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SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DO EDITAL DO
CONCURSO PARA A POLÍCIA MILITAR E POLÍCIA CIVIL

1. FINALIDADE
Regular e estabelecer as condições da participação da PMPR na Solenidade de
lançamento do Edital do concurso para a Polícia Militar e Polícia Civil.
2. REFERÊNCIAS
a. Constituição da República Federativa do Brasil;
b. Constituição do Estado do Paraná;
c. Diretriz nº 004/2000 – Diretriz Geral de Planejamento e Emprego da PMPR;
d. Portaria do CG nº 447/2011 – Vade Mecun de Comunicação Social e
Cerimonial da PMPR.
3. OBJETIVO
a. Realizar a Solenidade de anúncio pelo Exmo. Sr. Governador do Estado do
Paraná, do lançamento do Edital de abertura de concurso público para as carreiras da
Polícia Militar e Polícia Civil;
b. Fortalecer a integração da PMPR com à Comunidade.
4. SITUAÇÃO
O Exmo. Sr. Governador do Estado do Paraná realizará a divulgação do Edital
de abertura de concurso público para as carreiras da Polícia Militar e Polícia Civil, em
solenidade a ser realizada no Quartel do Comando Geral (QCG) da PMPR.
5. EXECUÇÃO
a. Data: 03 mar. 19 (terça-feira);
b. Horário do início da Solenidade: 10h00min;
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c. Local: QCG/PMPR.
d. Em caso de mau tempo: a solenidade ocorrerá no Salão Nobre do QCG, sob
Coordenação da PM/5;
e. Unidades participantes: OPMs do Subcomando-Geral (BOPE, BPEC, BPRv),
DAL e 1º CRPM (BPTran e RPMon).
f. O Comando da Tropa será designado pela Ajudância Geral.
g. Atividades a serem desempenhadas:
1) A Coordenação das atividades atinentes a presente solenidade, ficará a
cargo da PM/5, interagindo com o Cerimonial do Governo do Estado;
2) Participar do evento de modo ativo e durante todo o seu período de
realização;
3) Interagir com a Comunidade presente no evento, de modo a elevar o
bom nome da PMPR;
4) Adotar outras medidas necessárias à participação exitosa da Corporação
no evento.
h. Uniforme: orgânico de cada OPM/OBM participante;
i. Transporte: a cargo de cada OPM/OBM participante.
6. ORDENS AOS ELEMENTOS SUBORDINADOS
a. Subcomando-Geral
1) BOPE
Designar efetivo para compor a Guarda-Bandeira.
2) BPRv
Designar 01 pelotão representativo com o respectivo comandante.
3) BPEC
Designar 01 pelotão representativo com o respectivo comandante.
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b. Ajudância-Geral
1) Designar um Oficial para Comandar a Tropa durante a solenidade;
2) Designar a Banda de Música e corneteiro para participar do evento, ;
3) Por meio da CCS, designar 05 PPMM para permanecerem a disposição
da PM/5 (Coordenação do Evento), auxiliando nos aspectos de segurança do
palanque das autoridades e das atividades em geral.

c. 1º CRPM
1) BPTran
Designar 01 pelotão representativo com o respectivo comandante.
2) RPMon
Disponibilizar os Lanceiros em quantidade específica e compatível a
recepção e honras militares ao Exmo. Sr. Governador.
d. 5ª Seção do EM
1) Coordenar as atividades inerentes à solenidade em parceria com a
equipe do Cerimonial do Governo do Estado, providenciando a elaboração de croqui
que estabeleça a localização e distribuição das OPMs participantes;
2) Registrar o evento e dar publicidade perante o público interno e externo;
3) Assessorar, no que for necessário, as OPMs envolvidas para que a
participação da PMPR no evento ocorra de acordo com as normas de cerimonial e
que seja bem sucedida;
4) Realizar outras atividades na esfera de suas atribuições, não previstas
nesta N.S., mas necessárias ao desenvolvimento satisfatório do evento.
e. DAL
Realizar os ajustes necessários para a montagem e desmontagem do
Palanque das Autoridades, verificando os detalhes necessários junto à PM/5.

7. PRESCRIÇÕES DIVERSAS
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a. Não ocorrerá desfile militar da tropa na presente solenidade.
b. Cada Comandante de Unidade é responsável por sua fração representativa
no que concerne à apresentação pessoal, uniforme, postura e compostura;
c. Todos os segmentos da PMPR envolvidos no evento deverão corresponder às
suas respectivas atribuições, bem como adotar outras medidas nesta Nota não
contempladas, mas que na esfera de suas competências sejam necessárias para
integração e participação exitosa da PMPR nas atividades.

Coronel QOPM Péricles de Matos,
Comandante-Geral da PMPR.

DISTRIBUIÇÃO: Comando-Geral - Subcomando-Geral (BPRv, BPEC, BOPE) – Ajudância-Geral (CCS)- EM (5ª

Seção - Banda) – 1º CRPM (RPMon, BPTran) e DAL.

