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MÁRIO DE OLIVEIRA COSTA - Cel PM
Diretor de Pessoal

POLÍCIA MILITAR DE PERNAMBUCO

DIRETORIA DE PESSOAL

C O N F E R E:
SINDALVO MACIEL DA SILVA – Ten Cel PM
Subdiretor de Pessoal
Difusão: DP-1, DP-2, DP-3, DP-4, DP-5, DP-6, Subchefia, Pip e Folha de
Pagamento.

RECIFE, 20 DE DEZEMBRO DE 2007
BOLETIM INTERNO
Nº D 1.0.00.0.0 236

02
BOLETIM INTERNO DA DP Nº D 1.0.00.0 236
___________________________________________________________________

Para conhecimento desta Diretoria e devida execução,
publico o seguinte:
1ª P A R T E

20 DE DEZEMBRO DE 2007
05
____________________________________________________________
III - Remeter cópias desta decisão à Corregedoria Geral, à 2ª Seção
do EMG, à DP-7, à DP-4 e ao 1º BPM;
IV - Publicar esta decisão no Boletim Interno da Diretoria de
Pessoal.
1.1.1.Despacho do Diretor de Pessoal

I - Serviços Diários
Para o dia 21 (sexta -feira)

2ª P A R T E
II – Instrução

Origem: Sindicância instaurada por meio da Portaria Administrativa nº 024/2007,
de 18JUN2007, oriunda do 17º BPM.
Sindicante: 1º Ten PM Mat. 990017 GOUBERY ALBUQUERQUE FAUSTINO.
Sindicado: Sd RRPM Mat. 18788-7 JOSÉ CARLOS FEITOSA BARROS.
Fato a apurar: possíveis irregularidades praticadas pelo Sindicado.

(Sem Alteração)

3ª P A R T E
III - Assuntos Gerais e Administrativos
1.0.0.ALTERAÇÃO DE OFICIAL
1.1.0.Férias – Concessão
Concedo, a contar de 24DEZ07, 06 (seis) dias restantes das férias
regulamentares relativas ao ano de 2006, ao TC PM Mat. 1659-4/3ª EMG –
Ricardo de Holanda Cavalcanti, para gozo em trânsito neste país.
Consequentemente, no mesmo período, passa a responder pela Chefia da 3ª EMG,
o Maj PM Mat. 1858-9/3ª EMG – Alexandre Carneiro Gomes de Melo,
cumulativamente com a função que já exerce. (Nota nº 272/2007/SCH)
Concedo, a contar de 26DEZ07, 30 (trinta) dias das férias
regulamentares relativas ao ano de 2006, ao 1º Ten PM Mat. 16833-5/6ª EMG –
José Carlos Francisco de França, para gozo em trânsito neste país.(Nota nº
271/2007/SCH)
Concedo, a contar de 28DEZ07, 15 (quinze) dias restantes de férias
relativas ao ano de 2006, para gozo em trânsito no país, ao Cap PM Mat. 9204881/5ª EMG - Domingos Lindoso da Silva Lorena.(Nota nº 282/2007/SCH)
Concedo, a contar de 28DEZ07, 25 (vinte e cinco) dias restantes de
férias relativas ao ano de 2006, para gozo em trânsito no país, a 1º Ten PM Mat.
980057-3/5ª EMG - Steice Mavie Santos de Oliveira.(Nota nº 283/2007/SCH)
1.2.0.Férias – Apresentação

Vem à apreciação deste Diretor de Pessoal, cópia dos autos da
Sindicância instaurada por força de determinação da Portaria acima especificada,
com o objetivo de apurar os fatos noticiados pelo Sr. ANTONIO FRANCISCO
DA SILVEIRA NETO na Corregedoria Geral, no dia 06JUN2006.
O presente processo Administrativo Disciplinar fora objeto de
instrução pelo Encarregado, que concluíra seu munus tranzendo a lume, através
do relatório a cujos termos me reporto, que a Sindicância deveria ser arquivada,
visto que o Sindicado encontra-se com problemas psiquiátricos, não reunindo
assim condições para responder por seus atos, e ainda o noticiante, no curso da
apuração, declarara que não tinha mais pretensão de continuar com a Sindicância,
opinião esta corroborada pelo Comandante do 17º BPM, conforme solução
assinada em 01AGO2007.
Da análise das peças encaminhadas, verifica-se que a filha do
sindicado mantinha um relacionamento amoroso com o filho do noticiante,
DIEGO ALENCAR DA SILVEIRA, tendo os problemas entre as partes surgido a
partir do momento em que o noticiante orientara seu filho a não mais comparecer
à residência do Sindicado, por estar faltando às aulas escolares.
Ocorre que, durante a apuração, constatara-se que a filha do
sindicado estaria esperando um filho do Sr. DIEGO ALENCAR DA SILVEIRA,
não tendo mais o noticiante interesse em prosseguir na apuração, até porque os
problemas haviam cessado, e ainda, o sindicado estaria internado por problemas
psiquiátricos em um Centro Psíquico Terapêutico, no bairro de Aldeia,
Camaragibe, sem previsão de alta médica, estando assim incapacitado para
responder por seus atos.
Ante o exposto, este Diretor de Pessoal resolve:
I. Homologar a Solução do Comandante do 17º BPM;
II. Remeter cópia desta decisão a Corregedoria Geral da SDS, a 2ª
Seção do EMG e ao Comando do 17º BPM;
III. Remeter cópia desta decisão e dos autos da Sindicância
instaurada por meio da Portaria Administrativa nº 024/2007, de 18JUN2007,
oriunda do 17º BPM, à DP-7;
IV. Publicar esta decisão no Boletim Interno da Diretoria de Pessoal.
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Apresentou-se em 13DEZ07, por conclusão dos 08 (oito) dias de
dispensa por conta das férias regulamentares relativas ao ano de 2007, o TC PM
Mat. 1697-7 – Sindalvo Maciel da Silva, adido como se efetivo fosse à Subchefia
do EMG, restando 22 (vinte e dois) dias para gozo.(Nota nº 273/2007/SCH)
1.3.0.Requerimento Despachado
1.3.1.Ajuda de Custo - Concessão
O 1º TEN
PM 970048-0/ 5ºBPM – ALEXANDRE
VASCONCELOS DE QUEIROZ, requer a concessão de 03 (três) Ajuda de Custo,
referente a movimentação da 2ªCIPM (Cabrobó) para a 5ºBPM (Petrolina)
conforme determinou a SP nº004 de 21 de março de 2007 e ter fixado residência,
juntamente com sua dependente (Esposa), na Rua do Caruru, nº166, Bairro Cohab,
Petrolina – PE, conforme publicou o BI nº114/5º BPM de 21 de junho de 2006.
Despacho do Diretor de Pessoal: DEFERIDO, de conformidade com
o Art. 42 e Inc. II, letras “a” e “b”, do Art. 43, da Lei nº 10.426, de 27Abr90 e
alterações trazidas pelo anexo IV-F, da Lei Complementar nº 032, de 27Abr01,
bem como informações fornecidas pela DP-1 e SSAFP.(Nota nº 1791/2007/DP-3/
SD)
2.0.0.NOTA
Com o Presente Boletim Interno esta distribuído o Aditamento ao
BIDP nº 0236 de 20 Dezembro de 2007, versando sobre o pleitos requeridos pelos
Policiais Militares da Inatividade pela DP-4.

4ª P A R T E
IV - Justiça e Disciplina
1.0.0.ALTERAÇÃO DE INATIVO
1.1.0.Despacho do Diretor de Pessoal
Origem: Portaria do Comandante do 1º BPM n° 015, de 12 de abril de 2007.
Sindicante: CAP PM RICARDO DE ANDRADE OLIVEIRA
Sindicado: SD RRPM Mat. 27730-4/ FERNANDO MANOEL DA SILVA
Vítima: Policial Civil ANTÔNIO CARLOS DUARTE
Fato a apurar: Agressão física praticada pelo Sindicado contra a vítima.
Vem à apreciação deste Diretor de Pessoal, a cópia da Solução e dos
autos da diligência complementar procedida por força da Portaria administrativa
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acima especificada, com o objetivo de melhor esclarecer as circunstâncias em que
se deram as agressões praticadas pelo sindicado em desfavor da vítima.
Da leitura das peças encaminhadas para análise, verificou-se que no
dia 08 de março de 2006 ocorrera uma luta corporal entre o sindicado e a vítima, o
policial civil ANTÔNIO CARLOS DUARTE. O que motivara tal contenda fora
uma possível agressão praticada pela vítima dias anteriores, contra um sobrinho
do SD RRPM Mat. 27730-4/ FERNANDO MANOEL DA SILVA. Consta nos
autos que o SD RRPM FERNANDO MANOEL DA SILVA procurara o Sr.
ANTÔNIO CARLOS DUARTE para tratar da suposta agressão que vitimara o
parente do Policial Militar ora sindicado. Naquela ocasião, a vítima encontrava-se
em uma casa de jogos SONHO REAL, situada na rua 01, 1ª Etapa de Rio Doce,
Olinda. Este, ao ser chamado pelo SD RRPM Mat. 27730-4/ FERNANDO
MANOEL DA SILVA , deixou a casa de jogos sendo surpreendido pelo sindicado
que passou a agredi-lo fisicamente, chegando a tomar o revólver que se
encontrava com a vítima; arma esta, revólver calibre .38, marca Taurus de número
TL861999, carga da Polícia Civil de Pernambuco.
Encontra-se consignado nos autos que a entrega da arma foi feita no
dia 09 de março de 2006 pelos advogados do sindicado através de documento
encaminhado ao Corregedor Geral da SDS.
O encarregado do presente Processo Administrativo Disciplinar,
cumpriu o determinado no despacho do Diretor de Pessoal no que se refere às
diligências complementares, entendendo em seu relatório que não houve
cometimento de transgressão disciplinar por parte do sindicado quanto ao não
comparecimento para oitiva, haja vista que na data agendada o SD RRPM Mat.
27730-4/ FERNANDO MANOEL DA SILVA encontrava-se em viagem ao
interior do estado, não sendo notificado da data programada. No que se refere à
contenda entre as partes, o encarregado do presente Processo Administrativo
Disciplinar cita que existe um Boletim de Ocorrência que registra o fato, bem
como uma perícia traumatológica, a prova técnica de que o Sr. ANTÔNIO
CARLOS DUARTE sofreu lesões leves. Não sendo este fato objeto da seara
disciplinar. Contudo, em relatório, o Sindicante abstem-se de enquadrar a ação do
SD RRPM Mat. 27730-4/ FERNANDO MANOEL DA SILVA como transgressão
disciplinar.
O Comandante do 1º BPM concordou com a conclusão do
encarregado e emitiu a competente solução julgando que não fora possível
constatar nas diligências, cometimento de transgressão disciplinar por parte do
sindicado.
Ante o exposto, este Diretor de Pessoal resolve:
I – Discordar da solução do Comandante do 1º BPM;
II – Punir disciplinarmente o SD RRPM Mat. 27730-4/
FERNANDO MANOEL DA SILVA, por haver cometido a Transgressão
Disciplinar tipificada no Art 113 da Lei nº 11817/2000 (Código Disciplinar dos
Militares do Estado de Pernambuco);

