo Acusatório, tipificados nas alíneas
__especificar__, do inciso III do art. 2º da Lei nº 3.700, de 26 de novembro de 1975, e __incisos
xxx__ do art. 39 e nos incisos yyy do art. 40, tudo da tudo da Lei nº 6.513, de 30 de novembro de
1995 (Estatuto dos Policiais Militares da PMMA).
__________________, _____ de _________ de 20___.
NOME COMPLETO – POSTO
Presidente
NOME COMPLETO – POSTO
Interrogante/Relator
NOME COMPLETO – POSTO
Escrivão
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ANEXO XVI
MODELO DE OFÍCIO DE INTIMAÇÃO DO ACUSADO DA DECISÃO DO CONSELHO
DE DISCIPLINA
ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO
CONSELHO DE DISCIPLINA

Ofício n° _____/20___-CD Local __, _____ de ______ de 20_____.
Do ____________- Presidente do Conselho de Disciplina
Ao ________________________________
Assunto: Intimação de Decisão do Conselho de Disciplina Anexo:
Cópia do Relatório do Conselho de Disciplina instaurado através da
Portaria nº ________________, com ___folhas numeradas e rubricadas.
1. Intimo-vos a tomar conhecimento da seguinte Decisão do Conselho de Disciplina: Após examinar
minunciosamente os fatos submetidos à apreciação e opinar sobre eles com imparcialidade e justiça,
os membros do Conselho de Disciplina, de acordo com o §2º do Art.12 da Lei nº 3.700, de 26 de
novembro de 1975, decidem, POR UNANIMIDADE DE VOTOS, que ÉS CULPADO/NÃO ÉS
CULPADO DAS ACUSAÇÕES QUE LHE FORAM IMPOSTAS, originárias da sua submissão ao
Presente Conselho de Disciplina.
2. Informo-vos que, a partir da data do ciente desta Decisão, de acordo com o Parágrafo único do
Art. 14 da Lei nº 3.700, de 26 de novembro de 1975, terás o prazo de 10 (dez) dias para interpor
recurso ao Comandante Geral da Polícia Militar do Maranhão, o qual deverá ser entregue a este
signatário.
3. Os autos do Conselho de Disciplina, após o prazo recursal supramencionado, e de acordo com o
§4º do Art. 12 da Lei nº 3.700, de 26 de novembro de 1975, serão remetidos ao Sr. Cel. QOPM
Comandante Geral da PMMA, a quem compete aceitar ou não o julgamento em consonância com o
que reza o Art. 13 da Lei nº 3.700, de 26 de novembro de 1975.
NOME COMPLETO – POSTO
Presidente do Conselho de Disciplina
Declaro que recebi a presente intimação em ___(dia)____(mês)____(ano), às ____ h____ min.
NOME COMPLETO – GRADUAÇÃO
Acusado
Observação:
1 - este documento será encaminhado também ao defensor.
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ANEXO XVII
MODELO DE OFÍCIO DE PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO
ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO
CONSELHO DE DISCIPLINA
Ofício n° _____/20___-CD Local __, _____ de ______ de 20_____.
Do ____________- Presidente do Conselho de Disciplina
Ao Sr. Ce. QOPM Comandante-geral da PMMA
Assunto: Prorrogação de prazo para conclusão dos trabalhos
de conselho de disciplina Referência: Conselho de Disciplina
nomeado pela Port nº ___, de _____(dia)______de______(mês)
de ______(ano).
Solicito a V Exa, nos termos do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 3.700, de 26 de novembro de
1975, a prorrogação por 20 (vinte) dias do prazo para a conclusão dos trabalhos do Conselho de
Disciplina nomeado pela Port nº ___, de _____(dia)______ de ______(mês) de ______(ano), tendo
em vista ______________________(fundamentar com base na realidade do CD).
NOME COMPLETO – POSTO
Presidente do Conselho de Disciplina
ANEXO XVIII
MODELO DE TERMO DE ABERTURA DE VOLUME
ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO
CONSELHO DE DISCIPLINA

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

Aos ____ dias do mês de ______ do ano de ____, no __(OM/Local onde Funciona o Conselho de
Disciplina), faço a abertura do Volume nº ___ dos autos do Conselho de Disciplina nomeado pela
Port nº ___, de _____(dia)______ de ______(mês) de ______(ano), do Ilmo Sr. Cel QOPM
____________, Comandante Geral da PMMA.
NOME COMPLETO - POSTO
Escrivão
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Observações:
1 - não utilizar no 1º volume; e
2 - para cada novo volume deve ser confeccionada uma nova capa conforme o modelo anexo a estas
IC.
ANEXO XIX
MODELO DE TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME
ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO
CONSELHO DE DISCIPLINA
TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME
Aos ____ dias do mês de ______ do ano de ____, no __(OM/Local onde Funciona o Conselho de
Disciplina), encerro o Volume nº ___ dos autos do Conselho de Disciplina nomeado pela Port nº
___, de _____(dia)______ de ______(mês) de ______(ano), do Ilmo Sr. Cel QOPM ____________,
Comandante Geral da PMMA.
NOME COMPLETO – POSTO
Escrivão
Observação: não utilizar no último volume.
ANEXO XX
MODELO DE TERMO DE ENCERRAMENTO E REMESSA
ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO
CONSELHO DE DISCIPLINA
TERMO DE ENCERRAMENTO E REMESSA
Aos __________dias do mês de ______ do ano de ____, no __(OM/Local onde Funciona o Conselho
de Disciplina)__em conformidade ao disposto no § 4º do art. 12 da Lei nº 3.700, de 26 de novembro
de 1975 e ao despacho de folha nº_____, encerro os trabalhos do Conselho de Disciplina, nomeado
pela Port nº ___, de _____(dia)______ de ______(mês) de ______(ano), do Ilmo Sr. Cel QOPM
____________, Comandante Geral da PMMA, e remeto os autos à citada autoridade nomeante.
NOME COMPLETO - POSTO
Escrivão
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ANEXO XXI
MODELO DE OFÍCIO DE REMESSA DOS AUTOS
ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO
CONSELHO DE DISCIPLINA
Ofício n° _____/20___-CD Local __, _____ de ______ de 20_____.
Do ____________- Presidente do Conselho de Disciplina
Ao Sr. Ce. QOPM Comandante-geral da PMMA
Assunto: Remessa de autos de conselho de disciplina
Anexos: Autos do Conselho de Disciplina contendo_____
folhas em ____ volumes.

Em atenção ao disposto no § 4º do art. 12 da Lei nº 3.700, de 26 de novembro de 1975, remeto a V
Exa. os autos do Conselho de Disciplina nomeado pela Port nº ___, de _____(dia)______ de
______(mês) de ______(ano).
NOME COMPLETO - POSTO
Presidente do Conselho de Disciplina
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PORTARIA Nº 071/2018 - Altera o Regulamento de Uniforme da Policia Militar.
(BG Nº 196, de 19 de outubro de 2018)
(a) O COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO MARANHÃO, no
uso das atribuições legais que lhes são conferidas pelo disposto nos artigos 5º, 6º e 10º do
Regulamento de Uniforme da Policia Militar, aprovado pelo Decreto nº 15.777, de 1º de setembro de
1997, e
Considerando que o Batalhão de Policia Militar de Turismo – BPTur é uma
unidade especial, Projeto lei nº 207/2017, e que a época da criação da lei de fardamento o mesmo
ainda não havia sido criado.
RESOLVE:
1º - Modificar detalhes do uniforme 4º C previsto na letra “d” do inciso IV – do
Art. 12 do Regulamento de Uniforme da Policia Militar, uniforme operacional, o qual é usado no
policiamento de praia, fluvial, lacustre e ciclopatrulhamento, composto por:
a) Masculino
- Gorro com pala cinza bandeirante;
-Camisa branca meia manga (com distintivo da PMMA e identificação);
- Bermuda cinza bandeirante;
- Cinto de nylon cinza bandeirante;
- Meia branca;
- Tênis preto.
b) Feminino
- Gorro com pala cinza bandeirante;
- Camisa branca meia manga com punho (com distintivo da PMMA e
identificação);
- Bermuda cinza bandeirante;
- Cinto de nylon cinza bandeirante;
- Meia branca;
- Tênis preto.
Art. 2º - Este uniforme quando utilizado pelo Batalhão de Policia Militar de
Turismo – BPTur, no ciclopatrulhamento, ou no policiamento de praia, fluvial e lacustre, deverá ser
usado tanto pelo masculino quanto pelo feminino, conforme figura constante no anexo I desta
Portaria, com a seguinte composição:
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- Gorro com pala cinza bandeirante;
- Camisa manga comprida (Camisa na cor branca, tecido em Poliester, malha “Dry
Fit”, bordado com o distintivo da Policia Militar, Bandeira do Estado do Maranhão, Palmeira alusiva
a PMMA, faixas reflexivas na cor amarela nas mangas e punhos com o símbolo internacional de
Polícia);
- Bermuda na cor cinza bandeirante (tecido “Brim” com bolsos nas laterais com
fechamento em velcro);
- Tensor preto (bermuda térmica);
- Cinto de nylon cinza bandeirante;
- Meia branca;
- Tênis preto.
Art. 3º - Além das regras gerais do art. 2º, aplica-se ainda, no uso do Uniforme 4º
C, quando utilizado pelo Batalhão de Policia Militar de Turismo – BPTur, no ciclopatrulhamento, ou
no policiamento de praia, fluvial e lacustre, o seguinte:
- o capacete de segurança, específico para ciclista e os óculos de proteção são de
uso obrigatório na execução do policiamento;
- o tensor (bermuda térmica) será usado sob a bermuda, sem aparecer;
- a camisa será colocada para dentro da bermuda, devidamente ajustada ao corpo e
sem dobras nas mangas.
Art. 4º - A luva preta para ciclismo, constitui peça complementar ao uniforme 4º C,
quando utilizado pelo Batalhão de Policia Militar de Turismo – BPTur, no ciclopatrulhamento, ou no
policiamento de praia, fluvial e lacustre.
§1ºNos períodos chuvosos, o militar empenhado no policiamento em bicicleta
usará a capa impermeável cinza com detalhes laranja ou de material transparente, conforme
padronização da PMMA.
§2º Este uniforme não possui peças de uso facultativo.
Art. 5º - Fica revogada a Portaria nº 072/2017 – GCG, publicada no BG nº 182, de
02 de outubro de 2017.
Art. 6º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua da publicação. DÊ-SE
CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Quartel do Comando Geral em São Luís-MA, 27 de
setembro de 2018. Cel QOPM Jorge Allen Guerra Luongo - Comandante Geral da PMMA.
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ANEXO I DA PORTARIA Nº 071/2018
CAMISA MANGA COMPRIDA COR BRANCA E BERMUDA NA COR CINZA
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PORTARIA Nº 82/2018–GCG - Institui o Brasão do Batalhão de Polícia de Choque da Polícia
Militar do Estado do Maranhão, de acordo com as especificações contidas nos anexos a esta
Resolução.
(BG Nº 215, de 19 de novembro de 2018 – AjG)
O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO, no uso
da atribuição que lhe confere, e considerando o Processo nº 011/2018 - EMG.
R E S O L V E:
Art. 1º - Instituir o Brasão do Batalhão de Polícia de Choque da Polícia Militar do
Estado do Maranhão, de acordo com as especificações contidas nos anexos a esta Resolução.
Art. 2º - O Brasão do Batalhão de Polícia de Choque da Polícia Militar do Estado
do Maranhão pode ser utilizado pelos Policiais Militares que estiverem atualmente servindo no
mesmo.
§ 1º - a utilização no fardamento operacional deve ser na versão emborrachada e
em baixa visibilidade para o uniforme camuflado urbano e operacional.
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Quartel do Comando Geral, em São Luís/MA, 31 de outubro de 2018. Cel QOPM
JORGE ALLEN GUERRA LUONGO - Comandante-geral da PMMA.
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PORTARIA Nº 83/2018–GCG - Institui o Brevê do Curso de Formação de Instrutores
PROERD da Polícia Militar do Maranhão, de acordo com as especificações contidas nos
anexos desta Resolução.
(BG Nº 215, de 19 de novembro de 2018)
O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO, no uso
das atribuições legais que lhe confere, e considerando o Processo nº 015/2018 - EMG.
R E S O L V E:
Art. 1º - Instituir o Brevê do Curso de Formação de Instrutores PROERD da Polícia
Militar do Maranhão, de acordo com as especificações contidas nos anexos desta Resolução.
Art. 2º - O Brevê do Curso de Formação de Instrutores PROERD da Polícia Militar
do Maranhão pode ser utilizado pelos concludentes do Curso de Formação de Instrutores PROERD.
§ 1º - a utilização do brevê é exclusiva aos militares que concluírem o Curso de
Formação de Instrutores PROERD com aproveitamento.
§ 2º - a utilização para os uniformes de passeio deve ser na versão em metálico
dourado.
§ 3º - a utilização do fardamento operacional deve ser na versão emborrachada.
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Quartel do Comando Geral, em São Luís/MA, 31 de outubro de 2018. Cel QOPM
JORGE ALLEN GUERRA LUONGO - Comandante-geral da PMMA.
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PORTARIA N° 088/2018 – GCG - Institui compensação da jornada não trabalhada.
(BG Nº 031, de 13 de fevereiro de 2019)
O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO, no uso
de suas atribuições legais, objetivando regulamentar Termo de Comparecimento e Compromisso
firmado entre o Ministério Público Estadual/10ª Promotoria de Justiça Especializada na defesa dos
Direitos do Cidadão e o Comando da Polícia Militar do Estado do Maranhão, datado de 17 de abril
de 2007, transcrito no Boletim Geral n° 083, de 08 de maio de 2009, cujo objetivo é regulamentar a
compensação de horas não trabalhadas pelo Policial Militar que esteja devidamente matriculado em
Curso de Formação ou Especialização que engradeça a sua carreira, permitindo que o Policial Militar
ingresse na faculdade, sem ocasionar prejuízo operacional a Unidade.
RESOLVE:
Art. 1º. O Policial Militar que desejar participar dos Serviços de Escala com o
benefício da presente Portaria, deverá a cada semestre letivo requerer formalmente ao Comandante,
Diretores ou Chefes, juntando documentos que comprovem a matrícula e assiduidade no Curso
pretendido;
Art. 2º. O Comandante, Chefe ou Diretor poderá, a qualquer tempo, solicitar o
comprovante de frequência nas atividades pedagógicas;
Art. 3º. O Policial Militar, a princípio, matricular-se-á em turno de estudo, que não
conflite com a jornada de trabalho da PMMA.
Parágrafo Único - quando a Instituição de Ensino não disponibilizar um horário
que concilie com a jornada de trabalho da Unidade, deverá o Comandante fazer a devida adequação,
dentre os diversos Serviços de Escala Operacional e Administrativo existentes.
Art. 4º. As horas não trabalhadas serão registradas em livro próprio pelo P/1 ou
Seção correspondente, sendo esta responsável pela fiscalização;
§1º - Para efeito de cálculo de compensação da jornada não trabalhada, não serão
computados o tempo que não ultrapasse os 30 (trinta) minutos;
§2º - Os Comandantes de Unidade, Chefes ou Diretores deverão administrar e
providenciar para, sempre que possível, o débito referente às horas não trabalhadas sejam
compensadas dentro do mês corrente;
§3º - A compensação de horas não trabalhadas poderá ser feita tanto no Serviço de
Escala Operacional ou Administrativo; respeitando a folga em relação ao serviço anterior, nas
seguintes condições: quando diurno – 08 (oito) horas e sendo noturno – 12 (doze) horas;
Art. 5º - Outros cursos de capacitação, que não se enquadrem no objeto da presente
Portaria, poderão ser contemplados após análise dos Comandantes, Diretores ou Chefes;
Art. 6º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação em Boletim
Geral.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Quartel do Comando Geral em São Luís, 18 de outubro de 2018. Cel QOPM
JORGE ALLEN GUERRA LUONGO - Comandante-geral da PMMA.
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PORTARIA Nº 011/2019-GCG - Estabelece o limite máximo de 25% do orçamento anual de
cada UGE da Polícia Militar do Maranhão.
(BG Nº 041, de 27 de fevereiro de 2019)
(a) O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO, no
uso de suas atribuições legais, de acordo com o Art. 6º, da Lei Estadual n° 4.570, de 14 de julho de
1984, Art. 58, inciso III e considerando o disposto na Lei Orçamentária Anual 10.988, de 31 de
dezembro de 2018 e no Decreto estadual nº 34.662, de 28 de janeiro de 2019.
Considerando que a gestão da execução orçamentária e financeira das Unidades
gestoras da Polícia Militar do Maranhão, deve ser desenvolvida com o objetivo de assegurar o
equilíbrio fiscal, eficiência, eficácia e efetividade;
R E S O L V E:
Art. 1º Estabelecer o limite máximo de 25% do orçamento anual de cada UGE da
Polícia Militar do Maranhão, para o gasto com despesas relativas a diárias;
Art. 2º Excepcionalmente esse limite poderá ser ultrapassado, mediante
necessidade emergencial e exposição prévia circunstanciada que justifique, devidamente autorizado
pelo Comandante Geral;
Art. 3º Os deslocamentos realizados para fora do Estado, deverão ser previamente
autorizados pelo Sub Comandante Geral, devendo o documento de autorização ser anexado ao
processo de pagamento;
Art. 4º Os deslocamentos que não se enquadrarem na atividade fim ou de caráter
emergencial, deverão ser previamente autorizados pelo Comandante da área, devendo o documento
de autorização ser anexado ao processo de pagamento;
Art. 5º Determinar a Diretoria de Finanças, através da sua Seção de Auditoria
Interna, para fazer o acompanhamento eletrônico do fiel cumprimento da presente portaria;
Art. 6º Estabelecer o dia 15 de dezembro, ou data anterior estabelecida pelo decreto
de encerramento de cada exercício financeiro como data limite para autorização de deslocamentos,
que venham gerar pagamento de diárias;
Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua da publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Quartel do Comando Geral em São Luís-MA, 31 de janeiro de 2019. Cel QOPM
Jorge Allen Guerra Luongo - Comandante Geral da PMMA.NOTA Nº: 144915103 – GCG
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PORTARIA Nº 001/2019–DP/3 - Institui no âmbito da Polícia Militar do Maranhão a
Comissão Permanente de Processos Administrativos Disciplinares.
(BG Nº 055, de 22 de março de 2019)
O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO, no uso
das suas atribuições legais, de acordo com o art. 6º, da Lei n° 4.570, de 14/07/1984 e,
Considerando que os Conselhos de Justificação e Disciplina, assim como as
Sindicâncias, no âmbito da Polícia Militar do Maranhão, vêm sendo compostos por oficiais das
diversas unidades da Corporação, o que tem ocasionado desuniformidade de decisões por parte dos
seus membros, bem como um prejuízo para o serviço operacional;
Considerando a necessidade de sedimentar uma doutrina administrativa policial
militar, bem como de uniformizar e dar celeridade aos Processos Administrativos Disciplinares no
âmbito da Polícia Militar do Maranhão, em especial os Conselhos de Disciplina e Sindicância.
R E S O L V E:
Art. 1º - Instituir no âmbito da Polícia Militar do Maranhão a Comissão
Permanente de Processos Administrativos Disciplinares (CPPAD) com o objetivo de realizar
Processos Administrativos Disciplinares destinados a julgar, através de processo específico, a
capacidade dos policiais militares de permanecerem na ativa da Corporação, criando-lhes condições
de se defenderem.
Art. 2º - Designar como membros da Comissão Permanente de Processos
Administrativos Disciplinares, sob a coordenação do primeiro, os seguintes oficiais: Ten Cel QOPM
Rubert Lago Diniz, matrícula n° 118208, Ten Cel QOPM Everaldo Ferreira Santana, matrícula n°
118034, Ten Cel QOPM José Humberto Almeida Costa, matrícula 99739, Ten Cel QOPM José
Roberto Moreira Filho, matrícula n° 91728 e 2° Ten QOAPM Jorsenilson Pereira Alves, matrícula
82602.
Art. 3º - A Comissão Permanente de Processos Administrativos Militares
funcionará em instalações próprias, no Quartel do Comando Geral, sob a Supervisão do Diretor de
Pessoal, devendo seus membros atuarem exclusivamente nas atividades desenvolvidas pela
Comissão, estando isentos das escalas de quaisquer outros serviços sem autorização do Comandantegeral.
Art. 4º - Revogam-se as Portarias n°01/2017-DP3 e 02/2017-DP3, publicadas no
BG n° 159 de 28/08/2017 e no BG n° 169 de 13/09/2017
Art. 5º - A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Quartel do Comando Geral em São Luís - MA, 11 de março de 2019. CEL QOPM
Jorge Allen Guerra Luongo - Comandante-geral da PMMA. NOTA Nº: 1198386783 - DP/3.
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PORTARIA Nº 017/2019-GCG - Determina que o 1º Pelotão da 1ª Companhia de Polícia
Militar do 7º BPM, sediado na cidade de Pindaré-MA, desenvolva as missões de Policiamento
Fluvial, na circunscrição da área do Batalhão.
(BG Nº 069, de 11 de abril de 2019)
(a) O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO, no
uso de suas atribuições legais, de acordo com o art. 6º, da Lei n° 4.570, de 14/07/1984, e;
Considerando a necessidade de regulamentar a operacionalização da modalidade de
policiamento em embarcação.
R E S O L V E:
Art. 1º - Determinar que o 1º Pelotão da 1ª Companhia de Polícia Militar do 7º
BPM, sediado na cidade de Pindaré-MA, desenvolva as missões de Policiamento Fluvial, na
circunscrição da área do Batalhão;
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Quartel do Comando-Geral em São Luís, 08 de março de 2019. CEL QOPM
JORGE ALLEN GUERRA LUONGO - Comandante-Geral da PMMA. NOTA Nº: 827254601 –
GCG
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PORTARIA Nº 028 /2019–GCG - Autorizar no âmbito da Polícia Militar do Maranhão o
PMJuris.
(BG Nº 096, de 23 de maio de 2019)
Autoriza o uso, no âmbito da Polícia Militar do Maranhão, das ferramentas digitais
“PMJuris” (Sistema de Acompanhamento Jurídico ) e o Malote Digital (Website do Tribunal de
Justiça do Maranhão).
O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO, no uso
de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo artigo 4º da Lei nº 4.570, de 14 de julho de
1984, e
CONSIDERANDO a necessidade de otimizar as inúmeras apresentações de
Policiais Militares desta Corporação em atendimento à requisições do Poder Judiciário, Ministério
público e Delegacias, tornando imperioso o estabelecimento de normas rígidas de controle do trâmite
dos respectivos documentos requisitórios;
CONSIDERANDO os transtornos ocasionados à Justiça, Ministério Público e
Delegacias em função do não comparecimento de policiais militares em audiências ou para
prestarem termos ou depoimentos nos órgãos do Sistema de Segurança Pública, além do
cumprimento de citações e intimações;
CONSIDERANDO que a Polícia Militar tem por dever legal atender as requisições
do Poder Judiciário, Ministério público e as solicitações dos demais órgãos integrantes do Sistema de
Segurança Pública, cabendo aos Comandantes, Diretores e Chefes dar cumprimento e prioridade à
apresentação, citação e intimação dos policiais militares requisitados;
CONSIDERANDO os princípios constitucionais da eficiência e da economia
processual, e a necessidade de modernizar a administração utilizando-se dos recursos disponíveis da
tecnologia da informação;
CONSIDERANDO o Termo de Cooperação Técnica firmado entre a Polícia
Militar do Maranhão e o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, tendo este disponibilizado o
acesso ao Malote Digital, no sentido do encaminhamento e recebimento das documentações oficiais
de forma eletrônica;
CONSIDERANDO o Sistema criado pela Polícia Militar, denominado PMJuris –
Sistema de Acompanhamento Jurídico, que tem por objetivo o trânsito de documentos oficiais de
apresentação, citações e intimações de policiais de militares no poder judiciário, Ministério Público,
bem como, solicitações dos demais órgão do Sistema de Segurança Pública;
CONSIDERANDO a aplicação de multa ao Comandante geral da PMMA e ao
policial militar que falta a audiência, bem como a necessidade de descentralizar e dar maior
celeridade à comunicação oficial entre a Polícia Militar, o poder judiciário, Ministério Público e os
demais órgãos de segurança pública;
CONSIDERANDO que os militares devem ser requisitados à autoridade superior a
quem compete apresentá-los, consoante prescrição do § 2º do Art. 221 do CPP;
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R E S O L V E:
Art. 1º Autorizar no âmbito da Polícia Militar do Maranhão o PMJuris (Sistema de
Acompanhamento Jurídico) no formato WEB e por aplicativo, este quando estiver disponível, e o
Malote Digital ( WEB site do Tribunal de Justiça do Maranhão ) como meios oficiais de
comunicação entre todas as Unidades Policiais Militares desta Corporação, com vistas a gerenciar,
preferencialmente, as apresentações, citações e intimações dos policiais militares requisitados pelo
Poder Judiciário, Ministério Público, bem como, as solicitações dos Órgãos do Sistema de Segurança
Pública.
Art. 2º Aprovar o Regulamento Geral do PMJuris e do Malote Digital, adaptado às
necessidades da Polícia Militar do Maranhão, em anexo, que será adotado obrigatoriamente no
âmbito de toda Corporação.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Quartel do Comando Geral em São Luís, 17 de abril de 2019. Cel QOPM JORGE
ALLEN GUERRA LUONGO - Comandante Geral da PMMA. NOTA Nº: 20190508131836 - DP/2
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PORTARIA Nº 32/2019-GCG - Estabelece o valor da hora aula presencial do Instrutor e
Professor.
(BG Nº 096, de 23 de maio de 2019)
(a) O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO, no
uso das atribuições legais,
Considerando que o Comando da Instituição visa otimizar os recursos
orçamentários e financeiros da PMMA;
Considerando o Decreto nº34662 de 28 de janeiro de 2019, que estabelece normas
de programação e execução orçamentária e financeira em que há um contingenciamento de 30%
(trinta por cento) do orçamento da PMMA;
Considerando que ainda não foi pago, no exercício financeiro de 2019, nenhum
processo de pagamento de horas aulas nos Cursos executados na modalidade a distancia na PMMA.
R E S O L V E:
Artigo 1º- Estabelecer o valor da hora aula presencial do Instrutor e Professor, no
âmbito da Policia Militar do Maranhão, no valor de R$ 60,00 (sessenta reais), pra os Cursos
aprovados pela Diretoria de Ensino e homologados pelo Comandante Geral;
Artigo 2º- Fixar o valor da hora aula do Ensino a Distancia (EaD) em 50%
(cinquenta por cento) do valor da hora aula presencial.
Artigo 3º- Fixar o valor da hora aula do monitor em 50% (cinquenta por cento) do
valor da hora aula do Instrutor;
Artigo 4º- Fica revogada a Portaria nº049/2014-GCG, publicada no BG 130, de 16
de setembro de 2014;
Artigo 5º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a
contar de 2 de janeiro de 2019.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Quartel do Comando Geral em São Luís, 16 de maio de 2019. Cel QOPM Ismael
de Souza Fonseca-Comandante Geral da PMMA. NOTA Nº: 20190520075418 – DE.
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PORTARIA Nº 035/2019-GCG - Determina que os Grupos de Operações Especiais (GOE)
passem a ter subordinação operacional e doutrinária ao Comando do Batalhão de Operações
Especiais (BOPE).
(BG Nº 122, de 02 de julho de 2019)
(a) O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO, no
uso de suas atribuições legais, de acordo com o art. 6º, da Lei n° 4.570, de 14/07/1984, e;
Considerando a necessidade de regulamentar a atuação dos Grupos de Operações
Especiais (GOE) do Estado.
R E S O L V E:
Art. 1º - Determinar que os Grupos de Operações Especiais (GOE) passem a ter
subordinação operacional e doutrinária ao Comando do Batalhão de Operações Especiais (BOPE);
Art. 2º - As demandas administrativas como alimentação, instalações físicas,
manutenção de viaturas e outras continuam a cargo das Unidades de origem.
Art. 3º - O emprego destes Grupos para atividades distintas das determinadas pelo
comando do BOPE, deverão ser tratadas com o mesmo, excetuando-se casos extraordinários como
ocorrências de vulto que requerem ações de intervenção imediata.
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Quartel do Comando- Geral em São Luís, 23 de maio de 2019. CEL QOPM
ISMAEL DE SOUZA FONSÊCA - Comandante-Geral da PMMA. NOTA Nº: 20190617084350 –
GCG
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PORTARIA N.º 034/2019 – GCG - Disciplina o uso dos uniformes de passeio e de instrução no
Quartel do Comando Geral da Polícia Militar do Maranhão e dá outras providências.
(BG Nº 123, de 03 de julho de 2019)
(a) O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO
MARANHÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 4º, da Lei nº 4.570, de 14 de
junho de 1984 e art. 5º do Decreto 15.777, de 01 de setembro de 1997,
CONSIDERANDO a aprovação do Regulamento de Uniformes da Polícia Militar
do Maranhão (RUPOM), através do Decreto 15.777, de 01 de setembro de 1997,
CONSIDERANDO a necessidade de padronização do uso do uniforme no âmbito
do Quartel do Comando Geral (QCG) da Polícia Militar do Maranhão, e visando a melhor adequação
da tropa ao serviço administrativo e operacional,
RESOLVE:
Art. 1º. Regular o uso de uniformes e suas peças para os integrantes da Polícia
Militar do Maranhão, que desenvolvem suas atividades nas Unidades do Complexo do Comando
Geral, determinando seus dias de emprego, através da presente Portaria.
Art. 2º. Fica estabelecido para os policiais militares que atuam no expediente no
Quartel do QCG o uso do UNIFORME OPERACIONAL “4ºA”, com gorro, às segundas, quartas e
sextas-feiras e o uso do UNIFORME DE PASSEIO “3º B”, com boina, às terças e quintas-feiras.
Art. 3º As unidades do QCG cujo RUPOM faça previsão de uniformes específicos
(RPMont, BPChoque, APMGD e 8º BPM) deverão observar as prescrições contidas no Regulamento
de Uniformes, conforme o tipo e a modalidade de policiamento.
Art. 4º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
CEL QOPM ISMAEL DE SOUZA FONSÊCA - Comandante Geral da PMMA.
NOTA Nº: 20190617100200 – GCG
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PORTARIA Nº 036/2019-GCG - Institui o Vale Rancho on-line e disciplina o horário de
funcionamento dos refeitórios no âmbito da Polícia Militar do Maranhão.
(a) O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO, no
uso de suas atribuições legais, de acordo com o art. 4º, da Lei n° 4.570, de 14/06/1984, e;
(BG Nº 123, de 03 de julho de 2019)
Considerando o contingenciamento orçamentário-financeiro previsto no capítulo V
do Decreto n.º 34.662, de 28 de janeiro de 2019, que exige medidas restritivas e de contenção de
gastos;
Considerando a necessidade de ajustar o funcionamento dos refeitórios das UPM´s
da Polícia Militar do Maranhão (PMMA);
Considerando a necessidade de minimizar a burocracia e tornar mais eficiente o
atendimento das demandas no que tange ao consumo de alimentação da tropa.
R E S O L V E:
Art. 1º. Instituir o vale rancho on-line no âmbito da Polícia Militar do Maranhão
para fins de otimização do controle e fiscalização das etapas pagas aos servidores da PMMA.
§ 1º. A forma de envio do vale rancho será por meio eletrônico o qual deve ser
elaborado na ferramenta do google forms.
§ 2º. O vale deve conter as seguintes informações: Email/ Setor solicitante / Data
de arranchamento / Nome do solicitante / Detalhamento para cada refeição (Café, Almoço, jantar):
CPU / Motorista do CPU / Armeiro / Guarda do quartel / Guarnição de Policiamento ordinário /
Guarnição de policiamento especial / Posto fixo / Punição disciplinar / Presos de justiça / outros.
§ 3º. Considera-se vale rancho ordinário aquele que se destina ao atendimento da
demanda do serviço operacional e serviço interno de plantão essenciais para a segurança das
instalações físicas e do patrimônio.
§ 4º. Considera-se vale rancho suplementar aquele que se destina ao reforço de um
consumo já existente ordinariamente. É utilizado quando a quantidade de etapas se tornam
insuficientes para a manutenção do serviço da UPM, ou surgirem demandas urgentes e imprevisíveis,
tais como as decorrentes de emprego de tropa em eventos como greve, rebeliões, etc.
Art. 2º. Determinar que o aumento do consumo de etapas deve ser solicitado por
escrito pelo Comandante, Diretor ou Chefe da OPM ao Ordenador de Despesas.
Art. 3º. Determinar o funcionamento dos refeitórios nas Unidades Policiais
Militares na Capital e interior do Estado, obedecendo o quadro abaixo:
REFEIÇÃO

HORÁRIO

Café da manhã

06:00h às 07:20h

Almoço

12:00h às 14:00h
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Jantar

17:00h às 19:00h

Lanche

21:00h às 22:00h

Art. 4º. Determinar aos Comandantes, Diretores e Chefes que encaminhem o vale
rancho ordinário à 4ª Seção do EMG da PMMA ou seção correspondente, até às 12:00h do dia útil
que antecede ao atendimento da demanda pretendida, e o vale suplementar até às 09:00h, do mesmo
dia da demanda.
Art. 5º. Os casos omissos serão solucionados pelo Chefe do Estado Maior Geral da
PMMA.
Art. 6º. Fica revogada a Portaria 02/98-CGC, de 18 de agosto de 1998.
Art. 7º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Quartel do Comando Geral da PMMA em São Luís - MA, 28 de maio de 2019.
CEL QOPM ISMAEL DE SOUZA FONSÊCA - Comandante Geral da PMMA. NOTA Nº:
20190617101049 – GCG.
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Portaria nº 030/2019-GCG - Estabelece os Procedimentos relativos ao recebimento de armas de
fogo oriundas de descarga das UPM’s para destruição que pertencem ao patrimônio da
Corporação.
(BG Nº 125, de 05 de julho de 2019)
(a) O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO, no
uso de suas atribuições legais e com base no Art. 37 da Constituição Federal, combinado com o Art.
6º da Lei Estadual nº 4.570, de 14/06/1984, Art. 166 da Lei Estadual nº 6.513 de 30/11/1995, Art. 6º
da Instrução Técnico Administrativa nº 11, de 09/08/2017, Diretoria de Fiscalização de Produtos
Controlados (DFPC), Exército Brasileiro, Art. 12 da Portaria nº 073/2009 – GCG de 29/12/2009 e o
Decreto Estadual nº 32.594 de 17 de janeiro de 2017 e,
Considerando a necessidade de estabelecer os procedimentos relativos ao
recebimento de armas de fogo oriundas de descargas das UPM’s para destruição que pertencem ao
patrimônio da Corporação
R E S O L V E:
Art. 1º - Estabelecer os Procedimentos relativos ao recebimento de armas de fogo
oriundas de descarga das UPM’s para destruição que pertencem ao patrimônio da Corporação.
(ANEXO I)
Art. 2º - Determinar aos Comandantes de Unidades que ao efetuarem descarga de
armas deverão encaminhar à Diretoria de Apoio Logístico, o Termo de Exame e Averiguação
(TEAM) em mídia e impresso, acompanhado do material bélico considerado inservível, com a
classificação de (ocioso, antieconômico e irrecuperável) de acordo com os procedimentos previstos
nesta Portaria.
Art. 3º - Será nomeada pelo Diretor de Apoio Logístico da PMMA, uma Comissão
para a Destruição de armas de fogo da PMMA (CDA) (ANEXO II) composta por 04 (quatro)
integrantes sendo 02 (dois) Oficiais, sendo um da seção de armamento, 02 (dois) assistentes técnicos
do setor para procederem à destruição das armas de fogo, e elaborar o Termo de Destruição de
Armas de fogo (TDA). (ANEXO III)
Art. 4º - A Comissão para a Destruição de Armas de fogo encaminhará expediente
ao Exército Brasileiro comunicando a destruição das armas de fogo. (ANEXO IV)
Art. 5º - Os casos omissos ficarão a cargo do Diretor de Apoio Logístico.
Art. 6º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação em Boletim
Reservado desta Corporação.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Quartel do Comando Geral em São Luís – MA, 07 de maio de 2019. Cel QOPM
ISMAEL DE SOUZA FONSÊCA - Comandante Geral da PMMA. Nota nº 20190618080621
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ANEXO I
PROCEDIMENTOS RELATIVOS À DESTRUIÇÃO DE ARMAS DE FOGO
1. DOS MOTIVOS E PROCEDIMENTOS PARA DESTRUIÇÃO DE ARMAS DE
FOGO
1.1. Por Inservibilidade: por causas diversas para o fim que se destina, não sendo
susceptível de conserto, com a seguinte classificação:
1.1.1. Ocioso: quando embora em perfeitas condições de uso, não estiver sendo
aproveitado;
1.1.2 Antieconômico: quando sua recuperação for onerosa ou seu rendimento
precário, em virtude de uso prolongado, desgaste prematuro ou obsolentismo;
1.1.3 Irrecuperável: quando não puder ser utilizado para o fim a que se destina
devido à perda de suas características ou em razão da patente inviabilidade econômica de sua
recuperação.
1.1.4 Neste caso, as armas deverão ser encaminhadas a DAL acompanhadas do
respectivo Termo de Exame e Averiguação (TEAM) que será despachado pelo Agente Diretor ou a
quem for delegado determinando a destruição e demais atos administrativos.
1.2 Roubo, furto, perda, extravio e demais previsões legais, caso a arma tenha sido
reavida;
1.2.1. Após a homologação do IPM, a Unidade informará à DAL o número do
Boletim Geral que publicou a referida homologação, para a adoção de procedimentos de descarga,
em caso da arma de fogo ter sido apreendida em poder de terceiros ou abandonada e não apresentar
condições de uso por estar deteriorada, poderá ser considerada inservível e ser determinada a sua
destruição após os trâmites legais..
1.2.2 A arma de fogo que estiver apensada nos autos como peça de Inquérito Policial
(IP) e processo judicial, a Unidade detentora da carga acompanhará e manterá informada a Diretoria
de Apoio Logístico sobre os procedimentos que estão sendo adotados se for o caso de descarga e
destruição.
1.3 Armas pertencentes à SENASP
1.3.1 Às armas de fogo de legado pertencentes à Secretaria Nacional de Segurança
Pública (SENASP) cedidas à Polícia Militar através da Secretaria de Segurança Pública deverão ser
adotados os mesmos procedimentos para descarga e destruição, porém deverá ser feito em TEAM
próprio, ou seja, separados dos demais pertencentes à Corporação.
1.3.2. A DAL encaminhará expediente à Secretaria de Segurança Pública para
informar sobre a destruição do armamento acompanhado do respectivo termo de destruição para as
medidas inerentes.
1.4. Da Comissão para a destruição de armas de fogo
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1.4.1. O Diretor de Apoio Logístico nomeará uma Comissão composta por 04
(quatro) integrantes da Diretoria, sendo, pelo menos 02 (dois) oficiais, sendo um da seção de
armamento para supervisionar e o outro para auxiliar no procedimento de catalogar, acondicionar,
transporte, registro fotográfico, por vídeo e elaborar o Termo de Destruição de Armas de fogo
(TDA), a qual adotará os seguintes procedimentos:
a) após a destruição efetiva das armas de fogo descarregadas, a Comissão vai
elaborar o Termo de Destruição de Armas de fogo (TDA) com os seguintes dados do armamento: nº
de ordem, Tipo, nº de série, Marca, Modelo, calibre, nº TEAM, UPM, Boletim reservado que
publicou a descarga.
b) o Presidente da Comissão encaminhará expediente ao Exército Brasileiro dando
ciência da destruição das armas de fogo, pelo fato do material ser produto controlado.
c) a destruição de armas de fogo será feita por fundição em empresa cooperadora da
Polícia Militar.
Quartel do Comando Geral em São Luís, 07 de maio de 2019.
Cel QOPM ISMAEL DE SOUZA FONSÊCA. Comandante Geral da PMMA.

ANEXO II
ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO
DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO
SEÇÃO DE ARMAMENTO E MUNIÇÃO - DAL/2
End.: Av. Jerônimo de Albuquerque s/nº - Calhau, CEP: 65.074-220; São Luís – MA
Nota nº XXX/2019 de 07/05/2019

PUBLIQUE–

SE
Para o Boletim Reservado
Em_____/_____/_____
_________________
CEL QOPM SUBCMT
CH EMG
NOMEAÇÃO DE COMISSÃO
Nomeio de acordo com a Art. 3º da Portaria Nº 030/2019 GCG (destruição de
armas de fogo), datado de 07 de maio de 2019, em vigor nesta Corporação, a comissão composta
pelo Maj. QOPM XXXXXXXXXX – Presidente, Ten QOAPM XXXXXXXX – Membro, Sgt PM
XXXXXX– assessor Técnico e Sd PM XXXXXXX - assessor técnico, para sob a presidência do
primeiro, no período de 90 (noventa) dias a contar da publicação em Boletim Reservado,
Supervisionar a Destruição das armas de fogo e elaborar o respectivo TERMO DE DESTRUIÇÃO
DE ARMA DE FOGO.
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Diretor de Apoio Logístico
_______________________________________________________________
PUBLICADO NO BR ________ DE _________________/ __________/2019.
_______________________________________________________________

ANEXO III
ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO
DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO
SEÇÃO DE ARMAMENTO E MUNIÇÃO - DAL/2
End.: Av. Jerônimo de Albuquerque s/nº - Calhau, CEP: 65.074-220; São Luís – MA
Nota nº XXX/2019 de 07/05/2019
Para o Boletim Reservado

PUBLIQUE–SE
Em_____/_____/_____
_________________
CEL QOPM SUBCMT CH EMG

TERMO DE DESTRUIÇÃO DE ARMAS DE FOGO (TDA)
Às 08h30min horas do dia 07 (sete) de maio do ano 2019, foi realizada a destruição por fundição de
XXXXX armas de fogo no forno da empresa cooperadora XXXXXXX, em Açailândia.
O recebimento, catalogação, acondicionamento, transporte, registro fotográfico e vídeo, elaboração
do Termo de Destruição do armamento, bem como, a supervisão do procedimento foi de
responsabilidade da Comissão composta pelos oficiais abaixo nominados, conforme publicação no
BR de Nº ______de ____ de _______ do ano 2019.
Relação das Armas de fogo Destruídas
Nº Ord.

Tipo

Nº de
série

Marca

Modelo

Calibre

Nº
TEAM

UPM

BR

Quartel do Comando Geral em São Luís – MA, 06 de maio de 2019.
Presidente
Membro
Assessor Técnico 1
Assessor Técnico 2
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ANEXO IV
ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO
DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO
SEÇÃO DE ARMAMENTO E MUNIÇÃO - DAL/2
End.: Av. Jerônimo de Albuquerque s/nº - Calhau, CEP: 65.074-220; São Luís-MA;
Ofício nº 001/2019 – DAL/2
São Luís – MA, 07 de maio de 2019.
A Sua Excelência, o Senhor
Gen Divisão, Cmt da ___ Região Militar
Assunto: Informação
Senhor Comandante,
Na condição de presidente da Comissão para a Destruição de Armas de fogo da PMMA (CDA) para
supervisionar a destruição de armas de fogo, informo Vossa Excelência que foram destruídas por
fundição, por terem sido descarregados da carga da Polícia Militar do Maranhão por inservibilidade,
conforme se segue:
Relação das armas de fogo destruídas
Nº Ord.

Tipo

Nº de
série

Marca

Modelo

Calibre

Nº
TEAM

UPM

BR

Respeitosamente,
______________________
Presidente da CDA
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PORTARIA N.º 054/2019 – GCG Disciplina e padroniza a identificação visual das Unidades
Policiais Militares da Corporação e dá outras providências.
(BG Nº 161, de 26 de agosto de 2019)
O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO
MARANHÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 4º, da Lei nº 4.570, de 14 de
junho de 1984;
CONSIDERANDO a necessidade de padronizar institucionalmente a pintura e a
identificação nas fachadas das Unidades Policiais Militares, objetivando uma melhor identidade
visual da Corporação,
RESOLVE:
Art. 1º. A pintura das paredes externas das Unidades Policiais Militares (UPM), até
nível de Destacamento, deverá ser na cor branco gelo, sendo que a faixa inferior, com dimensão de
0,80 cm (oitenta centímetros) em relação ao piso, deverá ser pintado na cor azul del rey ou aplicado
revestimento cerâmico da mesma cor.
§ 1º. As colunas e pilares das fachadas serão inteiramente pintados na cor azul del
rey.
§ 2º. Em caso de rodapés em paredes ou muros, estes também deverão ser pintados
na cor azul del rey.
§ 3º. As portas e janelas das unidades deverão ser pintadas na cor azul del rey,
exceto as confeccionadas em vidro.
Art. 2º. A pintura interna será na cor branco gelo, podendo ser combinada no
ambiente com a tinta de cor areia ou palha, nas seguintes proporcões: 03 (três) paredes na cor branco
gelo e 01 (uma) parede em destaque na cor palha ou areia.
Parágrafo Único. Os corredores internos das unidades também serão na cor branco
gelo, com faixa 0,80 cm (oitenta centímetros) pintada na cor azul del rey.
Art. 3º. A placa de identificação das UPM’s ficará em local de destaque, na fachada
da Unidade, podendo ser pintado na parede ou afixado letreiro. Será admitido 03 (três) tamanhos
distintos, conforme disposto no anexo, de modo a se adequar ao espaço e local.
Art. 4º. A placa de identificação terá formato de um quadrilátero retangular com
preenchimento na cor azul del rey, e conterá as seguintes sobreposições:
I – Duas faixas cortarão longitudinalmente o retângulo, dispostas de forma
centralizada em relação ao lado de menor comprimento. A faixa superior na cor vermelha e a inferior
na cor branca, ambas separadas, as medidas estão contidas no anexo desta portaria.
II - Na margem esquerda (do observador) será inserido o emblema da PMMA, de
modo que o contorno do referido símbolo fique equidistante em relação as bordas superior, inferior e
margem esquerda do retângulo, conforme disposto no anexo.
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III - Na margem direita (do observador), centralizado em relação a parte superior
da placa e as faixas, terá a inscrição “POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO”, o tamanho e a fonte
está consignado em anexo.
IV – Logo abaixo, centralizado em relação as faixas e a base do retângulo, alinhado
à direita (do observador) conterá a seguinte legenda:
a) quando se tratar de Grande Comando, Comando de Área, Batalhão (BPM) e
Companhia Independe (CI), será aposto a sigla da Unidade, separado por hífen o nome da localidade,
toda inscrição estará com a mesma fonte e tamanho, conforme designado no anexo;
b) quando se tratar de Companhia Destacada (CIA), Pelotão (PEL) e Destacamento
(DPM), será aposto a sigla do Batalhão ou Companhia Independente a que pertencer a Subunidade,
separado por hífen a sigla da Subunidade (CIA, PEL e DPM) e separado por hífen o nome da
localidade, toda inscrição estará com a mesma fonte e tamanho, conforme designado no anexo.
Art. 5º. As unidades especializadas BPCHOQUE, BOPE e BPA poderão adotar
pintura e placa de identificação com característica e peculiaridades convenientes a dinâmica de suas
atividades, observando no que couber o disposto neste normativo.
Art. 6º. Os casos omissos deverão ser documentados e encaminhados formalmente
ao Estado-Maior Geral da PMMA, a quem compete análise e deliberação.
Art. 7º. As despesas decorrentes da aplicação desta Portaria correrão à conta das
dotações das UPM’s, conforme suas previsões orçamentárias.
Art. 8º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 9°. Fica revogada a Portaria nº 019/05 – GCG, publicado no Boletim Geral nº
107, de 13 de junho de 2005 e o artigo 7° da Portaria 026/05-GCG, datado de 05 de julho de 2005,
publicado do Boletim Geral n°135 de 22 de julho de 2005.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
CEL QOPM ISMAEL DE SOUZA FONSÊCA - Comandante Geral da PMMA.
NOTA Nº: 20190814104043 – GCG
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PORTARIA Nº 055/2019 – QCG - Dispõe sobre o funcionamento do grupo de trabalho do
Estado Maior Geral da Polícia Militar do Maranhão, previsto no art. 11, da Lei nº 4.570, de 14
de junho de 1984 e dá outras providências.
(BG Nº 161, de 26 de agosto de 2019)
(a) O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO, no
uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo art. 4º e o disposto no art. 11, da Lei nº
4.570, de 14 de junho de 1984,
R E S O L V E:
Art. 1º. Ficam aprovadas, nos termos desta Portaria, as normas complementares
relativas ao funcionamento e a ordem dos trabalhos das reuniões do Estado Maior Geral da PMMA.
Art. 2º. O Estado-Maior Geral (EMG) se reunirá, ordinariamente, por meio de
reuniões presenciais, às 09 horas das sextas-feiras no Quartel do Comando Geral (QCG), salvo
deliberação em contrário, cientificando os interessados o outro local de realização da reunião do
EMG.
§ 1º. O EMG poderá reunir-se extraordinariamente, desde que determinado pelo
Comandante Geral, pelo Chefe do EMG e Subcomandante Geral ou pelo Subchefe do EMG da
PMMA.
§ 2º. No caso do cancelamento das reuniões ordinárias, os membros do EMG serão
avisados com antecedência de 24 (vinte e quatro) horas, pela Subchefia do EMG.
Art. 3º. As reuniões do EMG serão presididas pelo Chefe do EMG e
Subcomandante Geral da PMMA e, no seu impedimento pelo Subchefe do EMG.
§ 1º. Participarão das reuniões todos os Chefes das Seções do EMG e, em caso de
impedimento, um oficial superior QOPM, servindo na respectiva Seção do EMG.
§ 2º. Quando necessária sustentação oral por representante da Organização Policial
Militar seja Diretor, Comandante ou Chefe e/ou oficial, por este indicado, poderá participar da
reunião do EMG, devendo fazer a apresentação sucinta da justificativa da proposta encaminhada para
apreciação.
Art. 4º. A pauta de reunião será definida pela Subchefia do EMG, que informará
em tempo hábil aos participantes os assuntos a serem tratados.
§ 1º. Os membros do EMG devem solicitar a Subchefia à inscrição em pauta de
reunião dos pareceres que estão sob a sua relatoria, devidamente instruídos, para serem apreciados e
deliberados pelos demais membros, na respectiva reunião do EMG.
§ 2º. Os pareceres de EMG que forem apresentados com informações incompletas
e ou insatisfatórias deverão ser devolvidos para os respectivos relatores ou redistribuídos, conforme
deliberação colegiada do EMG.
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§ 3º. A pauta das reuniões deve conter a identificação da reunião por número, data,
local, horário, tipo de reunião (ordinária ou extraordinária) e a relação dos assuntos a serem
deliberados.
Art. 5º. A sequência da reunião do EMG deverá cumprir as seguintes etapas:
I - Apreciação da ata de reunião anterior e assinatura dos respectivos membros;
II – Leitura da pauta de reunião;
III – Apreciação dos pareceres apresentados pelos relatores e, quando necessário, a
sustentação oral dos membros das OPM´s envolvidos;
IV – Debates;
V – Deliberação dos pareceres apresentados ou dos assuntos abordados na reunião,
através de votação, começando pelo oficial mais moderno até o mais antigo entre os membros do
EMG.
Art. 6º. As atribuições referentes ao secretariado das reuniões do EMG ficarão a
cargo do oficial servindo na Subchefia do EMG, devendo o referido oficial:
I - Providenciar a juntada do parecer do relator ao respectivo Estudo de Estado
Maior, bem como, a decisão deliberada na reunião de EMG.
II - Lavrar a ata de reunião do EMG, com as deliberações reduzidas a termo, após a
coleta das assinaturas dos membros do EMG, para publicação no Boletim Geral da Corporação.
III - Zelar pelo cumprimento das decisões deliberadas na reunião do EMG.
Art. 7º. Os casos omissos serão deliberados pelo Comandante Geral da PMMA,
Subcomandante Geral e/ou Subchefe do EMG.
Art. 8º. Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
CEL QOPM ISMAEL DE SOUZA FONSECA - Comandante Geral da PMMA.
NOTA Nº: 20190814123506 – GCG
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PORTARIA Nº 60/2019–GCG - Dispõe sobre a aquisição, o emprego, segurança, instrução,
armazenamento dos Instrumentos de Menor Potencial Ofensivo (IMPO).
(BG Nº 161, de 26 de agosto de 2019)
(a) O COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO MARANHÃO, no
uso de suas atribuições legais, de acordo com o artigo 4º da Lei Estadual nº 4.570, de 14 de junho de
1984, e considerando a necessidade de padronizar as normas e os procedimentos referentes à
administração de material e controle de patrimônio no âmbito da Corporação, e
Considerando o disposto no Regulamento para Fiscalização de Produtos
Controlados (R-105);
Considerando o disposto publicado no Boletim Geral da PMMA nº 229/2011 que
trata da “Normatização para distribuição e controle de material não letal”;
Considerando o código de conduta para os funcionários responsáveis pela
aplicação da Lei, adotado pela Assembleia Geral das Nações Unidas na sua Resolução nº 34/169, de
17 de dezembro de 1979;
Considerando os princípios básicos de uso da força e armas de fogo pelos
funcionários responsáveis pela aplicação da lei, adotados pelo 8º Congresso das Nações Unidas para
Prevenção do Crime e o Tratamento dos Delinquentes, realizado em Havana, Cuba, de 27 de agosto
a 07 de setembro de 1999;
Considerando a Portaria Interministerial nº 4.226, de 31 de dezembro de 2010, da
Secretaria de Direitos Humanos / Ministério da Justiça, que estabelece diretrizes sobre o Uso da
Força pelos Agentes de Segurança Pública;
Considerando o disposto na Lei 13060 de 22 de dezembro de 2014 que disciplina o
uso dos instrumentos de menor potencial ofensivo pelos agentes de segurança pública, em todo o
território nacional;
Considerando a Convenção contra a tortura e outros tratamentos ou penas cruéis,
desumanos ou degradantes, adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, em sua XL Sessão,
realizada em Nova York em 10 de dezembro de 1984 e promulgada pelo Decreto nº 40, de 15 de
fevereiro de 1991.
Considerando a necessidade de criação de procedimentos sobre a utilização de
agentes químicos e munições de impactos controlados e armas de incapacitação neuromuscular nas
atividades operacionais e de instrução de tropa, alertando para as formas e condições em que tais
materiais devem ser utilizados, seus efeitos e consequências pelo uso indevido e/ou indiscriminado;
Considerando a necessidade de atender as especificações técnicas para sua
utilização, especialmente quanto às características de cada um, visando a correta aplicação de cada
munição química, além da observância dos prazos de validade estabelecidos pelo fabricante;
Considerando que o emprego tático policial de armas de menor potencial ofensivo
constitui recurso seletivo para o uso progressivo da força na aplicação da lei;
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Considerando que o emprego de agentes químicos nas instruções tem por objetivo
proporcionar um nível de adestramento adequado às Unidades Policiais Militares, pela preparação
individual e coletiva, para o aproveitamento eficaz desse recurso tático policial.
RESOLVE:
Art. 1º Estabelecer as normas gerais sobre a aquisição, o emprego, segurança,
instrução, armazenamento dos Instrumentos de Menor Potencial Ofensivo (IMPO) no âmbito da
Polícia Militar do Maranhão.
Art. 2º Considera-se Instrumentos de Menor Potencial Ofensivo – IMPO, para
efeito desta portaria:
I - Agentes químicos Ortoclobenzilmalononitrilo (CS), Oleoresina de Capsaicina
(OC) e Police Spray Incapacitante – PSI-PRÓ (Gengibre);
II - Espargidores de uso policial;
III - Munições químicas de uso policial;
IV - Munições de Impacto Controlado;
V - Lançador Federal;
VI - Granadas explosivas e fumígenas;
VII - Armas de Incapacitação Neuromuscular;
VIII - Espingarda Calibre 12, quando utilizada com munição de impacto
controlado.
CAPÍTULO I
Do emprego de Instrumentos de Menor Potencial Ofensivo (IMPO)
Art. 3º O emprego tático policial de Instrumentos de Menor Potencial Ofensivo
(IMPO) constitui recurso seletivo para o uso progressivo da força na aplicação da lei, objetivando
reduzir ou eliminar o uso da força física direta, atuando na diminuição da capacidade de resistência,
manutenção da superioridade e ambiente favorável à atuação policial.
Art. 4º As atividades que envolvem trato direto com elementos constantes no artigo
2º desta Portaria, como aquelas compreendidas pela manipulação, manuseio, estocagem, transporte e
a utilização tática, ou para fins de instrução, são missões de risco e exigem treinamento
especializado, devendo ser desenvolvida exclusivamente por policiais militares habilitados.
Art. 5º Todo policial militar que tenha obrigação funcional de manipular ou
manusear Instrumentos de Menor Potencial Ofensivo (IMPO) deve conhecer osriscos e perigos
decorrentes de sua utilização, incumbindo-lhe comportar-se como perito responsável em seu nível e
campo de ação, preocupando-se em prevenir acidentes que possam resultar tais atividades.
Art. 6º Quando no comando de fração elementar ou constituída dotada de
Instrumentos de Menor Potencial Ofensivo (IMPO), antes de determinar o emprego, o Oficial ou
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praça habilitado deverá identificar os policiais militares detentores da respectiva especialização tendo
em vista a conveniência e cautelas necessárias na utilização do recurso sob sua responsabilidade.
Art. 7º A utilização de Instrumentos de Menor Potencial Ofensivo (IMPO) na
PMMA fica condicionada às especialidades e cursos de habilitação necessários.
Art. 8º Estão habilitados, para atuarem como operadores de agentes químicos,
munições de impacto controlado – calibre 12, Armas de incapacitação neuromuscular e Lançador
Federal, os policiais militares com os cursos:
I - Curso de Operações de Choque;
II - Curso de Operações Especiais;
III - Curso de Operações Químicas, com carga horária de, no mínimo, de 60
horas/aula;
IV - Curso de Ações Táticas Especiais;
VI - Demais cursos operacionais que tenham o módulo de agentes químicos com
carga horária mínima de 10 horas/aula;
VII - Demais cursos operacionais que tenham módulo de munições de impacto
controlado, com carga horária, no mínimo de 10 horas/aula;
VIII - Curso de armas de incapacitação neuromuscular com carga horaria de no
mínimo 15 horas.
§ 1º A Diretoria de Ensino – DE – realizará a homologação da habilitação do
policial militar que participar e formar em qualquer um dos cursos operacionais constantes no artigo
8º desta Portaria, dentro ou fora da corporação, sob pena de não estar devidamente habilitado para
operar ou multiplicar o conhecimento.
§ 2º O uso indiscriminado ou fora dos preceitos legais implica diretamente em
sanções administrativas, civis e penais.
§ 3º Serão considerados habilitados para ministrarem instrução com os Instrumento
de Menor Potencial Ofensivo disposto no artigo 2º aqueles que possuírem os cursos dos itens I, II e
III do artigo 8º desta Portaria.
CAPÍTULO II
Da instrução com agentes químicos
Art. 9º A instrução que envolve a utilização de agentes químicos deve ser revestida
de especial atenção, tendo em vista que tais substâncias são capazes de produzir efeitos indesejáveis,
quando as precauções devidas são negligenciadas.
§ 1º Estão habilitados a serem instrutores de cursos envolvendo agentes químicos,
os portadores dos cursos constantes nos itens I, II, III do artigo 8º, desta Portaria.
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§ 2º Os cuidados relativos a instrução com agentes químicos, visando garantir nível
de segurança compreendem, além de outras disposições aplicáveis:
I – a observância das características gerais de emprego do agente químico, seus
efeitos, distância a ser aplicada, estado de conservação, prazo de validade e estabilidade química;
II – a condução por instrutor habilitado, com pleno domínio sobre os assuntos
ministrados;
III – a exigência de bom estado de saúde, comprovado por exame médico bienal,
para instrutores, monitores e instruendos, na instrução ordinária e de manutenção;
IV – a observância, pelo instrutor, das restrições à combinação de agentes
químicos, utilizados em conjugação com outros agentes e/ou substâncias capazes de produzir reação
química que altere seus efeitos originais, com implicação de risco para a saúde do pessoal envolvido;
V – o planejamento antecipado e registro nos documentos de ensino próprios:
Plano de Curso/Estágio e Quadro de Trabalho Semanal;
VI – o estabelecimento de suporte de atendimento médico de emergência;
VII – o controle direto, pelo instrutor e monitor, da concentração do agente
químico nos exercícios realizados em ambientes fechados, com pouca ou nenhuma passagem de
oxigênio, e em ambientes abertos, que permitam a rápida descontaminação;
§ 3º A instrução com agente químico lacrimogêneo não deverá ser ministrada em
dias úmidos ou após aulas de Educação Física, uma vez que a umidade e o calor facilitam a absorção
do componente químico (CS) pelas superfícies epiteliais úmidas, exceto em Cursos de Operações de
Choque e Operações Especiais, devido a necessidade do instruendo está sendo habilitado como
instrutor da disciplina;
Art. 10 A instrução envolvendo agentes químicos será ministrada por pessoas
habilitadas, observado o disposto no artigo 8º desta Portaria e demais disposições pertinentes
estabelecidas pela Diretoria de Ensino da PMMA.
Parágrafo único: a instrução de habilitação para utilização de agentes químicos será
ministrada por policiais militares possuidores dos cursos especificados no artigo 8º desta Portaria,
atendendo a doutrina e as características de cada curso operacional.
CAPITULO III
Do controle, utilização, estocagem e da guarda dos Instrumentos de Menor Potencial Ofensivo
(IMPO).
Art. 11 Fica restrito ao Batalhão de Polícia de Choque e aos Grupos de Operações
Especiais e Forças Táticas, pertencentes às Unidades Policiais subordinadas ao Comando de
Policiamento do Interior, a estocagem e a utilização dos elementos constantes no artigo 2º, sendo
permitido as demais OPM ́s, até o nível de Grupo Policial Militar (GPM), a utilização e
armazenagem de espargidores e armas de incapacitação neuromuscular, respeitando o artigo 8º desta
Portaria.
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Art. 12 O controle da entrada e saída de material químico na OPM, para fins de
instrução ou serviço, deverá ser realizado em livro próprio, no qual ficará registrado:
I - identificação do policial responsável pelo manuseio ou manipulação: nome,
posto/graduação e matrícula;
II - tipo;
III - quantidade;
IV - destino;
V - finalidade.
Art. 13 A utilização de qualquer componente químico deve ser informada logo
após o cumprimento da missão e sem prejuízo das disposições estabelecidas em outras normas, em
relatório de utilização e/ou Boletim de Ocorrência.
§1º Para a aquisição, o emprego, a segurança, a instrução e o armazenamento dos
Instrumentos de Menor Potencial Ofensivo (IMPO) no âmbito da Polícia Militar do Maranhão, fica
designado como Gestor Master, o Subdiretor de Apoio Logístico da PMMA, responsável pela
supervisão e controle a nível institucional e como Gestor da Unidade, o Subcomandante da Unidade,
responsável pela supervisão e controle no nível de UPM.
§2º Para a aquisição, o emprego, a segurança, a instrução e o armazenamento dos
Instrumentos de Menor Potencial Ofensivo (IMPO) no âmbito da Polícia Militar do Maranhão
devem ser utilizados os modelos de relatórios constantes nas normas da PMMA – Normalização para
Distribuição e Controle de Material Não Letal, da Diretoria de Apoio Logístico (DAL), de 12 de
dezembro de 2011, publicada no Boletim Geral nº 229/11, onde se destaca: LIVRO CONTROLE DE
MATERIAL NÃO LETAL DA UPM, a cargo da Unidade; LIVRO DE PARTE DIÁRIA DO
MATERIAL NÃO LETAL DA UPM a cargo do Fiscal Administrativo e supervisão e controle do
Subcomandante da Unidade (Gestor daUnidade); RELATÓRIO DE EMPREGO DE MATERIAL
NÃO LETAL, a ser encaminhado pelo Gestor da Unidade ao Gestor Master, o Subdiretor de Apoio
Logístico da PMMA; e RELATÓRIO MENSAL DE EMPREGO, CONSERVAÇÃO E
ALTERAÇÕES DO MATERIAL NÃO LETAL, a ser enviado mensalmente pelo Gestor da Unidade
ao Gestor Master.
Art. 14 Quanto ao acondicionamento das munições químicas, as mesmas devem ser
acondicionadas em local arejado, com umidade relativa do ar controlada entre 60% e 80% e
temperatura entre 22° C a 38° C.
Art. 15 Tem competência para efetuar apreensão de produtos controlados, nas áreas
de sua atuação, consoante o artigo 240, do Regulamento para Fiscalização de Produtos Controlados
(R105):
I - as autoridades alfandegárias;
II - as autoridades militares;
III - as autoridades policiais;
IV - as demais autoridades às quais sejam por lei delegadas atribuições de polícia;
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V - a ação conjunta dessas autoridades.
Art. 16 O produto controlado em situação irregular deverá ser informado
imediatamente ao Batalhão de Polícia de Choque que fará a devida apreensão, satisfazendo o
disposto no artigo 241, do Regulamento para Fiscalização de Produtos Controlados (R-105), sendo o
mesmo remetido à Diretoria de Apoio Logístico para destino e vedada a sua utilização para qualquer
atividade, seja instrução, ação ou operação policial.
Art. 17 Deverá ser rigorosamente observado o prazo de validade estabelecido pelo
fabricante ficando vedado a sua utilização e, como observado o disposto no artigo 241, do
Regulamento para Fiscalização de Produtos Controlados (R-105), se o equipamento estiver estocado
e/ou sob a guarda do Batalhão de Polícia de Choque, deverá ser remetido a Diretoria de Apoio
Logístico, mas se estiver estocado e/ou sob a guarda de outra OPM, o material deverá ser
encaminhado ao Batalhão de Polícia de Choque para conhecimento e providências.
CAPITULO IV
Da aquisição
Art. 18 Compete à PMMA, através da Diretoria de Apoio Logístico, após
autorização do Exército, adquirir diretamente do fabricante, os instrumentos e materiais de menor
potencial ofensivo a seguir listados, de uso restrito, para as atividades de segurança pública por
OPMs que possuam serviço orgânico de segurança especializada:
I. Máscara contra gases lacrimogêneos (OC ou CS) e fumígenos;
II. Lançador Federal;
III. Armas de Incapacitação Neuromuscular;
IV. Espargidores;
V. Granadas explosivas e fumígenas;
VI. Munições lacrimogêneas e fumígenas nos calibres 12 / 38.1 / 40;
VII. Munições de impacto controlado no calibre 12 / 38.1 / 40;
VIII. Espingardas calibre 12.
Parágrafo único. As autorizações para aquisições previstas no presente artigo, por
parte de empresas cuja atividade seja fiscalizada pelo Exército Brasileiro, ficam condicionadas à
comprovação, pela interessada, da anuência daquele órgão na aquisição pretendida.
Art. 19 No caso de munições de menor potencial ofensivo, no calibre 12, com
balins de borracha ou plástico, considerados de uso permitido, poderá a OPM interessada pleitear a
aquisição indistintamente no comércio especializado, mediante solicitação à Diretoria de Apoio
Logístico ou na indústria, observado o disposto no parágrafo único do art. 1º da presente Portaria.
Art. 20 A aquisição de produtos controlados na indústria, sejam eles de uso restrito
ou permitido, está condicionada à autorização específica da Diretoria de Apoio Logístico, que
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verificará o preenchimento dos requisitos legais, conforme necessidade da OPM ou por aquelas
possuidoras de serviço orgânico de segurança especializado.
CAPÍTULO V
Das disposições gerais e finais
Art. 21 É dever dos comandantes, chefes e diretores no âmbito da PMMA e
responsabilidade de todos os policiais militares, zelar pelo cumprimento das normas especificadas
nesta Portaria, bem como demais normas constantes no Regulamento para Fiscalização de Produtos
Controlados (R105).
Art. 22 Fica proibido aos Oficiais e Praças da Polícia Militar do Maranhão, em
quaisquer dependências das OPM ou locais sujeitos à administração policial militar, conduzir, portar
ou fazer uso de instrumentos ou aparelhos particulares destinados a produzir choque e similares,
mesmo os de livre comércio, inclusive no interior das viaturas policiais militares, bem como aos
policiais militares, em serviço ou não, quando uniformizados.
Art. 23 A utilização de agentes químicos em demonstrações e cerimônias militares
deverá estar prevista no documento específico que regular o evento.
Art. 24 Os casos omissos nesta Portaria serão analisados pelo Comandante do
Batalhão de Polícia de Choque e encaminhados ao Comandante de Missões Especiais.
Art. 25 Esta portaria deverá ser revisada sempre que houver novas considerações
técnicas quanto ao emprego, instrução, aquisição e material de Instrumentos de Menor Potencial
Ofensivo.
Art. 26 Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.
CEL. QOPM ISMAEL DE SOUZA FONSÊCA - Comandante Geral da Polícia
Militar do Maranhão.
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PORTARIA N.º 063/2019-GCG - Institui e Padroniza o Distintivo de Bolso na Polícia Militar
do Maranhão.
(BG Nº 161, de 26 de agosto de 2019)
(a) O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO
MARANHÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 4° da Lei n° 4.570, de
14/06/84 e o disposto no art. O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 4° da Lei n° 4.570, de
14/06/84 e o disposto no art. 31, do Decreto nº 15.777, de 01 de setembro de 1997,
RESOLVE:
Art. 1º. Instituir e padronizar o distintivo de bolso na Polícia Militar do Maranhão,
conforme modelo em anexo a esta portaria.
Art. 2º O Distintivo de bolso terá as dimensões de 3,5 cm de largura x 4,5 cm de
altura, e será dividido em duas partes: Barra Superior (Chefe) e Parte Inferior (Escudo).
I - Barra superior (Chefe) na forma retangular de 3,5 cm de largura x 1 cm de
altura, subdividida horizontalmente por duas barras paralelas nas cores azul (superior) e vermelho
(inferior), contendo a abreviatura da UPM (caracteres de 0,7 cm de altura);
II - Parte inferior (Escudo) com fundo branco, na forma de um quadrado medindo
3,5 cm x 3,5 cm, que por sua vez encontra-se subdividido em duas outras figuras: um retângulo
medindo 3,5 cm x 2,2 cm e um semicírculo com corda medindo 1,3 cm. O distintivo terá seu
contorno em borda dourada, com 1 mm de espessura.
Art. 3º O distintivo de bolso será fundido em metal, constituído: na barra superior
(Chefe) pela abreviatura da Unidade Policial e na parte inferior (Escudo) será inserido o brasão da
UPM.
Paragrafo Único. O distintivo de bolso será afixado em uma lapela de couro, cujos
contornos acompanharão o desenho do emblema, com uma projeção vertical de 2,5 cm e uma
abertura em forma de “casa” para colocar no botão do bolso.
Art. 4º A Unidade Policial Militar (UPM) que possui brasão devidamente
regulamentado poderá fazer jus ao distintivo de bolso.
Art. 5°. A UPM que não possuir brasão deverá remeter proposta ao Estado-Maior
Geral, para análise e regulamentação, e após aprovação poderá fazer uso do distintivo de bolso.
Art. 6°. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
CEL QOPM ISMAEL DE SOUZA FONSECA - Comandante Geral da PMMA.
NOTA Nº: 20190814135745 – GCG
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PORTARIA N.º 064/2019-GCG - Institui e disciplina o uso do Brasão do Batalhão de Policia de
Choque da Polícia Militar do Maranhão.
(BG Nº 161, de 26 de agosto de 2019)
O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO
MARANHÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 4º, da Lei nº 4.570, de 14 de
junho de 1984,
RESOLVE:
Art. 1º. Instituir o Brasão do Batalhão de Polícia de Choque da Policia Militar do
Estado do Maranhão, de acordo com as especificações contidas nos anexos a esta Portaria.
Art. 2º. O Brasão do Batalhão de Policia de Choque da Policia Militar do Estado do
Maranhão pode ser utilizado pelos policiais militares que estiverem atualmente servindo no mesmo.
§ 1°. A utilização no fardamento operacional específico da unidade (uniforme
urbano digitalizado ou equivalente) deve ser na versão emborrachada e em baixa visibilidade.
§ 2°. O Brasão também será utilizado nas camisetas, que compõe os uniformes da
unidade, conforme dispõe o Regulamento de Uniforme da Polícia Militar do Maranhão.
Art.3°. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus
efeitos a contar de 19 de novembro de 2018.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. CEL QOPM ISMAEL DE
SOUZA FONSECA - Comandante Geral da PMMA.
ANEXO “A”
COMPOSIÇÃO E SIGNIFICADO
DISTINTIVO DO BATALHÃO DE POLÍCIA DE CHOQUE DA POLÍCIA MILITAR DO
ESTADO DO MARANHÃO.
O distintivo do Batalhão de Polícia de Choque da Polícia Militar do Estado do
Maranhão é formado em baixa visibilidade, confeccionado em material emborrachado, destinado à
utilização nos Uniformes Operacionais, medindo 7,00cm de largura por 8,00cm de altura, conforme
descrito no ANEXO “B”. O distintivo deve ser utilizado na manga esquerda do uniforme. O
distintivo deve conter as seguintes especificações:
I - COMPOSIÇÃO:
EMBORRACHADO
O Brasão do Batalhão de Polícia de Choque é um desenho em forma de castelo
com borda de 0,10cm na cor “PRETA”, preenchido com a cor “CINZA”, com detalhes de tijolos
aparentes com bordas na cor “PRETA”. Sobreposto a este temos mais uma forma com desenho que
acompanha as linhas do desenho principal, com preenchimento na cor “PRETA”, centralizado na
parte superior temos a inscrição “B P CHOQUE” e na parte inferior a inscrição “PMMA”, ambas no
formato “STENCIL” e na cor “BRANCA”. Acima da inscrição “PMMA” temos um banner na cor
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“CINZA” e dentro do mesmo a inscrição “LUÍS FÁBIO SIQUEIRA SILVA”, no formato
“STENCIL” e na cor “PRETA”. Ao centro do Brasão temos um Escudo com borda na cor
“BRANCA”, preenchimento na cor “PRETA” e uma faixa degradê com as cores “PRETA” e
“CINZA”. Dentro do Escudo temos um Elmo Espartano cruzado com uma Espingarda Calibre 12 e
um Bastão Policial Militar, todos preenchidos com a cor “CINZA”.
II – SIGNIFICADO
a) MURALHA COM TIJOLOS APARENTES
Simboliza a força, a resistência e a coesão de um pelotão de choque. Na
representação de uma muralha com tijolos visíveis cada tijolo representa um Operador de Choque,
que unidos representam a indivisibilidade de uma unidade de choque, servindo de barreira
intransponível para qualquer tentativa de ruptura à Ordem Pública.
b) EQUIPAMENTOS DE CDC
Os equipamentos de CDC representados pelo Escudo, Bastão Policial Militar e pela
Espingarda Calibre .12 cruzados no centro do Brasão, tem por objetivo demonstrar a técnica e
doutrina utilizada pela tropa de CDC, por meio das tecnologias não letais de forma gradativa e
escalonada, buscando a restauração da Ordem Pública.
c) ELMO ESPARTANO
Elmo espartano (coríntio), frontal, o mesmo simboliza as raízes históricas das
unidades militares, as quais na Era Clássica encontravam-se centradas essencialmente em homens de
elite, que se utilizando dessa proteção intimadora, marco do destemor, obtinha a primazia e o êxito
necessário nos combates. Na atualidade, representa o espírito de corpo, a perseverança e a segurança
nas Ações e Operações de Choques, caracterizando os fatores essenciais ao êxito na preservação ou
na restauração da Paz Social e da Ordem Pública.
f) DESCRIÇÕES
Na base do Brasão, no centro a abreviatura “PMMA”, Polícia Militar do Estado do
Maranhão, instituição a qual o Batalhão de Polícia de Choque pertence. Acima e centralizado, a
inscrição “B P CHOQUE”, Batalhão de Polícia de Choque, o qual tem por significado principal, a
garantia da Paz e da Ordem. Dentro do Banner a inscrição “LUÍS FÁBIO SIQUEIRA SILVA”,
homenagem ao Major Luís Fábio Siqueira Silva (in memoriam), representando o nome do Batalhão.
ANEXO “B”
MEDIDAS DO BRASÃO DO BATALHÃO DE POLÍCIA DE CHOQUE DA POLÍCIA
MILITAR DO ESTADO DO MARANHÃO, PARA USO NOS UNIFORMES
OPERACIONAIS
BATALHÃO DE POLÍCIA DE CHOQUE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO
MARANHÃO
DESCRIÇÃO (LARGURA X ALTURA)
BRASÃO: 70,00mm X 80,00mm
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DESENHO INTERNO: 58,74mm X 68,31mm
ESCUDO: 29,92mm X 41,48mm
BANNER: 43,83mm X 24,55mm
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. CEL QOPM ISMAEL DE SOUZA FONSECA
- Comandante Geral da PMMA.
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PORTARIA N.º 062 /2019-GCG - Institui e disciplina o uso do Brevê do Curso de Formação de
Instrutores PROERD da Polícia Militar do Maranhão.
(BG Nº 164, de 29 de agosto de 2019)
O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO
MARANHÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 4º, da Lei nº 4.570, de 14 de
junho de 1984, considerando o teor da Portaria nº 027/2003-GCG, de 16/08/2003, publicada no
Boletim Geral nº 186/2003, de 03/10/2003, que instituiu na Polícia Militar do Maranhão o Programa
Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (PROERD),
RESOLVE:
Art. 1º. Instituir o Brevê do Curso de Formação de Instrutores PROERD da Polícia
Militar do Estado do Maranhão, de acordo com as especificações contidas nos anexos desta Portaria.
Art. 2º. O Brevê do Curso de Formação de Instrutores PROERD da Policia Militar
do Estado Maranhão pode ser utilizado pelos concludentes do Curso de Formação de Instrutores
PROERD.
§ 1° - A utilização do Brevê é exclusiva aos militares que concluírem o Curso de
Instrutores PROERD com aproveitamento.
§ 2° - A utilização para os uniformes 1º A, 2º A, 3º A, 3º B, 3º C e 3º C/1 deve ser
na versão em metálico dourado.
§ 3° - A utilização para o uniformes operacionais 4º A e 4º A-1, deve ser na versão
emborrachada.
Art. 3°. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus
efeitos a contar de 19 de novembro de 2018.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
CEL QOPM ISMAEL DE SOUZA FONSECA - Comandante Geral da PMMA.
ANEXO “A”
COMPOSIÇÃO E SIGNIFICADO
BREVÊ DO CURSO DE FORMAÇÃO DE ISNTRUTORES PROERD DA POLÍCIA MILITAR
DO MARANHÃO.
O Brevê do Curso de Formação de Instrutores PROERD da Polícia Militar do Maranhão possui duas
formas: uma, confeccionada em metal, a ser utilizado nos Uniformes de Passeio, com medidas de
60,00 mm de largura por 40,00 mm de altura (ANEXO B). A outra forma, será confeccionada em
material emborrachado, destinado à utilização em uniformes operacionais, seguindo as mesmas
dimensões da forma metálica. As duas versões do brevê devem ser utilizadas acima do bolso direito
do uniforme. Os distintivos devem conter as seguintes especificações:
I – COMPOSIÇÃO:
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O Brevê será representado da seguinte forma: distintivo metálico/emborrachado com campo circular
central dividido em três partes, apresentando-se, da borda para a parte interna, da seguinte forma:
1. Borda larga externa na cor Vermelha, com a inscrição PROGRAMA EDUCACIONAL DE
RESISTÊNCIA ÀS DROGAS E À VIOLÊNCIA em letras na cor amarela, em formação de círculo;
2. Segunda faixa circular, na cor amarela, com a as seguintes inscrições, na cor preta: Polícia, à
esquerda; Escola, à direita; e Família, na parte central inferior;
3. A figura central, sobreposta ao círculo na cor preta, apresenta um triângulo isósceles de cor preta,
com borda amarela, tendo ao centro dessa figura a logomarca registrada do PROERD e, logo a baixo,
a inscrição, INSTRUTOR, ambos inscritos na cor vermelha.
Esse campo circular será circundado por ramos de ouro que se rematam na base do distintivo, dando
suporte à figura. Na parte inferior encontra-se um listel na cor preta e com bordas douradas, com a
inscrição PMMA, em letras douradas.
II – SIGNIFICADO:
BORDA LARGA EXTERNA NA COR VERMELHA
Representa a harmonia, e o PROERD enquanto atividade de prevenção primária ao uso indevido de
drogas e violência desenvolvido pela Corporação.
FAIXA CIRCULAR, NA COR AMARELA, COM AS INSCRIÇÕES, NA COR PRETA: POLÍCIA,
ESCOLA, E FAMÍLIA, NA PARTE CENTRAL INFERIOR.
Esses elementos representam as instituições indispensáveis para o sucesso do programa.
TRIÂNGULO ISÓSCELES DE COR PRETA, COM BORDA AMARELA
Representa a tríade base do Programa, em que cada um dos lados representa: a Polícia, Escola e
Família. Abrigando, ao centro a logomarca registrada do PROERD e, logo abaixo, a inscrição,
INSTRUTOR, a quem se destina o brevê.
RAMOS DE OURO
Representa a união de forças entre os atores principais do programa, a saber: o ramo superior direito,
a Policia Militar do Maranhão, o ramo inferior direito, as famílias, o ramo superior esquerdo, O
D.A.R.E (detentor mundial do programa) e o ramo inferior esquerdo, a Escola. Instituições valorosas
e fundamentais para o desenvolvimento do Programa.
LISTEL NA COR PRETA E COM BORDAS DOURADAS, COM A INSCRIÇÃO PMMA, EM
LETRAS DOURADAS.
O listel em cor preta representa o Onix, pedra que simboliza o poder e a realização pessoal e
profissional, contendo a inscrição “PMMA”, Polícia Militar do Maranhão, valorosa instituição
responsável pelo curso.
ANEXO “B”
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MEDIDAS DO BREVÊ DO CURSO DE FORMAÇÃO DE INSTRUTORES PROERD DA
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO MARANHÃO, PARA USO NOS UNIFORMES DE
PASSEIO E OPERACIONAL.
CURSO DE FORMAÇÃO DE ISNTRUTORES PROERD DA POLÍCA MILITAR DO
MARANHÃO

DESCRIÇÃO (LARGURA X ALTURA)
CIRCUNFERÊNCIA DO CÍRCULO VERMELHO COM BORDA DOURADA E LETRAS
DOURADAS: 28,094 mm X 29,443 mm.
CIRCUNFERÊNCIA DO CÍRCULO DOURADO COM LETRAS PRETAS: 21,9863 mm X 23,039
mm.
CIRCUNFRÊNCIA DO CÍRCULO PRETO: 16,076 mm X 23,039 mm.
TRIÂNGULO COR PRETA COM BORDAS DOURADAS: 17,238 mm X 16, 568 mm.
NOME PROERD COR VERMELHA NO FUNDO PRETO: 15,091 mm X 5,465 mm.
NOME INSTRUTOR COR VERMELHA NO FUNDO PRETO: 11,779 mm X 1,637 mm.
LISTEL COR PRETA COM LETRAS DOURADAS: 31,472 mm X 9,059 mm.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
CEL QOPM ISMAEL DE SOUZA FONSECA - Comandante Geral da PMMA. NOTA Nº:
20190814124709 – GCG
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PORTARIA N.º 015/2019-CPOPM - Aprova o Calendário de Junta Militar de Saúde (JMS) e
Teste de Aptidão Física (TAF) para as promoções dos Oficiais.
(BG Nº 164, de 29 de agosto de 2019)
(a) O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO E
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE PROMOÇÃO DE OFICIAIS PM, no uso das atribuições que
lhes são conferidas pelo Decreto n° 11.964 de 29 de julho de 1991 (Regulamento da Lei de
Promoções de Oficiais),
R E S O L V E:
Art. 1º - Aprovar o Calendário de Junta Militar de Saúde (JMS) e Teste de Aptidão
Física (TAF) para as promoções dos Oficiais, conforme Anexo “Único” desta Portaria, em
cumprimento ao que dispõe os art. 6º, 21 e 34, do Decreto n° 11.964 de 29 de julho de 1991
(Regulamento da Lei de Promoções de Oficiais).
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Cel QOPM ISMAEL DE SOUZA FONSECA - Comandante Geral da PMMA e
Presidente da CPOPM.
ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO
COMISSÃO DE PROMOÇÃO DE OFICIAIS PM
Anexo “Único”
CALENDÁRIO DE JUNTA MILITAR DE SAÚDE (JMS) E TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF)
PARA AS PROMOÇÕES DOS OFICIAIS
PROM
OÇÕES DE ABRIL
JUNTA
MILITAR DE SAÚDE
(JMS)
TESTE
DE APTIDÃO FÍSICA
(TAF)

Até o
último dia útil do mês de
dezembro do ano anterior.
Segund
a quinzena do mês de janeiro
do ano corrente.

PROM
OÇÕES DE AGOSTO
Até o
último dia útil do mês de
abril do ano corrente.
Segund
a quinzena do mês de maio
do ano corrente.

PROM
OÇÕES DE DEZEMBRO
Até o
último dia útil do mês de
agosto do ano corrente.
Segund
a quinzena do mês de
setembro do ano corrente.

Observação: Para o TAF, o Presidente da Comissão de Promoção de Oficiais – CPOPM,
através de portaria, estabelecerá data e local para a realização do referido TAF que serão divulgados em
tempo hábil. NOTA Nº: 20190812133144 - 1ª Seção.
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PORTARIA N.º 39/2019–GCG - Institui e disciplina o uso da logomarca do aniversário de 183
anos da Polícia Militar do Maranhão e dá outras providências.
(BG Nº 173, de 11 de setembro de 2019)
(a) O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO, no
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 4º, da Lei nº 4.570, de 14 de junho de 1984,
CONSIDERANDO a data comemorativa do aniversário de 183 anos da Polícia
Militar do Maranhão.
RESOLVE:
Art. 1º. Instituir a logomarca comemorativa do aniversário de 183 anos da Polícia
Militar do Maranhão, conforme figura (ANEXO A), na forma estabelecida na presente Portaria.
Art. 2º. A Diretoria de Gestão da Tecnologia da Informação (DGTI) adotará as
providências necessárias para difundir a logomarca às OPM´s.
Art. 3°. A logomarca será utilizada nos ofícios da instituição, na superfície superior
esquerda dos cabeçalhos, durante o ano vigente, conforme modelo (ANEXO B).
§ 1°. Durante o mês de junho, todos os telefones móveis (celulares),
corporativo/funcionais devem exibir no perfil a imagem da logomarca comemorativa.
§ 2° Os computadores, notebook´s, tablet´s corporativo/funcionais devem dispor na
tela da área de trabalho e de descanso a logomarca comemorativa.
Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as
disposições em contrário.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
CEL QOPM ISMAEL DE SOUZA FONSECA - Comandante Geral da PMMA.
ANEXO A
LOGOMARCA COMEMORATIVA – FIGURA
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ANEXO B
ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO
COMISSÃO DE PROMOÇÃO DE OFICIAIS
Av. Jerônimo de Albuquerque, s/n, Calhau; CEP. 65.074-220; São Luís/MA; Telefax: (98) 2016
8410; E-mail: pm1.pmma@gmail.com
São Luís - MA, 22 de maio de 2019.
Ofício n.º XX/2019-CPOPM
Do TC QOPM Chefe da 1ª Seção EMG
Ao Sr. Cel. QOPM Subchefe do EMG da PMMA
Assunto: Atas elaboradas
Protocolo: xxxx
Encaminho a Vossa Senhoria a documentação que trata sobre as ações desta
Comissão, no tocante aos procedimentos realizados neste ano.
Respeitosamente,
TEN CEL QOPM Fulano de tal
Chefe da 1ª Seção do EMG
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PORTARIA Nº 055/2019–GCG - Dispõe sobre o funcionamento do grupo de trabalho do
Estado Maior Geral da Polícia Militar do Maranhão.
(BG Nº 174, de 12 de setembro de 2019)
(a) O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO, no
uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo art. 4º e o disposto no art. 11, da Lei nº
4.570, de 14 de junho de 1984,
R E S O L V E:
Art. 1º. Ficam aprovadas, nos termos desta Portaria, as normas complementares
relativas ao funcionamento e a ordem dos trabalhos das reuniões do Estado Maior Geral da PMMA.
Art. 2º. O Estado-Maior Geral (EMG) se reunirá, ordinariamente, por meio de
reuniões presenciais, às 09 horas das sextas-feiras no Quartel do Comando Geral (QCG), salvo
deliberação em contrário, cientificando os interessados o outro local de realização da reunião do
EMG.
§ 1º. O EMG poderá reunir-se extraordinariamente, desde que determinado pelo
Comandante Geral, pelo Chefe do EMG e Subcomandante Geral ou pelo Subchefe do EMG da
PMMA.
§ 2º. No caso do cancelamento das reuniões ordinárias, os membros do EMG serão
avisados com antecedência de 24 (vinte e quatro) horas, pela Subchefia do EMG.
Art. 3º. As reuniões do EMG serão presididas pelo Chefe do EMG e
Subcomandante Geral da PMMA e, no seu impedimento pelo Subchefe do EMG.
§ 1º. Participarão das reuniões todos os Chefes das Seções do EMG e, em caso de
impedimento, um oficial superior QOPM, servindo na respectiva Seção do EMG.
§ 2º. Quando necessária sustentação oral por representante da Organização Policial
Militar seja Diretor, Comandante ou Chefe e/ou oficial, por este indicado, poderá participar da
reunião do EMG, devendo fazer a apresentação sucinta da justificativa da proposta encaminhada para
apreciação.
Art. 4º. A pauta de reunião será definida pela Subchefia do EMG, que informará
em tempo hábil aos participantes os assuntos a serem tratados.
§ 1º. Os membros do EMG devem solicitar a Subchefia à inscrição em pauta de
reunião dos pareceres que estão sob a sua relatoria, devidamente instruídos, para serem apreciados e
deliberados pelos demais membros, na respectiva reunião do EMG.
§ 2º. Os pareceres de EMG que forem apresentados com informações incompletas
e ou insatisfatórias deverão ser devolvidos para os respectivos relatores ou redistribuídos, conforme
deliberação colegiada do EMG.
§ 3º. A pauta das reuniões deve conter a identificação da reunião por número, data,
local, horário, tipo de reunião (ordinária ou extraordinária) e a relação dos assuntos a serem
deliberados.
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Art. 5º. A sequência da reunião do EMG deverá cumprir as seguintes etapas:
I - Apreciação da ata de reunião anterior e assinatura dos respectivos membros;
II – Leitura da pauta de reunião;
III – Apreciação dos pareceres apresentados pelos relatores e, quando necessário, a
sustentação oral dos membros das OPM´s envolvidos;
IV – Debates;
V – Deliberação dos pareceres apresentados ou dos assuntos abordados na reunião,
através de votação, começando pelo oficial mais moderno até o mais antigo entre os membros do
EMG.
Art. 6º. As atribuições referentes ao secretariado das reuniões do EMG ficarão a
cargo do oficial servindo na Subchefia do EMG, devendo o referido oficial:
I - Providenciar a juntada do parecer do relator ao respectivo Estudo de Estado
Maior, bem como, a decisão deliberada na reunião de EMG.
II - Lavrar a ata de reunião do EMG, com as deliberações reduzidas a termo, após a
coleta das assinaturas dos membros do EMG, para publicação no Boletim Geral da Corporação.
III - Zelar pelo cumprimento das decisões deliberadas na reunião do EMG.
Art. 7º. Os casos omissos serão deliberados pelo Comandante Geral da PMMA,
Subcomandante Geral e/ou Subchefe do EMG.
Art. 8º. Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
CEL QOPM ISMAEL DE SOUZA FONSECA - Comandante Geral da PMMA.
NOTA Nº: 20190827124410 – GCG
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PORTARIA Nº 054/2019 – GCG - Disciplina e padroniza a identificação visual das Unidades
Policiais Militares da Corporação e dá outras providências.
(BG Nº 198, de 16 de outubro de 2019)
(a) O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO
MARANHÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 4º, da Lei nº 4.570, de 14 de
junho de 1984;
CONSIDERANDO a necessidade de padronizar institucionalmente a pintura e a
identificação nas fachadas das Unidades Policiais Militares, objetivando uma melhor identidade
visual da Corporação,
RESOLVE:
Art. 1º. A pintura das paredes externas das Unidades Policiais Militares (UPM), até
nível de Destacamento, deverá ser na cor branco gelo, sendo que a faixa inferior, com dimensão de
0,80 cm (oitenta centímetros) em relação ao piso, deverá ser pintado na cor azul del rey ou aplicado
revestimento cerâmico da mesma cor.
§ 1º. As colunas e pilares das fachadas serão inteiramente pintados na cor azul del
rey.
§ 2º. Em caso de rodapés em paredes ou muros, estes também deverão ser pintados
na cor azul del rey.
§ 3º. As portas e janelas das unidades deverão ser pintadas na cor azul del rey,
exceto as confeccionadas em vidro.
Art. 2º. A pintura interna será na cor branco gelo, podendo ser combinada no
ambiente com a tinta de cor areia ou palha, nas seguintes proporcões: 03 (três) paredes na cor branco
gelo e 01 (uma) parede em destaque na cor palha ou areia.
Parágrafo Único. Os corredores internos das unidades também serão na cor branco
gelo, com faixa 0,80 cm (oitenta centímetros) pintada na cor azul del rey.
Art. 3º. A placa de identificação das UPM’s ficará em local de destaque, na fachada
da Unidade, podendo ser pintado na parede ou afixado letreiro. Será admitido 03 (três) tamanhos
distintos, conforme disposto no anexo, de modo a se adequar ao espaço e local.
Art. 4º. A placa de identificação terá formato de um quadrilátero retangular com
preenchimento na cor azul del rey, e conterá as seguintes sobreposições:
I – Duas faixas cortarão longitudinalmente o retângulo, dispostas de forma
centralizada em relação ao lado de menor comprimento. A faixa superior na cor vermelha e a inferior
na cor branca, ambas separadas, as medidas estão contidas no anexo desta portaria.
II - Na margem esquerda (do observador) será inserido o emblema da PMMA, de
modo que o contorno do referido símbolo fique equidistante em relação as bordas superior, inferior e
margem esquerda do retângulo, conforme disposto no anexo.
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III - Na margem direita (do observador), centralizado em relação a parte superior
da placa e as faixas, terá a inscrição “POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO”, o tamanho e a fonte
está consignado em anexo.
IV – Logo abaixo, centralizado em relação as faixas e a base do retângulo, alinhado
à direita (do observador) conterá a seguinte legenda:
a) quando se tratar de Grande Comando, Comando de Área, Batalhão (BPM) e
Companhia Independe (CI), será aposto a sigla da Unidade, separado por hífen o nome da localidade,
toda inscrição estará com a mesma fonte e tamanho, conforme designado no anexo;
b) quando se tratar de Companhia Destacada (CIA), Pelotão (PEL) e Destacamento
(DPM), será aposto a sigla do Batalhão ou Companhia Independente a que pertencer a Subunidade,
separado por hífen a sigla da Subunidade (CIA, PEL e DPM) e separado por hífen o nome da
localidade, toda inscrição estará com a mesma fonte e tamanho, conforme designado no anexo.
Art. 5º. As unidades especializadas BPCHOQUE, BOPE e BPA poderão adotar
pintura e placa de identificação com característica e peculiaridades convenientes a dinâmica de suas
atividades, observando no que couber o disposto neste normativo.
Art. 6º. Os casos omissos deverão ser documentados e encaminhados formalmente
ao Estado-Maior Geral da PMMA, a quem compete análise e deliberação.
Art. 7º. As despesas decorrentes da aplicação desta Portaria correrão à conta das
dotações das UPM’s, conforme suas previsões orçamentárias.
Art. 8º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 9°. Fica revogada a Portaria nº 019/05 – GCG, publicado no Boletim Geral nº
107, de 13 de junho de 2005 e o artigo 7° da Portaria 026/05-GCG, datado de 05 de julho de 2005,
publicado do Boletim Geral n°135 de 22 de julho de 2005. (Portaria republicada devido à ausência
do anexo no BG n° 161, de 26 de agosto de 2019).
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
CEL QOPM ISMAEL DE SOUZA FONSÊCA - Comandante Geral da PMMA.
NOTA Nº: 20191008182722 - GCG
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ANEXO À PORTARIA Nº 054/2019 – GCG, DE 09 DE JULHO DE 2019.
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PORTARIA Nº 063/2019-GCG - Institui e Padroniza o Distintivo de Bolso na Polícia Militar do
Maranhão.
(BG Nº 198, de 16 de outubro de 2019)
O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO
MARANHÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 4° da Lei n° 4.570, de
14/06/84 e o disposto no art. 31, do Decreto nº 15.777, de 01 de setembro de 1997,
RESOLVE:
Art. 1º. Instituir e padronizar o distintivo de bolso na Polícia Militar do Maranhão,
conforme modelo em anexo a esta portaria.
Art. 2º O Distintivo de bolso terá as dimensões de 3,5 cm de largura x 4,5 cm de
altura, e será dividido em duas partes: Barra Superior (Chefe) e Parte Inferior (Escudo).
I - Barra superior (Chefe) na forma retangular de 3,5 cm de largura x 1 cm de
altura, subdividida horizontalmente por duas barras paralelas nas cores azul (superior) e vermelho
(inferior), contendo a abreviatura da UPM (caracteres de 0,7 cm de altura);
II - Parte inferior (Escudo) com fundo branco, na forma de um quadrado medindo
3,5 cm x 3,5 cm, que por sua vez encontra-se subdividido em duas outras figuras: um retângulo
medindo 3,5 cm x 2,2 cm e um semicírculo com corda medindo 1,3 cm. O distintivo terá seu
contorno em borda dourada, com 1 mm de espessura.
Art. 3º O distintivo de bolso será fundido em metal, constituído: na barra superior
(Chefe) pela abreviatura da Unidade Policial e na parte inferior (Escudo) será inserido o brasão da
UPM.
Paragrafo Único. O distintivo de bolso será afixado em uma lapela de couro, cujos
contornos acompanharão o desenho do emblema, com uma projeção vertical de 2,5 cm e uma
abertura em forma de “casa” para colocar no botão do bolso.
Art. 4º A Unidade Policial Militar (UPM) que possui brasão devidamente
regulamentado poderá fazer jus ao distintivo de bolso.
Art. 5°. A UPM que não possuir brasão deverá remeter proposta ao Estado-Maior
Geral, para análise e regulamentação, e após aprovação poderá fazer uso do distintivo de bolso.
Art. 6°. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
(Portaria republicada devido à ausência do anexo no BG n° 161, de 26 de agosto de
2019).
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. CEL QOPM ISMAEL DE
SOUZA FONSECA - Comandante Geral da PMMA. NOTA Nº: 20191008183432 - GCG
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ANEXO À PORTARIA Nº 063/2019-GCG, 09 DE AGOSTO DE 2019
ANEXO A
MODELO DE DISTINTIVO DE BOLSO DA PMMA

EXEMPLO

BRASÃO

DISTINTIVO DE BOLSO
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PORTARIA Nº 064/2019-GCG - Institui e disciplina o uso do Brasão do Batalhão de Policia de
Choque da Polícia Militar do Maranhão.
(BG Nº 198, de 16 de outubro de 2019)
O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO
MARANHÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 4º, da Lei nº 4.570, de 14 de
junho de 1984,
RESOLVE:
Art. 1º. Instituir o Brasão do Batalhão de Polícia de Choque da Policia Militar do
Estado do Maranhão, de acordo com as especificações contidas nos anexos a esta Portaria.
Art. 2º. O Brasão do Batalhão de Policia de Choque da Policia Militar do Estado do
Maranhão pode ser utilizado pelos policiais militares que estiverem atualmente servindo no mesmo.
§ 1°. A utilização no fardamento operacional específico da unidade (uniforme
urbano digitalizado ou equivalente) deve ser na versão emborrachada e em baixa visibilidade.
§ 2°. O Brasão também será utilizado nas camisetas, que compõe os uniformes da
unidade, conforme dispõe o Regulamento de Uniforme da Polícia Militar do Maranhão.
Art.3°. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus
efeitos a contar de 19 de novembro de 2018. (Portaria republicada devido à ausência do anexo no BG
n° 161, de 26 de agosto de 2019).
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
CEL QOPM ISMAEL DE SOUZA FONSECA - Comandante Geral da PMMA.
ANEXO “A”
COMPOSIÇÃO E SIGNIFICADO
1. DISTINTIVO DO BATALHÃO DE POLÍCIA DE CHOQUE DA POLÍCIA
MILITAR DO ESTADO DO MARANHÃO.
O distintivo do Batalhão de Polícia de Choque da Polícia Militar do Estado do
Maranhão é formado em baixa visibilidade, confeccionado em material emborrachado, destinado à
utilização nos Uniformes Operacionais, medindo 7,00cm de largura por 8,00cm de altura, conforme
descrito no ANEXO “B”. O distintivo deve ser utilizado na manga esquerda do uniforme. O
distintivo deve conter as seguintes especificações:
I - COMPOSIÇÃO:
• EMBORRACHADO
O Brasão do Batalhão de Polícia de Choque é um desenho em forma de castelo
com borda de 0,10cm na cor “PRETA”, preenchido com a cor “CINZA”, com detalhes de tijolos
aparentes com bordas na cor “PRETA”. Sobreposto a este temos mais uma forma com desenho que
acompanha as linhas do desenho principal, com preenchimento na cor “PRETA”, centralizado na
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parte superior temos a inscrição “B P CHOQUE” e na parte inferior a inscrição “PMMA”, ambas no
formato “STENCIL” e na cor “BRANCA”. Acima da inscrição “PMMA” temos um banner na cor
“CINZA” e dentro do mesmo a inscrição “LUÍS FÁBIO SIQUEIRA SILVA”, no formato
“STENCIL” e na cor “PRETA”. Ao centro do Brasão temos um Escudo com borda na cor
“BRANCA”, preenchimento na cor “PRETA” e uma faixa degradê com as cores “PRETA” e
“CINZA”. Dentro do Escudo temos um Elmo Espartano cruzado com uma Espingarda Calibre 12 e
um Bastão Policial Militar, todos preenchidos com a cor “CINZA”.
II – SIGNIFICADO
a) MURALHA COM TIJOLOS APARENTES
Simboliza a força, a resistência e a coesão de um pelotão de choque. Na
representação de uma muralha com tijolos visíveis cada tijolo representa um Operador de Choque,
que unidos representam a indivisibilidade de uma unidade de choque, servindo de barreira
intransponível para qualquer tentativa de ruptura à Ordem Pública.
b) EQUIPAMENTOS DE CDC
Os equipamentos de CDC representados pelo Escudo, Bastão Policial Militar e pela
Espingarda Calibre .12 cruzados no centro do Brasão, tem por objetivo demonstrar a técnica e
doutrina utilizada pela tropa de CDC, por meio das tecnologias não letais de forma gradativa e
escalonada, buscando a restauração da Ordem Pública.
c) ELMO ESPARTANO
Elmo espartano (coríntio), frontal, o mesmo simboliza as raízes históricas das
unidades militares, as quais na Era Clássica encontravam-se centradas essencialmente em homens de
elite, que se utilizando dessa proteção intimadora, marco do destemor, obtinha a primazia e o êxito
necessário nos combates. Na atualidade, representa o espírito de corpo, a perseverança e a segurança
nas Ações e Operações de Choques, caracterizando os fatores essenciais ao êxito na preservação ou
na restauração da Paz Social e da Ordem Pública.
f) DESCRIÇÕES
Na base do Brasão, no centro a abreviatura “PMMA”, Polícia Militar do Estado do
Maranhão, instituição a qual o Batalhão de Polícia de Choque pertence. Acima e centralizado, a
inscrição “B P CHOQUE”, Batalhão de Polícia de Choque, o qual tem por significado principal, a
garantia da Paz e da Ordem. Dentro do Banner a inscrição “LUÍS FÁBIO SIQUEIRA SILVA”,
homenagem ao Major Luís Fábio Siqueira Silva (in memoriam), representando o nome do Batalhão.
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ANEXO “B”
MEDIDAS DO BRASÃO DO BATALHÃO DE POLÍCIA DE CHOQUE DA POLÍCIA
MILITAR DO ESTADO DO MARANHÃO, PARA USO NOS UNIFORMES
OPERACIONAIS
1. BATALHÃO DE POLÍCIA DE CHOQUE DA POLÍCIA MILITAR DO
ESTADO DO MARANHÃO

DESCRIÇÃO (LARGURA X ALTURA)
BRASÃO: 70,00mm X 80,00mm
DESENHO INTERNO: 58,74mm X 68,31mm
ESCUDO: 29,92mm X 41,48mm
BANNER: 43,83mm X 24,55mm

545

PORTARIA N.º 005/2020–GCG - Dispõe sobre o uso dos veículos oficiais da PMMA.
(BG nº 020, de 29 de janeiro de 2020)
O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO
MARANHÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 4º, da Lei nº 4.570, de 14 de
junho de 1984;
CONSIDERANDO a necessidade de padronizar institucionalmente o uso dos
veículos oficiais da PMMA, objetivando um melhor controle e transparência da Corporação.
RESOLVE:
Art. 1º. A frota de veículos, no âmbito da Polícia Militar do Maranhão, destina-se
ao emprego institucional nas áreas operacional, administrativa, inteligência, assistência, socorro e de
representação.
Art. 2º. Viatura Policial Militar (Vtr PM) é a designação genérica de qualquer
veículo de transporte de pessoas ou carga, de caráter oficial, motorizado ou não, lotado na Polícia
Militar do Maranhão e empregado nas diversas atividades da Corporação.
Art. 3º. Constitui dever do Policial Militar que conduz veículo ou meio de
transporte oficial, observar as normas previstas nas respectivas legislações pertinentes, zelar pelas
viaturas PM da Corporação e informar aos escalões superiores qualquer alteração que presencie ou
tome conhecimento.
Art. 4º. Compete aos detentores diretos das respectivas cargas da frota da PMMA,
exercer ação controladora e fiscalizadora do emprego e uso das viaturas da Polícia Militar,
concomitantemente com os usuários diretos, em conformidade com a legislação em vigor.
Art. 5º. As viaturas policiais militares são classificadas, para fins de utilização, em:
I – veículos de serviço;
II – veículos de representação;
Art. 6º. Os veículos de serviço são de uso privativo da PMMA, empregados tanto
em atividades de rotina como em exercícios de instrução e em operações policiais militares, que se
classificam em quatro categorias:
I - Operacionais: as viaturas destinadas nas atividades de fiscalização, policiamento
ostensivo e operações policiais militares. São dotadas de identificação visual, equipamentos e/ou
acessórios que possibilitam a sua utilização em condições especiais.
II - De inteligência: as viaturas empregadas de forma descaracterizada (sem
identificação visual) nas atividades de inteligência, sendo autorizada a utilização de placas
particulares, devidamente cadastradas e em conformidade com o Art. 116 da Lei n° 9.503, de 23 de
setembro de 1997 (CTB);
III - De assistência e socorro: as viaturas utilizadas no transporte de pessoas
enfermas ou feridas ou transporte rápido de equipes. Devem manter um padrão de identificação
visual ostensivo conforme as normas reguladoras.
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IV - Administrativas: as viaturas empregadas no apoio logístico, a exercícios de
instrução, a operações policiais militares, eventos sociais, transportando material, suprimento e
pessoal militar ou servidor civil a serviço e, eventualmente, pessoal civil diretamente envolvido em
atividade policial militar, sendo que sua identificação visual constará do símbolo da Polícia Militar e
da identificação da UPM.
Art. 7º. Os veículos de representação são destinados à representação funcional dos
cargos exercidos por Coronéis ou Oficiais designados pelo Comandante Geral da PMMA, em face da
dedicação exclusiva diuturnamente, a natureza do cargo ou da função dentro das Organizações
Policiais Militares.
§ 1º - Devem manter a originalidade de fábrica de suas cores e demais itens
originais do veículo, sendo vedada a aplicação dos elementos de identificação visual constantes nas
viaturas de serviço em partes visíveis.
§ 2º - Os veículos de representação deverão utilizar placas particulares,
devidamente cadastradas e em conformidade com a Lei n° 9.503, de 23 de setembro de 1997.
Art. 8º. A identificação visual das viaturas da Polícia Militar do Maranhão deverá
conter exclusivamente elementos constantes nesta norma, não sendo admitidos adesivos, marcas ou
símbolos relacionados a outros órgãos públicos, de terceiros ou de empresas privadas.
§ 1º. Os elementos de identificação visual serão aplicados levando-se em
consideração as dimensões do veículo, respeitando as proporções definidas por normas da Diretoria
de Apoio Logístico (DAL).
§ 2º. Os elementos admitidos na composição da identificação visual das viaturas da
Polícia Militar do Maranhão são:
I - Símbolos do Estado, da Polícia Militar, do Governo do Estado, da logomarca do
órgão ou programa origem do recurso e do serviço de saúde.
II - Faixas de identificação em material refletivo, com escritas em fonte
AvantGardeBk BT (em negrito), destinadas a expressar as informações necessárias à identificação da
viatura, em tamanhos, formas e cores distintas, conforme regulamentação da DAL.
III - Número do prefixo e identificação da OPM
Art. 9º. A inobservância das disposições contidas nesta norma sujeitará o infrator
às penalidades previstas na legislação aplicável aos policiais militares.
Parágrafo único. A aplicação das penalidades previstas no caput não exime o
infrator das cominações civis e penais cabíveis.
Art. 10. Os casos omissos serão decididos por determinação do Comandante Geral
da PMMA.
Art. 11. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Quartel do Comando Geral,
em São Luís, 03 de janeiro de 2020. CEL QOPM ISMAEL DE SOUZA FONSÊCA - Comandante
Geral da PMMA. NOTA Nº: 20200114081416 – GCG
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PORTARIA Nº 007/2020-GCG - Dispõe sobre a Gratificação de Complementação de Jornada
Operacional.
(BG nº 031, de 13 de fevereiro de 2020)
O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO
MARANHÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 4º, da Lei nº 4.570, de 14 de
junho de 1984;
CONSIDERANDO o disposto na Lei Estadual Nº. 9.663, de 17/07/2012, que trata
da Gratificação de Complementação de Jornada Operacional para as operações especiais das Polícias
Civil e Militar, a ser paga aos policiais civis, militares e bombeiros militares, alterada pela Lei Nº.
10.114, de 09/07/2014 e o Decreto Estadual Nº. 28.827, de 18/01/2013, que estabelece normas e
diretrizes para aplicação da Lei Nº. 9.663/2012, objetivando um melhor controle e transparência dos
processos de pagamento na Corporação.
RESOLVE
Art. 1º - Estabelecer que o pagamento da Gratificação de Complementação de
Jornada Operacional, em conformidade com a Lei Estadual nº 9.663/2012 e Lei ordinária Estadual nº
10.114/2014, será no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) aos policiais militares empregados
tanto na Região Metropolitana de São Luís quanto no Interior do Estado, exclusivamente, às sextasfeiras, sábados, domingos e feriados decretados pelo Governador do Estado do Maranhão.
Parágrafo Único - Excepcionalmente, devidamente autorizado pelo Comandantegeral, poderá ser realizado o pagamento da Gratificação de Complementação de Jornada
Operacional, no valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais), aos policiais militares que complementarem
a sua jornada operacional nos dias úteis e pontos facultativos durante a semana, dependendo do
evento.
Art. 2º - O Policial Militar poderá participar, durante o mês, de até 08 (oito)
operações policiais especiais, não podendo ser em dias consecutivos, conforme prevê a Lei Estadual
nº 9.663, de 17 de julho de 2012, cabendo ao comandante da UPM o controle, fiscalização e
responsabilidade da execução da Complementação da Jornada Operacional.
Parágrafo Único – Havendo casos dessa natureza, o policial militar não poderá
receber o devido pagamento pela execução da Complementação de Jornada Operacional.
Art. 3º - Os valores destinados à execução do pagamento da Gratificação de
Complementação de Jornada Operacional, por cada grande Comando de execução operacional e
Comandos relacionados, estão dispostos na tabela do anexo V, desta Portaria.
§ 1º - Para o emprego de policiais militares nas operações remuneradas por
Gratificação de Complementação de Jornada Operacional, a UPM deverá elaborar planejamento,
através de Planos de Policiamento, Ordem de Operação e/ou Ordem de Serviço, contendo
justificativa, estimativa de gastos e resultados, encaminhando aos Grandes Comandos dos quais estão
subordinados, para autorização prévia, a quem cabe o controle orçamentário, de forma a não
ultrapassarem os limites previstos no anexo V desta Portaria, sob pena de serem responsabilizados
administrativamente, além do não pagamento da gratificação, caso o limite seja ultrapassado.
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§ 2º - A Gratificação de Complementação de Jornada Operacional dos policiais
militares voluntários, pertencentes às Unidades não subordinadas, será paga de acordo com o recurso
estabelecido pelos Comandos de Execução Operacional, que encaminhará a relação dos policiais aos
Grandes Comandos, de acordo com a necessidade de efetivo para as operações policiais, dentro do
limite estabelecido pelo anexo V, sendo cada UPM responsável pela confecção e formalização do
Processo de pagamento.
§ 3º - O pagamento da Gratificação de Complementação de Jornada Operacional,
referente às operações planejadas e executadas pelas UPM´s, deverá ser previamente autorizado,
conforme disponibilidade de recursos estabelecidos pelos Grandes Comandos a cada Unidade
subordinada, devendo ser informado no ofício de remessa do processo o orçamento previsto, o valor
aplicado e o saldo disponível, conforme ANEXO VII.
§ 4º - Os Grandes Comandos de Policiamento e Comandos relacionados no Anexo
V deverão, em cada envio de processo de pagamento das operações planejadas, autorizadas e
executadas pelas suas respectivas UPM’s, remeter o Atestado de Execução do Serviço (Anexo IV)
para fins de homologação do respectivo pagamento pelo Comandante Geral da PMMA, podendo ser
enviado por e-mail para a UPM executora do serviço, a fim de que o mesmo seja juntado ao processo
de pagamento.
§ 5º Em se tratando dos Comandos de Policiamento de Áreas do Interior, além do
atesto de execução do serviço dos mesmos, deverá conter também no processo o atesto do Comando
de Policiamento do Interior.
§ 6º Nas situações excepcionais, em que seja necessário o emprego urgente de
pessoal de folga, nas hipóteses previstas no art. 2º, inciso II da Lei N.º 9.663/2012, os Grandes
Comandos deverão comunicar imediatamente ao Comandante Geral da PMMA, que autorizará,
ainda que de forma verbal, o emprego da força sobressalente.
§ 7º Ao término da operação da espécie de que trata o parágrafo anterior, os
Grandes Comandos deverão preparar toda a documentação pertinente de que trata esta norma, dentro
da situação de normalidade.
§ 8º. O Oficial ou Praça que estiver de serviço, supervisionando e/ou comandando
a Operação Policial Especial, confeccionará relatório (Anexo II), que deverá ser encaminhado ao
término do serviço ao Grande Comando ou UPM executora do serviço, o qual fará parte também do
processo de pagamento.
Art. 4º - Após a autorização para realizar as operações, as UPM’s deverão executar
o serviço e encaminhar a documentação ao Gabinete do Comandante Geral, devidamente
protocolado no sistema e-processos: 1) Relação Nominal do Efetivo Empregado – RENE (ANEXO
I), 2) Relatório da Operação (ANEXO II), 3) Espelho da Nota para Boletim Geral ou Boletim
Interno, consoante à RENE, devendo a mesma ser criada no Sistema de Gerenciamento de
Informações - SGI no primeiro dia útil após a execução do serviço (ANEXO III), 4) Atesto de
execução do serviço assinada pelo Comandante do Grande Comando ou equivalente (ANEXO IV),
sendo desnecessária a anexação de informações adicionais, tais como mapas, folders de eventos,
Planos de Operação ou Ordem de Serviço e Escala de Serviço e etc, devendo os mesmos
permanecerem arquivados na UPM, para fins de Auditoria.
Art. 5º - Para o devido pagamento da gratificação, o número do ID deverá estar
correto na RENE, devendo o P/1 ou equivalente da unidade confirmar a informação com o policial e
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diante da falta de algum policial, o campo da assinatura na RENE NÃO deverá ficar em branco,
cabendo ao Comandante da Operação preencher com a palavra FALTA, sob pena, de ambos os
casos, de retornarem os processos para a UPM de origem para a devida correção.
Art. 6º - A remessa dos Processos de Gratificação de Complementação de Jornada
Operacional deverá ser em somente 01 (um) Processo Mensal com TODAS as Operações realizadas
pela UPM, obedecendo ao cronograma elaborado pela Pagadoria da Polícia Militar, constante no
ANEXO VI.
Art. 7º - Os Comandantes dos Grandes Comandos e Comandos relacionados no
anexo V deverão elaborar relatórios e planilhas específicas para controle referentes aos dias
trabalhados pelos policiais militares, resultados e os valores gastos, tendo como base os limites
estabelecidos no anexo V, podendo ser acompanhada com a ficha de gastos emitida mensalmente
pela pagadoria da Policia Militar.
Art. 8º- A Diretoria de Pessoal, através da Pagadoria, realizará o controle do efetivo
e dos valores disponibilizados conforme o anexo V, referente a cada Grande Comando, devendo, no
entanto, apresentar relatório mensal ao Comandante-geral da PMMA com o resumo dos valores
aplicados e o saldo disponível.
Art. 9º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua da publicação, com efeitos
retroativos a 01 de janeiro de 2020. Revoga-se a Portaria nº 022/2017-GCG, publicada no BG nº 052,
de 17/03/2017 e demais disposições em contrário.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Quartel do Comando Geral em São Luís, 29 de janeiro de 2020. CEL QOPM
ISMAEL DE SOUZA FONSÊCA - Comandante-geral da PMMA.
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PORTARIA N.º 19/2020 - Dispõe sobre o uso dos veículos oficiais da PMMA.
(BG nº 040, de 02 de março de 2020)
O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO
MARANHÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 4º, da Lei nº 4.570, de 14 de
junho de 1984, e
CONSIDERANDO a necessidade de padronizar institucionalmente o uso dos
veículos oficiais da PMMA, objetivando um melhor controle e transparência da Corporação.
CONSIDERANDO a Recomendação da Procuradoria Geral do Estado, datada de
11 de fevereiro de 2020.
CONSIDERANDO o disposto na Lei 6.513, de 30 de novembro de 1995.
RESOLVE:
Art. 1º. A frota de veículos, no âmbito da Polícia Militar do Maranhão, destina-se
ao emprego institucional nas áreas operacional, administrativa, inteligência, assistência, socorro e de
representação.
Art. 2º. Viatura Policial Militar (Vtr PM) é a designação genérica de qualquer
veículo de transporte de pessoas ou carga, de caráter oficial, motorizado ou não, lotado na Polícia
Militar do Maranhão e empregado nas diversas atividades da Corporação.
Art. 3º. Constitui dever do Policial Militar que conduz veículo ou meio de
transporte oficial, observar as normas previstas nas respectivas legislações pertinentes, zelar pelas
viaturas PM da Corporação e informar aos escalões superiores qualquer alteração que presencie ou
tome conhecimento.
Art. 4º. Compete aos detentores diretos das respectivas cargas da frota da PMMA,
exercer ação controladora e fiscalizadora do emprego e uso das viaturas da Polícia Militar,
concomitantemente com os usuários diretos, em conformidade com a legislação em vigor.
Art. 5º. As viaturas policiais militares são classificadas, para fins de utilização, em:
I – veículos de serviço;
II – veículos de representação.
Art. 6º. Os veículos de serviço são de uso privativo da PMMA, empregados tanto
em atividades de rotina como em exercícios de instrução e em operações policiais militares, que se
classificam em quatro categorias:
I - Operacionais: as viaturas destinadas nas atividades de fiscalização, policiamento
ostensivo e operações policiais militares. São dotadas de identificação visual, equipamentos e/ou
acessórios que possibilitam a sua utilização em condições especiais.
II - De inteligência: as viaturas empregadas de forma descaracterizada (sem
identificação visual) nas atividades de inteligência, sendo autorizada a utilização de placas
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particulares, devidamente cadastradas e em conformidade com o Art. 116 da Lei n° 9.503, de 23 de
setembro de 1997 (CTB);
III - De assistência e socorro: as viaturas utilizadas no transporte de pessoas
enfermas ou feridas ou transporte rápido de equipes. Devem manter um padrão de identificação
visual ostensivo conforme as normas reguladoras.
IV - Administrativas: as viaturas empregadas no apoio logístico, a exercícios de
instrução, a operações policiais militares, eventos sociais, transportando material, suprimento e
servidor militar ou servidor civil a serviço e, eventualmente, pessoal civil diretamente envolvido em
atividade policial militar, sendo que sua identificação visual constará do símbolo da Polícia Militar e
da identificação da UPM.
Art. 7º. Os veículos de representação são destinados à representação funcional do
Comandante Geral da PMMA e do Subcomandante Geral da Corporação.
Parágrafo único - Devem manter a originalidade de fábrica de suas cores e demais
itens originais do veículo, sendo vedada a aplicação dos elementos de identificação visual constantes
nas viaturas de serviço em partes visíveis.
Art. 8º. A identificação visual das viaturas da Polícia Militar do Maranhão deverá
conter exclusivamente elementos constantes nesta norma, não sendo admitidos adesivos, marcas ou
símbolos relacionados a outros órgãos públicos, de terceiros ou de empresas privadas.
§ 1º. Os elementos de identificação visual serão aplicados levando-se em
consideração as dimensões do veículo, respeitando as proporções definidas por normas da Diretoria
de Apoio Logístico (DAL).
§ 2º. Os elementos admitidos na composição da identificação visual das viaturas da
Polícia Militar do Maranhão são:
I - Símbolos do Estado, da Polícia Militar, do Governo do Estado, do programa
origem do recurso, do serviço de saúde e programas da Secretaria de Segurança Pública do Estado do
Maranhão.
II - Faixas de identificação em material refletivo, com escritas em fonte
AvantGardeBk BT (em negrito), destinadas a expressar as informações necessárias à identificação da
viatura, em tamanhos, formas e cores distintas, conforme regulamentação da DAL.
III - Número do prefixo e identificação da OPM
Art. 9º. As viaturas deverão ser guardadas em Unidades Militares após o
expediente ou término do serviço.
Art. 10º. A inobservância das disposições contidas nesta norma sujeitará o infrator
às penalidades previstas na legislação aplicável aos policiais militares.
Parágrafo único. A aplicação das penalidades previstas no caput não exime o
infrator das cominações civis e penais cabíveis.
Art. 11. Os casos omissos serão decididos por determinação do Comandante Geral
da PMMA.
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Art. 12. Os órgãos competentes tomem conhecimento e adotem providências
cabíveis.
Art. 13. Fica revogada a Portaria nº005/2020 – GCG, de 03 de Janeiro de 2020.
Art. 14. Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Quartel do Comando Geral, em São Luís, 27 de fevereiro de 2020. CEL QOPM
PEDRO DE JESUS RIBEIRO DOS REIS - Comandante Geral da PMMA. NOTA Nº:
20200302171813 – GCG
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PORTARIA N.º 032/2020 - Dispõe sobre o uso dos veículos oficiais da PMMA.
(BG nº 059, de 27 de março de 2020)
O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO
MARANHÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 4º, da Lei nº 4.570, de 14 de
junho de 1984, e
CONSIDERANDO a necessidade de padronizar institucionalmente o uso dos
veículos oficiais da PMMA, objetivando um melhor controle e transparência da Corporação;
CONSIDERANDO a Recomendação da Procuradoria Geral do Estado;
CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 6.513, de 30 de novembro de 1995;
RESOLVE:
Art. 1º. A frota de veículos, no âmbito da Polícia Militar do Maranhão, destina-se
ao emprego institucional nas áreas operacional, administrativa, inteligência, assistência e socorro.
Art. 2º. Viatura Policial Militar (Vtr PM) é a designação genérica de qualquer
veículo de transporte de pessoas ou carga, de caráter oficial, motorizado ou não, lotado na Polícia
Militar do Maranhão e empregado nas diversas atividades da Corporação.
Art. 3º. Constitui dever do Policial Militar que conduz veículo ou meio de
transporte oficial, observar as normas previstas nas respectivas legislações pertinentes, zelar pelas
viaturas da Corporação e informar aos escalões superiores qualquer alteração que presencie ou tome
conhecimento.
Art. 4º. Compete aos detentores diretos das respectivas cargas da frota da PMMA,
exercer ação controladora e fiscalizadora do emprego e uso das viaturas da Polícia Militar,
concomitantemente com os usuários diretos, em conformidade com a legislação em vigor.
Art. 5º. As viaturas policiais militares, para fins de utilização, são consideradas
veículos de serviço.
Art. 6º. Os veículos de serviço são de uso privativo da PMMA, empregados tanto
em atividades de rotina como em exercícios de instrução e em operações policiais militares, que se
classificam em quatro categorias:
I - Operacionais: as viaturas destinadas nas atividades de fiscalização, policiamento
ostensivo e operações policiais militares. São dotadas de identificação visual, equipamentos e/ou
acessórios que possibilitam a sua utilização em condições especiais.
II - De inteligência: as viaturas empregadas de forma descaracterizada (sem
identificação visual) nas atividades de inteligência, sendo autorizada a utilização de placas
particulares, devidamente cadastradas e em conformidade com o Art. 116 da Lei n° 9.503, de 23 de
setembro de 1997 (CTB);
III - De assistência e socorro: as viaturas utilizadas no transporte de pessoas
enfermas ou feridas ou transporte rápido de equipes. Devem manter um padrão de identificação
visual ostensivo conforme as normas reguladoras.
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IV - Administrativas: as viaturas empregadas no apoio logístico, a exercícios de
instrução, a operações policiais militares, eventos sociais, transportando material, suprimento e
servidor militar ou servidor civil a serviço e, eventualmente, pessoal civil diretamente envolvido em
atividade policial militar, sendo que sua identificação visual constará do símbolo da Polícia Militar e
da identificação da UPM.
Art. 7º. A identificação visual das viaturas da Polícia Militar do Maranhão deverá
conter exclusivamente elementos constantes nesta norma, não sendo admitidos adesivos, marcas ou
símbolos relacionados a outros órgãos públicos, de terceiros ou de empresas privadas.
§ 1º. Os elementos de identificação visual serão aplicados levando-se em
consideração as dimensões do veículo, respeitando as proporções definidas por normas da Diretoria
de Apoio Logístico (DAL).
§ 2º. Os elementos admitidos na composição da identificação visual das viaturas da
Polícia Militar do Maranhão são:
I - Símbolos do Estado, da Polícia Militar, do Governo do Estado, da logomarca do
órgão ou programa origem do recurso e do serviço de saúde.
II - Faixas de identificação em material refletivo, com escritas em fonte
AvantGardeBk BT (em negrito), destinadas a expressar as informações necessárias à identificação da
viatura, em tamanhos, formas e cores distintas, conforme regulamentação da DAL.
III - Número do prefixo e identificação da UPM
Art. 8º. As viaturas deverão ser guardadas em Unidades Militares após o
expediente ou término do serviço.
Art. 9º. A inobservância das disposições contidas nesta norma sujeitará o infrator
às penalidades previstas na legislação aplicável aos policiais militares.
Parágrafo único. A aplicação das penalidades previstas no caput não exime o
infrator das cominações civis e penais cabíveis.
Art. 10º. Os casos omissos serão decididos por determinação do Comandante Geral
da PMMA.
Art. 11º. Fica revogada a Portaria nº 019/2020 – GCG, de 27 de fevereiro de 2020.
Art. 12º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. CEL QOPM PEDRO DE
JESUS RIBEIRO DOS REIS - Comandante Geral da PMMA. NOTA Nº: 20200319172734 – GCG.
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PORTARIA Nº 029/2020-GCG - Dispõe sobre a Gratificação de Complementação de Jornada
Operacional.
(BG nº 067, de 08 de abril de 2020)
O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO
MARANHÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 4º, da Lei nº 4.570, de 14 de
junho de 1984;
CONSIDERANDO o disposto na Lei Estadual Nº. 9.663, de 17/07/2012, que trata
da Gratificação de Complementação de Jornada Operacional para as operações especiais das Polícias
Civil e Militar, a ser paga aos policiais civis, militares e bombeiros militares, alterada pela Lei Nº.
10.114, de 09/07/2014 e o Decreto Estadual Nº. 28.827, de 18/01/2013, que estabelece normas e
diretrizes para aplicação da Lei Nº. 9.663/2012, objetivando um melhor controle e transparência dos
processos de pagamento na Corporação.
RESOLVE
Art. 1º - O § 4º, § 5º do art. 3º e art. 4º da Portaria nº 007/2020- GCG, de 29 de
janeiro de 2020, passa a vigorar com a seguinte alteração:
Art. 3º - (...).
―§ 4º - Os Grandes Comandos de Policiamento e Comandos relacionados no
Anexo V deverão, em cada envio de processo de pagamento das operações planejadas, autorizadas e
executadas pelas suas respectivas UPM’s, assinar o Atestado de Execução do Serviço na Relação
Nominal do Efetivo Empregado - RENE (Anexo I), para fins de homologação do respectivo
pagamento pelo Comandante Geral da PMMA.‖
―§ 5º O Comando de Policiamento do Interior deverá fiscalizar os gastos com
Gratificação de Complementação de Jornada Operacional realizados pelas Unidades Subordinadas,
através dos Comandos de Policiamento de Áreas do Interior (CPAI) ou através de planilha de valores
utilizados pelas Unidades na folha de pagamento, fornecida pela Pagadoria da PMMA.‖
―Art. 4º - Após a autorização para realizar as operações, as UPM’s deverão
executar o serviço e encaminhar a documentação ao Gabinete do Comandante Geral, devidamente
protocolado no sistema e-processos: 1) Relação Nominal do Efetivo Empregado – RENE (ANEXO
I), 2) Relatório da Operação (ANEXO II), 3) Espelho da Nota para Boletim Geral ou Boletim
Interno, consoante à RENE, devendo a mesma ser criada no Sistema de Gerenciamento de
Informações - SGI no primeiro dia útil após a execução do serviço (ANEXO III), sendo
desnecessária a anexação de informações adicionais, tais como mapas, folders de eventos, Planos de
Operação ou Ordem de Serviço e Escala de Serviço e etc, devendo os mesmos permanecerem
arquivados na UPM, para fins de Auditoria.‖
Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua da publicação, revogadas as
disposições em contrário.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Quartel do Comando Geral em São Luís, 12 de março de 2020. CEL QOPM
PEDRO DE JESUS RIBEIRO DOS REIS - Comandante-Geral da PMMA
562

ANEXO I - RENE
ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO
GRANDE COMANDO
UPM
DENOMINAÇÃO DA OPERAÇÃO: OPERAÇÃO BACABAL EM PAZ
Natureza: Policiamento Preventivo/Ostensivo
Autoridade Executora: 15º BPM
Data: 01 de novembro de 2019 (Sexta)
Horário Inicial: 19h30min do dia 01/11/2019
Horário de Término: 03h30 do dia 02/11/2019
Área de Atuação: Bacabal-MA.
RELAÇÃO NOMINAL DO EFETIVO EMPREGADO

Atesto, sob as penas da Lei, que a referida Operação Policial Especial foi executada
alcançando os resultados conforme relatório da Operação anexo ao processo de pagamento, e que as
informações aqui prestadas são verdadeiras, para fins de que a administração proceda ao devido
pagamento da Gratificação de Complementação de Jornada Operacional. NOTA Nº:
20200312112419 – GCG.
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