ESTADO DE PERNAMBUCO
POLÍCIA MILITAR
QUARTEL DO COMANDO GERAL

SEXTA-FEIRA - RECIFE, 08 DE MAIO DE 2009 - SUNOR Nº G 1.0.00.018
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SUPLEMENTO NORMATIVO
Para conhecimento desta PM e devida execução, publico o seguinte:

1ª P A R T E
I – Leis e Decretos
(Sem Alteração)

2ª P A R T E
II – Normas Internas
1.0.0. PORTARIAS NORMATIVAS DO COMANDO GERAL
Nº 030, de 04 ABR 2009
EMENTA: Cria a Carteira Provisória de Saúde e dá outras providências
O Comandante Geral, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos Incisos I, III e XV,
alínea “g”, do Art. 101, do Regulamento Geral da PMPE, aprovado pelo Decreto nº 17.589, de 16 JUN 94;
Considerando que a prestação da assistência à saúde deverá atender às necessidades básicas dos
beneficiários do Sistema de Saúde dos Militares do Estado de Pernambuco (SISMEPE), além de observar o
princípio da eficiência, norteador da Administração Pública, conforme o prescrito na Constituição da
República Federativa do Brasil,
R E S O L V E:
Art. 1º - Fica criada a Carteira Provisória de Saúde, destinada aos dependentes de militares
estaduais e servidores públicos integrantes de quadros próprios da Corporação, ativos e inativos, cujo
modelo é o constante no anexo único a esta Portaria.
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§ 1º - A carteira ora criada, destina-se aos dependentes dos titulares do SISMEPE, que obtiverem
seus requerimentos de concessão de assistência médico-hospitalar deferidos e que ainda não tiveram a
Carteira Saúde permanente expedida.
§ 2º - No ato de entrega da Carteira de Saúde permanente pela OME, a Carteira Provisória será,
obrigatoriamente, recolhida e inutilizada.
Art. 2º - A Carteira Provisória de Saúde possuirá identificação distinta da permanente e terá
validade de 30 (trinta) dias, ficando expressamente vedada sua prorrogação.
§ 1º - São requisitos necessários à expedição da Carteira Provisória de Saúde:
I - Uma foto 3X4 colorida e recente, em se tratando de dependente maior de 02 (dois) anos de
idade;
II – publicação em Boletim Interno da OME, concedendo o direito à assistência médicohospitalar.
§ 2º – Relativamente ao espaço destinado a inclusão no SISMEPE, fica estabelecido que deverá,
conter, obrigatoriamente, a indicação do Boletim Interno da OME a que se refere o inciso antecedente.
Art. 3º - Delegar competência aos gestores de Organizações Militares com autonomia
administrativa, para expedirem a Carteira Provisória de Saúde dos beneficiários legalmente inscritos no
SISMEPE, que estejam sob seus comandos e responsabilidades, bem como seu recolhimento e inutilização
após o recebimento da permanente.
Art. 4º - Ficam estabelecidos os seguintes prazos máximos para as OME de origem
encaminharem a documentação relativa aos pedidos de concessão de assistência médico-hospitalar a ser
prestada pelo SISMEPE, ao protocolo da Diretoria de Gestão de Pessoas-DGP, após a publicação em seus
respectivos Boletins Internos:
I - 02 (dois) dias úteis, para as OME localizadas na Capital e Região Metropolitana do Recife;
II – 03 (três) dias úteis, para as OME localizadas na região interiorana do Estado.
Parágrafo Único - As OME deverão cumprir rigorosamente os prazos de entrega à DGP, a que se
refere este artigo.
Art. 5º - Ficam excluídos dos efeitos desta Portaria, os pensionistas, na qualidade de beneficiários
especiais, como tais definidos no Parágrafo Único do Art. 9º, da Lei nº 13.264, de 29 JUN 07.
Art. 6º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7º - Revogam-se as disposições em contrário e em especial, o Art. 4º, da Portaria do
Comando Geral nº 1.944, de 23 NOV 07, publicada no SUNOR nº 044, de 03 DEZ 07.
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ANEXO ÚNICO

SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
PMPE – OME
CARTEIRA PROVISÓRIA DE SAÚDE
FOTO
PRONTUÁRIO DO TITULAR
NOME DO DEPENDENTE
INCLUSÃO NO SISMEPE
VALIDADE

TITULAR
POSTO/GRAD./CARGO/NOME
MATRÍCULA
LOTAÇÃO
RG
Local e data, ______/______/______
___________________________
Assinatura Comandante da OME
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Nº 031, de 06 MAI 2009
EMENTA: Aprova as Insígnias dos Comandos de Policiamento da Zona da Mata
Norte, da Zona da Mata Sul, do Agreste I, do Agreste II, do Sertão I e do
Sertão II e dá outras providências
O Comandante Geral, no uso de suas atribuições, e tendo em vista o disposto no Regulamento
para Criação, Confecção e Uso de Distintivos, Estandartes, Flâmulas e Insígnias de Comando, Direção e
Chefia de Organizações Policiais Militares, aprovado pelo Decreto Estadual n° 3.634, de 14 AGO 75, e;
Considerando a proposta apresentada pela Chefe da 3ª Seção do Estado-Maior Geral.
R E S O L V E:
I – Aprovar a criação e autorizar a confecção e uso das Insígnias dos Comandos de
Policiamento da Mata Norte (CPMN), da Mata Sul (CPMS), do Agreste I (CPA I), do Agreste II (CPA II),
do Sertão I (CPS I), do Sertão II (CPS II) com a seguinte composição e descrições:
a) Forma retangular, medindo 0,900m de altura por 1,350m de largura, partida ao meio, tendo a
metade esquerda cortada em duas, nas cores azul-cobalto e branco, nessa ordem, a metade direita (da talha)
é orlada de um friso vermelho, medindo 0,100m de largura;
b) Na metade superior do campo branco, será colocado o distintivo da Unidade-tipo, constante
no Art. 3º do Decreto nº 3.634, em cor vermelha e inscrita num retângulo imaginário de 0,350m de largura
por 0,250m de altura, cuja base deve passar pelo centro do campo; 0,100m abaixo da linha média do campo
branco serão colocados os indicativos da Unidade, em algarismos arábicos, as medindo 0,100m de altura; o
conjunto de algarismos não poderá exceder de 0,300m da largura;
c) As miniaturas das Insígnias dos Comandos serão confeccionadas no tamanho de 0,180m de
altura por 0,270m de largura, obedecendo às proporções do modelo original para uso previsto no Art. 26 do
Decreto no 3.634/75;
d) As Insígnias dos Comandos e suas miniaturas deverão ser confeccionadas em filetes de lã ou
Poliéster, e terão o distintivo e o numeral da OME aplicados em feltro vermelho.
II – Os modelos de Insígnias de Comandos das OME consideradas são os constantes no Anexo
Único à presente Portaria.
III – Contar os efeitos desta Portaria a partir da data de sua publicação, revogando-se as
disposições em contrário.
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Anexo Único à Portaria Normativa do Comando Geral nº 031, de 06 MAI 2009
INSÍGNIAS DOS COMANDOS

CPMN

CPMS

CPA I

CPA II

CPS I

CPS II

--oo(0)oo-Nº 032, de 06 MAI 2009
EMENTA: Aprova o Distintivo, Estandarte, Flâmula e Insígnia do Comando das 6ª
CIPM, 7ª CIPM e dá outras providências
O Comandante Geral, no uso de suas atribuições, e tendo em vista o disposto no Regulamento
para Criação, Confecção e Uso de Distintivos, Estandartes, Flâmulas e Insígnias de Comando, Direção e
Chefia de Organizações Policiais Militares, aprovado pelo Decreto Estadual n° 3.634, de 14 AGO 75, e;
Considerando a proposta apresentada pela Chefe da 3ª Seção do Estado-Maior Geral.
R E S O L V E:
I – Aprovar a criação e autorizar a confecção e uso do Distintivo das 6ª CIPM e 7ª CIPM, com a
seguinte composição e descrição:
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a) A forma adotada será a de Escudo Português;
b) O campo terá 06 (seis) módulos de altura por 05 (cinco) módulos de largura;
c) Será orlado de um friso vermelho de 0,2 (dois décimos) de módulo de largura;
d) O distintivo será encimado por um conjunto de ameias, cor vermelha, que terá 0,6 (seis)
módulos de largura por 1,5 (um e meio) módulo de altura, sendo 1,2 (um vírgula dois décimos) de módulo
a largura de cada contraforte e de cada base da seteira, sendo 0,5 (meio) módulo de altura;
e) No centro do conjunto de ameias será colocado o Distintivo Básico das Polícias Militares;
f) O Distintivo terá o campo cortado, sendo 3/5 (três quintos) da altura em azul-cobalto e os 2/5
(dois quintos) restantes em prata (branco); será carregado com um leão rompante em ouro; e do numeral da
unidade, que será formado de algarismos arábicos e da abreviatura do numeral (ª) sendo o “a” em ouro,
substituindo o sol; o leão e o numeral serão colocados sobre o meio-campo azul, sendo o leão a sinistra e o
numeral a destra. No campo branco será inserida a sigla “CIPM”, num retângulo imaginário de 3,0 (três)
módulos de largura por 1,0 (um) módulo de altura .
II – Aprovar a criação e autorizar a confecção e uso de Estandarte das 6ª CIPM e 7ª CIPM, com
a seguinte composição e descrição:
a) De formato quadrado, medindo 1,000 m de lado, o campo será nas cores azul-cobalto, branco
e vermelho, verticalmente dispostos nessa ordem;
b) No centro do campo branco será colocado o Distintivo da OME, inscrito em um retângulo
imaginário de 0,350m de largura por 0,250m de altura;
c) O tecido a ser utilizado na confecção é o cetim, e a confecção deve ser realizada em duas
faces, com forro interno;
e) Será provido de lança, de 2,20m de altura, e guarnecido de franjas douradas em toda volta,
exceto o lado da lança. Esta será revestida em cetim, em faixas de 0,050m de largura, nas cores azulcobalto, branco e vermelho, envoltas em forma de espiral. A lança será provida de laço militar e fitas em
gorgorão de seda acha-malotada, o laço terá 0,120m de diâmetro e a fita 0,100m de largura;
f) O Porta-Estandarte usará talabarte nas cores azul-cobalto, branco e vermelho. O talabarte será
provido de alojamento no conto de lança.
III – Aprovar a criação e autorizar a confecção e uso da Flâmula das 5ª CIPM, 6ª CIPM e 7ª
CIPM, com a seguinte composição e descrições:
a) De forma retangular, medindo 0,440m de largura e 0,350m de altura, na cor azul-ultramar;
b) O Distintivo de Unidade-Tipo, constante no Art. 3º do Decreto nº 3634, será na cor amareloouro e aplicado no centro da Flâmula, inserido num retângulo imaginário de 0,200m de largura por 0,170m
de altura;
c) O numeral indicativo da Unidade será formado por algarismos romanos e colocados no canto
superior direito;
d) O numeral será na cor branca e inserido no centro de uma circunferência de 0,100m de
diâmetro por 0,012m de largura, medindo os algarismos 0,060m de altura por 0,020m de largura máxima; a
circunferência terá o centro na bissetriz do ângulo superior, distando o seu lado de 0,030m da tralha;

SUPLEMENTO NORMATIVO N º G 1.0.00.018
08 DE MAIO DE 2009

07

e) A flâmula será confeccionada em filete de lã ou poliéster, tendo o Distintivo e o numeral
aplicados em feltro;
f) A flâmula será guarnecida de franjas douradas, em todo o derredor, com 0,050m de
comprimento e, quando conduzida, adaptada ao cano do Fuzil ou Mosquetões.
IV – Aprovar a criação e autorizar a confecção e uso da Insígnia do Comando das 6ª CIPM e 7ª
CIPM, com a seguinte composição e descrições:
a) Forma retangular, medindo 0,900m de altura por 1,350m de largura, partida ao meio, tendo a
metade esquerda cortada em duas, nas cores azul-cobalto e branco, nessa ordem, a metade direita (da
tralha) é orlada de um friso vermelho, medindo 0,100m de largura;
b) Na metade superior do campo branco, será colocado o distintivo da Unidade-tipo, constante
no Art. 3º do Decreto nº 3.634/75, em cor vermelha e inscrita num retângulo imaginário de 0,350m de
largura por 0,250m de altura, cuja base deve passar pelo centro do campo; 0,100m abaixo da linha média
do campo branco serão colocados os indicativos da Unidade, em algarismos romanos, as medindo 0,100m
de altura; o conjunto de algarismos não poderá exceder de 0,300m da largura;
c) A miniatura da Insígnia do Comando será confeccionada no tamanho de 0,180m de altura por
0,270m de largura, obedecendo às proporções do modelo original para uso previsto no Art. 26 do Decreto
no 3.634/75;
d) A Insígnia do Comando e sua miniatura deverão ser confeccionadas em filetes de lã ou
Poliéster, e terão o distintivo e o numeral da OME aplicados em feltro vermelho.
V – Os modelos de Distintivo, Estandarte Flâmula e Insígnia de Comando das OME
consideradas são os constantes no Anexo Único à presente Portaria.
VI – Contar os efeitos desta Portaria a partir da data de sua publicação, ficando revogadas as
disposições em contrário.

Anexo Único à Portaria Normativa do Comando Geral nº 032, de 06 MAI 2009
DISTINTIVOS

6ª

7ª

CIPM

CIPM
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ESTANDARTES
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FLÂMULAS

VI

VII

INSÍGNIA DO COMANDO

VII

VI

--oo(0)oo-Nº 033, de 06 MAI 2009
EMENTA: Modifica Artigos de Portaria que Regulamenta o uso de Sala de Reunião do
EMG
O Comandante Geral, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo Art. 101, Incisos I e
III do Decreto nº 17.589, de 16 JUN 94 (Regulamento Geral da PMPE); e
R E S O L V E:
Art. 1º - Modificar os Artigos 2º, 3º e 4º da Portaria Normativa do Comando Geral nº 006, de 23
ABR 08, que passam a vigorar com a seguinte redação:
Art. 2º - Determinar que a utilização do espaço da referida sala se destina, exclusivamente, a
reuniões presididas pelo Comandante Geral, Chefe ou Subchefe do EMG, para realizações de trabalhos
Técnico-Profissionais de interesse da Corporação ou de eventos religiosos, quando autorizados por
quaisquer destas autoridades;
Parágrafo Único – A solicitação da autorização a que se refere este artigo será encaminhada à
Subchefia do EMG com antecedência mínima de 48 horas;
Art. 3º - Proibir utilização da citada sala para realização de festas, confraternizações,
comemorações, cursos ou estágios;
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Art. 4º - Vetar, no seu interior, o consumo de bebidas alcoólicas, cigarros, charutos ou similares
e a realização de refeições e orientar a utilização de aparelho celular apenas no modo “silencioso”
(chamada vibratória);
Art. 5º - Esta Portaria Normativa entra em vigor na data de sua publicação;
Art. 6º - Revogam-se as disposições em contrário.

3ª P A R T E

III – Normas Externas

(Sem Alteração)

JOSÉ LOPES DE SOUZA
Cel PM Comandante Geral

C O N F E R E:

