PMPE
CG
EMG
3ª SEÇÃO

Exemplar nº ___ de ___ cópias
Quartel do Derby, Recife - PE
0408ØØAGO10
DIA DO SOLDADO E HOMENAGEM
AO 59º ANIVERSÁRIO DO BPRp

NOTA DE SERVIÇO Nº 3ªEMG-020/2010

1. FINALIDADE
Definir as atividades a serem desenvolvidas por ocasião das comemorações do DIA DO
SOLDADO, a realizar-se no Quartel do Comando Geral da PMPE, conjuntamente com as
homenagens alusivas ao 59º Aniversário do Batalhão de Polícia de Radiopatrulha
(BPRp), consoante a programação básica definida neste planejamento.
2. REFERÊNCIAS
- Determinação deste Comandante Geral.
3. OBJETIVOS
- Cultivar no seio da Corporação o sentimento cívico-militar por ocasião da data
comemorativa alusiva ao DIA DO SOLDADO;
- Comemorar os 59 anos de existência do Batalhão de Polícia de Radiopatrulha,
homenageando a Unidade Especializada que construiu em sua longa trajetória operacional,
o respeito e confiança da comunidade pernambucana;
4. EXECUÇÃO
a. Coordenação Geral
Cel PM Subchefe do EMG
b. Programação Básica
1)

Dia 25AGO10 (quarta-feira)

a)

Solenidade Militar do 59º Aniversário do BPRp e do Dia do Soldado

- Local: Pátio frontal de acesso ao QCG;
- Hora: 08h15.
b)

Composição da Tropa
- 01 Cap QOPM da CEMATA – Comandnate da Guarda de Honra;
- Guarda Bandeira a cargo do BPRp;
- Guarda de Honra – BPRp, BPGd e CIPOMA ;
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- Banda de Música da PMPE;
- Representação dos Estandartes das OME/DGOPM da Capital e RMR;
- Corneteiro do Corpo Musical.
c) Sequência da Solenidade:
08h10 - Dispositivo posicionado;
08h14 - Recepção à autoridade que presidirá a Solenidade (Continências);
08h15 - Início da Solenidade, seguindo-se:
• Cântico da canção do BPRp;
• Leitura da ordem do dia do Comandante-Geral alusivo ao Dia do Soldado e
Aniversário do BPRp;
• Deslocamento da Bandeira Nacional (sem a Guarda);
• Leitura dos Atos de Concessão da Medalha de Tempo de Serviço Policial
Militar (MTS);
• Entrega das MTS aos agraciados;
• Retorno da Bandeira Nacional para a Guarda de Honra;
• Homenagem aos “PM Destaque”, operacional e administrativo do BPRp;
• Homenagem ao Oficial que comandou por mais tempo o BPRp;
• Cântico do Hino Nacional Brasileiro;
• Desfile da Tropa em continência a autoridade que preside a Solenidade.
d) Comparecimento: - Comandantes, Chefes e Diretores de todos os Órgãos da PMPE
sediados na Capital, RMR e Paudalho, acompanhados de todos os Oficiais que não
estejam de serviço no horário:
- 15 Praças (05 Sgt, 03 Cb e 07 Sd), por OME da Capital, RMR e
Paudalho, a nível de Batalhão, e 08 Praças (02 Sgt, 03 Cb e
03 Sd) para as CPM independentes;
- Todo efetivo do QCG;
e) Uniforme - Agraciados com MTS:
- Oficiais - 3º “A” (com espada, luvas marrom e fiador azul) sem
medalhas ou barretas;
- Subten e Sgt - 3º “A” sem medalhas ou barretes;
- Cb/Sd - 4º “A” (com cinto de guarnição e desarmado).
- Assistência:
- Oficiais, Subten e Sgt - 3º “B”;
- Cb/Sd - 4º “A”.
- Tropa: - Guarda de Honra: 4º “A” (com boina e complementos brancos);
- Banda de Música: 4º “A” (com boina e cachecol branco);
-Guardas-Estandartes das OME/DGOPM: 4º “A” (com
complementos brancos);
- Corneteiro: 4º “A”, com cachecol.
5. ATRIBUIÇÕES
a. Subchefia do EMG através das:
1)

3ª Seção do EMG
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- Providenciar o planejamento da Solenidade prevista para o QCG;
- Apoiar e orientar o BPRp na execução da solenidade militar de aniversário e
homenagem ao Dia do Soldado.
2)

5ª Seção do EMG
- Providenciar a cobertura fotográfica e jornalística;
- Apoiar e orientar o BPRp quanto o roteiro e narração da solenidade militar de
aniversário e homenagem ao Dia do Soldado;
- Disponibilizar as almofadas na conformidade da solicitação do BPRp.

b. Ajudância Geral
- Publicar em BG, resumo da programação contida na presente NS;
- Escalar para o Treinamento às 240700AGO10 e Solenidade em 250700AGO10, 06
(seis) Praças Femininas do QCG em uniforme 4º “A” com luvas e cachecol para
servirem como porta almofada para entrega das medalhas (MTS), devendo
apresenta-las.
- Providenciar a limpeza das dependências do QCG, principalmente nos locais onde se
fará presente a autoridade e comitiva visitante;
- Orientar, o Oficial-de-dia e Guarda do QCG, quanto a apresentação pessoal para que
os escalados estejam devidamente uniformizados e usando luvas e cachecol
brancos no dia da solenidade;
- Interditar todo o estacionamento do QCG em 230800AGO10 (segunda-feira), para
ser utilizado no treinamento da solenidade de aniversário do BPRp em
240800AGO10 (terça-feira), e na solenidade propriamente dita, em 250810AGO10
(quarta-feira);
- Articular-se com o CASIS com o fim de interditar, também, o estacionamento
localizado em toda a praça do CMH e os locais destinados a motos ao lado da
Tribuna, visando a realização do treinamento e solenidade, propriamente dita;
- Deixar o corneteiro de sobreaviso, para possível emprego no treinamento e
solenidade prevista nesta NS;
- Escalar 06 (seis) Praças para executar, no dia da solenidade, o serviço de
fiscalização nas partes laterais e frontal do QCG com o fim de proibir acesso de
vendedores ambulantes e pessoas que não participarão do evento;
- Durante a solenidade militar prevista neste QCG, a AG deverá ativar o posto de
sentinela no portão da retaguarda do QCG (portão próximo ao arquivo geral) para
fluidez de viaturas e ambulância prestando socorro de urgência para o CMH.
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c. DGOPM
- Determinar as OME de Áreas e Especializadas sediadas na Capital e RMR a
composição do dispositivo da representação de Guardas-Estandartes, composta por
01 (um) Ten PM com o Estandarte da OME e 05 Praças armados com mosquefal, os
quais deverão participar do treinamento e solenidade prevista nesta NS, articulandose com antecedência com o BPRp;
- Escalar a partir das 0730 horas do dia 24AGO10 e 25AGO10 policiais-militares do
BPTran para trabalharem no desvio do trânsito na área dos eventos prevista nesta
NS;
- Coordenar as OME quanto a participação na Solenidade de Aniversário do BPRp e
Dia do Soldado, recomendando o comparecimento do efetivo das OME subordinadas
devidamente uniformizados.
- Escalar o efetivo do BPRp, do BPGd e CIPOMA para compor a Guarda de Honra a 3
(três) Pel PM comandada por Oficiais Subalternos, os quais deverão ser
apresentados no dia do treinamento em 240700AGO10 e no dia 250700AGO10 para
a solenidade do Dia do Soldado e Aniversário do BPRp;
d. CASIS
- Interditar todo estacionamento localizado nas áreas da praça do CMH e próximo da
tribuna de honra do estádio do QCG, no dia 230800AGO10 (segunda-feira), para o
treinamento e Solenidade Militar em 240800AGO10 (terça-feira) e 250800AGO10
(quarta-feira), visando ao desfile em continência a autoridade que presidirá o evento
programado neste documento, determinando ao Oficial-de-Dia do CASIS, que no dia
anterior ao treinamento e solenidade, certifique-se da citada interdição e informe à 3ª
EMG (fones: 3181-1032 e 3181-1345).
e. ACG
- Apresentar a Banda de Música com corneteiro para que esteja no QCG, em
24Ø73ØAGO10 para o treinamento e dia 250730AGO10 para a solenidade
propriamente dita;
- Providenciar a relação de 30 (trinta) policiais-militares agraciados com a Medalha do
Serviço Policial Militar de 10, 20 ou 30 Anos (MTS-1, MTS-2 e MTS-3), remetendo-a
relação com endereço ou OME, ao BPRp até o dia 141300AGO10;
- Deixar o Salão Nobre em condições de realizar a solenidade, em 241400AGO10, em
caso de tempo chuvoso.
f. BPRp
- Articular-se com a ACG para viabilizar a entrega da Medalha do Serviço Policial Militar
(MTS-1, MTS-2 e MTS-3), bem como, sobre as palavras do Comandante-Geral,
alusivas ao Dia do Soldado e ao 59º Aniversário do BPRp;
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- Integrar-se com as 3ª e 5ª Seção do EMG, visando ao cumprimento das
determinações do Comando Geral quanto a programação da Cerimônia, narração,
recepção de autoridades e convidados e outras providências pertinentes;
- Responsabilizar-se pela Guarda Bandeira com efetivo da OME, composta pela
Bandeira Nacional, Bandeira de Pernambuco, Confederação do Equador e
Estandarte da PMPE;
- Solicitar do BPGd e da CIPOMA o efetivo que formará a Guarda de Honra com
devida antecedência, visto que outro pelotão será do próprio BPRp;
- Providenciar o serviço de som para uso no Treinamento e Solenidade propriamente
dita, devendo portanto, articular-se com CSM/Tel e CAS para disponibilização ou
locação daqueles equipamentos;
- Instalar o toldo no dia 230800AGO10 (segunda-feira) na entrada do QCG para
utilização no dia do evento;
- Preparar as almofadas com as medalhas para serem entregues no dia da Solenidade
aos Agraciados;
- Providenciar as bandeirolas para serem utilizadas no Treinamento e Solenidade
propriamente dita.
g. Do CSM/Tel
- Nos dias 240800AGO10 e 250630AGO10, providenciar e instalar o serviço de som
compatível com os eventos, Treinamento e Solenidade do Dia do Soldado e
Aniversário do BPRp, inclusive com instalação de caixas de som nas calçadas em
frente ao QCG, verificando a possibilidade de locação junto ao CAS.
h. Da CEMATA
- Escalar 01 (um) Cap QOPM para comandamento da Guarda de Honra composta pelo
BPRp, BPGd e CIPOMA, o qual deverá articular-se com o BPRp visando o
detalhamento de sua participação no Treinamento e Solenidade prevista nesta NS;

5. PRESCRIÇÕES DIVERSAS
a. Os demais eventos previstos para o 58º Aniversário do BPRp serão na
conformidade da programação contida na NS elaborada pelo BPRp, devendo o Cmt da
OME adotar as providências pertinentes ao êxito das solenidades;
b. Em caso de socorro de urgência para o CMH deverá a AG utilizar a entrada pela
retaguarda do QCG para prestar a assistência médica, quando advindo da Ponte do Derby;
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c. Em caso de tempo chuvoso a solenidade será realizada no Salão Nobre do QCG
com a seguinte programação:
08h27 – Dispositivo pronto;
08h29 – Recepção à autoridade que presidirá a Solenidade (Continências);
08h30 – Início da Solenidade, seguindo-se:









Cântico da canção do BPRp;
Leitura do Boletim Especial alusivo ao Dia do Soldado e Aniversário do BPRp;
Deslocamento da Bandeira Nacional (sem a Guarda);
Leitura dos Atos de Concessão da Medalha do Tempo de Serviço Policial
Militar (MTS);
Entrega das MTS aos agraciados;
Retorno da Bandeira Nacional;
Homenagem aos “PM Destaque”, Operacional e Administrativo;
Cântico do Hino Nacional Brasileiro.

d. A apresentação pessoal dos componentes do dispositivo da solenidade deverá ser
observada pelo Comandante da Guarda de Honra que proibirá o uso de óculos escuros
(exceto por prescrição médica), celulares, algemas e outros utensílios estranhos ao
uniforme.
e. Haverá treinamento no dia 240800AGO10 (terça-feira) com a participação de todo
efetivo envolvido no dispositivo da solenidade, ou seja, Guarda de Honra, Banda de Música,
corneteiro, porta almofadas e guardas-estandartes das OME/DGOPM da Capital e RMR
representadas.
f. A homenagem ao Comandante do BPRp deverá ocorrer por ocasião da solenidade
social.
g. O dispositivo terá posicionamento de acordo com o anexo “A” para a Solenidade
na área frontal do QCG ou de acordo com anexo “B”caso seja realizada no Salão Nobre;
h. Em caso de tempo chuvoso a solenidade será realizada no Salão Nobre apenas
com a Assistência dos Comandantes, Chefes e Diretos da Guarnição Derby;
i. Não haverá expediente administrativo na PMPE, cabendo à AG publicar Nota em
Boletim Geral;
j. A Guarda de Honra deverá estar armada de mosquefal, exceto os Sargentos, que
utilizarão metralhadora Taurus.
l. o BPRp deverá fazer relação dos faltosos da Medalha de Tempo de Serviço e
remeter a ACG.
m. Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do evento.
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ANEXOS: “A” – Dispositivo da Solenidade Pátio Frontal do QCG
“B” – Dispositivo da Solenidade no Salão Nobre do QCG
DISTRIBUIÇÃO:
Exemplares - 01:SDS; 02: CG 03: Ch EMG; 04: SCh EMG; 05: DGOPM; 06: AG; 07: CPM; 08: CPC; 09:
CPE; 10: CPM/DGP; 11: DGP; 12: DEIP; 13: DS; 14: DF; 15: DAL; 16: CEMATA; 17: CEMET-I;
18: CASIS; 19: CMH; 20: ACG; 21: 5ªEMG; 22: BPRp; 23: BPTran; 24: 1ºBPM; 25: 6ºBPM; 26:
11ºBPM; 27: 12ºBPM; 28: 13ºBPM; 29: 16ºBPM; 30: 17ºBPM; 31: 18ºBPM; 32: 19ºBPM; 33:
20ºBPM; 34: BPGd; 35: BPRv; 36: RPMon; 37: BPChq; 38: CSM/Tel; 39: CIPOMA; 40: CIOE;
41: CIPCães; 42: CIPMoto; 43: CIATur; 44: CM; 45: Of-de-dia/QCG; 46: 1ªEMG; 47: 4ª: EMG;
48: 6ªEMG .
−

Arquivo 3ª EMG.
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ANEXO “A” (DISPOSITIVO P/ SOLENIDADE) à NS Nº 3ªEMG-020/2010

Q. C. G.
Repres. Ofs.
Superiores

Repres.
Cap/Ten

Cel e

SOM

BANDA
MÚSICA
BN

CIPOM
A

BPChoq

BPRp

GUARDA
BANDEIRA

Mastro
RPMon
BPGd
BPChoq
BPRv
13ºBPM
16ºBPM
18ºBPM
20ºBPM
CIOE
CIATur

1º BPM
BPRp
6ºBPM
11º BPM
12ºPM
BPTran
17ºBPM
19ºBPM
CIPOMA
CIPCães
CIPMoto

Praça
s

PMPE
CG
EMG
3ª Seção

Derby - Recife/PE
0408ØØAGO10

ANEXO “B” (DISPOSITIVO da SOLENIDADE NO SALÃO NOBRE)
À NS nº 3ªEMG-020/2010

Refei.

FAMILIAR
e
CONVIDADOS

OFICIAIS INTERMEDIÁRIOS e
SUBALTERNOS

5

7

6
4

DE CRIAÇÃO DA PMPE
F

1

BANDA
MÚSICA

DE

8

1 – Presidente da Cerimônia
2 – Policiais Condecorados da A a J
3 – Bandeira Nacional
4 – Mestre de Cerimônia
5 – Representação Oficiais Intermediários e Subalternos
6 – Representação Oficiais Superiores
7 – Familiares e convidados
8 – Banda de Música

