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RESUMO 

A Policia Militar do Estado do Parana (PMPR) e uma instituis:ao histonca ~ 
centenaria. Desde que foi criada, em 10 de agosto de 1854, sofreu inumeras 
reestruturac;oes. 0 servic;o de seguranc;a publica nao e barato para o Estado. Todos 
os meios necessaries sao onerosos. A formayao e a manutenyao de policiais bern 
treinados resultam em grandes despesas. Comprar e manter viaturas custam caro. 
Manter em funcionamento uma estrutura administrativa do nosso porte impoe urn 
onus pesado. Por tudo isso e necessaria que a Corporayao busque agilidade, 
qualidade dos serviyos, metodos modernos, praticos e econamicos de administrar os 
recursos postos a disposic;ao pelo Estado, para a melhoria dos serviyos prestados a 
coletividade. Reestruturac;ao (ou reengenharia), e uma palavra que esta ligada aos 
novas e modernos metodos de administrayao das empresas, apesar de, na pratica, 
sempre ter sido utmzada para modifJCar estruturas organizacionais. Justifica-se a 
presente pesquisa em razao da importancia do tema e da necessidade que tern a 
PMPR em conhecer a visao de seus Oficrais sobre o assunto e arnda de rdentificar 
em que areas os Oficiais entendem que devera haver mudanyas e quais seriam, 
bern como quais tipos de reestruturayoes seriam ou nao viaveis, quais programas e 
reestruturagoes seriam ou nao favoraveis, quais novos programas poderiam ser 
marcantes, qual a ordem de prioridade, enfim, apontar a visao das lideranc;as sobre 
os varios aspectos propostos. A visao dos Oficiais sobre a reestruturayao e, 
sobremodo, importante para o estudo do tema, uma vez que sao estes que decidem 
grande parte dos rumos da lnstituiyao e, como responsaveis pelos Comandos da 
Corporac;ao, sabem definir com maior clareza as causas, e sentem mais 
diretamente, as conseqOemcias de todos os fatores ligados a administrayao da 
PoHcia Militar do Parana. E. essa a proposta desta monografia, ou seja, mostrar a 
visao dos Oficiais intermediaries e superiores da PMPR sobre Reestruturagao 
Organizacional e Administrativa da Corporac;ao. 

Palavras-chave: Reestruturayao- Administrativa - Organizacional. 

xi 



----------------

1 

1 INTRODUCAO 

A sociedade desperta cada vez mais interesse pelas atividades policiais. 

Assim, e que temos visto o crescimento da interac;ao entre a sociedade e a nossa 

Organizac;ao. a qual, em razao deste fenOmeno, deve estar preparada para enfrentar 

todos os tipos de mudanc;as, uma vez que e a comunidade, atraves dos seus 

seguimentos politicos, que afinal define, no campo estrategico, as linhas de a<;ao 

que a policia adotara. Por isso mesmo, a pollcia deve ter uma forma de 

administrac;ao avanc;ada sob o ponto de vista tecnico, enxuta e capaz de mostrar 

eficiencia. 

Apesar do particularizado modelo militar de organizac;ao e de fluxograma, 

decorrentes inclusive de legislac;oes federal e estadual, e imperioso reconhecer que 

ha necessidade de se estudarem as possibilidades de reestrutura<;ao administrativa 

e organizacional que possam trazer mais eficiencia, eficacia e operacionalidade a 

Corporac;ao. 

A palavra reestruturac;ao pode ser definida como o conjunto de medidas que 

visam devolver a resistencia as partes estruturais de uma Organiza<;ao. mediante 

reforc;o destas ou sua substituic;ao. Reestruturar significa dar nova estrutura a 

alguma coisa, restabelecer, organizar de novo, reformular em novas bases 

estruturais, reorganizar. Administrac;ao e o conjunto de princlpios, normas e func;oes 

que tem por fim ordenar a estrutura e funcionamento de uma organizac;ao. 

Organizac;ao vern a sera composic;ao, estrutura, inter-retacionamento regular 

das partes que constituem uma instituic;ao; ordena<;ao das partes de urn todo, 

arrumac;ao; conjunto de normas e func;oes que tern por objetivo propiciar a 

administrac;ao de uma empresa ou neg6cio. 

As empresas de sucesso vivem se transformando, mister da necessidade de 

sobrevivencia. Ha fusees, desmembramentos, extin9oes e outros tipos de mudanc;as 

na estrutura das empresas. Sao as reestruturac;oes organizacionais. Ja as 

terceirizac;oes, enxugamentos, mudanc;as de estilos sao as reestruturac;aes 

administrativas, que igualmente sao intensas nas empresas, merce de seus 

administradores estarem antenados as novas tecnologias e formas de 

administrac;ao. 
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MAXI MIANO (2000, p. 25) assim define administravao: " ... e o processo de 

tomar, realizar e alcanvar al(oes que utilizam recursos para alcan9ar objetivos ... ". 

MAXI MIANO (2000, p. 91) nos da tambem o conceito de Organizavao: 

___ e um sistema de recursos que procura realizar objetivos ou conjunto de objetivos. Urn 
sistema e urn todo complexo e organizado, formado de partes ou elementos que interagem, 
para realizar urn objetivo explicito. Todas as organizayoes sao sistemas (embora nem todos 
os sistemas sejam organizayoes). Alem de objetivos e recursos, as organiza¢es tern dois 
outros elementos importantes: divisao de trabalho e processes de transforma~o ... 

NEWMANN (1977, p. 248), sobre o tema em anatise, afirma o seguinte: 

... a estrutura organica trata dos esquemas de organiza~o geral de uma empresa. Enquanto, 
muitas vezes, urn administrador pode tratar estreitamente dos problemas organizacionais 
como, digamos, departamentaliza~o ou delega~o. deve ele analisar periodicamente o 
conjunto de sua organiza~o e veriftcar se mediante alguma altera~o poderao ser 
conseguidos resultados mais proveitosos ... 

0 Manual de Organizavao e Metodos do Ministerio do Exercito (1978, p. 1) 

traz o seguinte: 

Art. 1° Esta publicayao tern por ftnalidade definir conceitos e procedimentos relatives a 
atividade de ORGANIZA((AO E METODOS (0 & M) [grifo do autor}, aplicaveis a 
administra~o militar. Ela constitui urn primeiro passe para a consolida~o da doutrina e a 
orienta~o dos diferentes escaloes interessados .... Arl 2° ORGANIZACAO E METODOS e 
uma atividade especializada, que visa a economia e a eficiencia na administrayao, atraves do 
centrale de fatores determinantes da maior ou menor eftciencia de uma Organiza~o. Dedica
se a aspectos tais como: estrutura da Organiza~o. divisao do trabalho, sequencia das 
opera96es executadas, sistemas de comunica90es, uso de materiais e equipamentos, 
distribuiyao de espayo, simplifica~o e metodos, formulario e retinas, utiliza~o de pessoal, 
disposiyao interna e condi~ fisicas dos locais de trabalho, centrale de qualidade, arquivos, 
custos. 

CHIAVENATO (2000, p. 447), diz o seguinte: 

Mudanya e a transi~o de uma situayao para outra diferente ou a passagem de urn estado 
para outro diferente. Mudanya implica ruptura, transformayao, perturbayao, interrupyao. 0 
mundo atual se caracteriza por urn ambiente dinamico em constante mudanya e que exige 
das organiz~s uma elevada capacidade de adap~o. como condiyao basica de 
sobrevivencia. Adapta~o. renova~o e revitaliza~o significam mudanya ... a mudanya e a 
fase em que as novas icteias e praticas sao aprendidas de modo que as pessoas passam a 
pensar e a executar de uma nova maneira. 
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CRUZ (1997, p. 29), sugere o segulnte: 

Reengenharia e repensar de forma fundamentada e reprojetar radicalmente os processes de 
neg6cios, para conseguir melhorias drasticas a serem medidas por indices criticos e 
contemporaneos de desempenho, tais como custos, qualidade, atendimento e velocidade. 
Ou ainda mais simplesmente: Reengenharia e urn metoda conduzido de cima para baixo 
numa empresa, com o objetivo de rever o recriar urn processo de trabalho, a fim de conseguir 
melhorias dramaticamente expressivas. 

0 servi90 de seguran9a publica nao e barato para o Estado. Todos os meios 

necessaries sao onerosos. A forma~o e a manuten~o de policiais bern treinados 

resultam em grandes despesas. Comprar e manter viaturas custa caro. Manter em 

funcionamento uma estrutura administrativa do nosso porte impoe um Onus pesado. 

Por tudo isso e necessaria que a Corpora9ao busque agilidade, qualidade dos 

servi9QS, metodos modernos, praticos e econOmicos de administrar os recursos 

postos a dispoSi980 pelo Estado, para a melhoria dos servi90S prestados a 
coletividade. 

A burocracia interna tambem foi objeto da presente monografia. E necessaria 

saber o que e burocratico e tambem quais as solu96es para minimizar a burocracia. 

STONER e FREEMAN {1999, p. 27), desenvolvem amplo trabalho sobre 

administra9ao. Teorizando a respeito da burocracia nas empresas, estudaram as 

teorias de Max Weber, Frederick Taylor e Henry Fayol, entre outras, expondo que 

qualquer organiza~o orientada por objetivos e consistindo em milhares de 

indivlduos, exigiria a regutamenta9ao cuidadosamente controlada de suas 

atividades, enfatizando-se a necessidade de uma hierarquia estritamente decidida e 

governada por regulamentos e linhas de autoridade claramente definidos. Estes 

especialistas enfatizam que o fim da burocracia e a eficiencia e a eficacia. Alias, para 

MATOS (1978, p.SO), "a burocracia nasceu sob o signo da eficiencia". Enfim, aquilo 

que nao for eficiente e eficaz deve ser repensado, numa estrutura burocratica, 

inclusive, a bern do gerenciamento sistemico. 

E 6bvio que todas as reestrutura9oes estudadas na presente monografia 

apresentam variaveis externas e internas que podem influencia-las. Ha as variaveis 

econOmicas, as variaveis politicas, as variaveis tecnicas e as variaveis legais. 

0 objetivo desta monografia, ressalte-se, e apenas trabalhar com a visao 

atual dos Oficiais, mostrando o pensamento dos atuais lideres. E necessario 
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escfarecer, todavia, que toda reestruturayao deve levar em considerayao as 

variaveis legais. Uma reestruturayao pode encontrar em sua frente uma barreira 

legal. A lei, todavia, pode ser mudada e urn born motivo para isso e a eficiencia da 

Corporayao. A lei nao pode ser usada como empecilho a modernizayao e a 
eficiencia da Organizayao. 0 povo nao pode sofrer conseqoencias nocivas por 

causa uma lei antiquada. No nivel estadual, a principal lei e a Constituiyao Estadual, 

que pouco traz a respeito da estrutura e articulayao da Corpora9ao. Ja a Lei de 

Organizayao Basica a a principal lei infra-constitucional que interessa ao tema. No 

campo Federal temos o Decreto Lei 667, de 02 de julho de 1969 e o R-200, que 

tratam das Policias Militares. Ha, ainda, no campo Federal, as Portarias 075-EME, 

de 06 de outubro de 1975 e 027-EME, de 16 de junho de 1977, as quais tratam 

especificamente da Organizayao, estrutura e quadro das Policias Militares. Em 

verdade tais Portarias tentam uniformizar a estrutura das Corporayoes. Hoje, ha uma 

tendencia de se respeitar o principio constitucional da autonomia dos Estados

Membros. Um principia constitucional e maior que uma norma constitucional e 

portanto, maior que uma norma infra-constitucionaL Citando como exemplo, uma 

reestrutura9ao no Estado-Maior, nos Comandos Intermediaries ou nas Diretorias, 

deve levar em considerayao as variaveis legais acima expostas. Porem, como ja foi 

expfanado, a enfase da presente pesquisa nao sao os aspectos legais e sim a visao 

dos Oficiais, mesmo porque, repito, a lei nao deve ser escudo a ineftciencia. 

Na pesquisa de campo da presente monografia, foi sondada a opiniao dos 

Oficiais sobre quais as reestruturayoes organizacionais e administrativas que estes 

consideram viaveis, bem como os fatores favoraveis e desfavoraveis que estes 

consideram sobre as reestruturayoes propostas. 
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2 PROCEDIMENTOS DE CAMPO 

0 objetivo principal da presente pesquisa e mostrar a visao dos Oficiais sabre 

a reestrutura<;ao administrativa e organizacional da Polfcia Militar do Estado do 

Parana. Por tal desiderata, pretende-se indicar quais as reestrutura<;aes 

organizacionais que poderao ser ou nao viaveis no entendimento dos Oficiais; 

Apontar quais as reestrutura<;aes administrativas que poderao ser ou nao 

implementadas na 6tica dos Oficiais; Dimensionar a area de abrangencia que os 

Oficiais esperam que haja uma reestrutura<;ao administrativa e/ou organizacional 

que seja marcante; Revelar a percep<;ao dos Oficiais da Polfcia Militar do Estado do 

Parana sabre o tema; ldentificar quais as reestrutura<;oes que os Oficiais sao 

favoraveis e desfavoraveis e Eleger as principais necessidades da Corpora<;ao sabre 

reestrutura<;ao segundo o entendimento dos Oficiais. 

A metodologia que foi utilizada nesta pesquisa foi a entrevista, atraves de 

questionario, considerada a que mais se coaduna com os prop6sitos do presente 

trabalho. 

A entrevista foi realizada atraves de questionarios (modelo anexo}, os quais 

foram encaminhados as Unidades da Corpora<;ao. 

Figuraram como publico-alva os Oficiais Intermediaries e Superiores, em 

virtude de que possuem maior experiencia e, geralmente, estao lotados em 

Comandos e fun<;oes estrategicos taticos e operacionais, podendo oferecer 

informa<;oes mais precisas e seguras. 

Ressalte-se que o Corpo de Bombeiros nao foi objeto da presente pesquisa, 

uma vez que, em virtude de missoes peculiares de sua atividade, dar-se-ia o caso de 

ser estudado em pesquisa especifica. 

A pesquisa foi feita par amostragem, vista que uma boa amostragem oferece 

a opiniao de todo o universe pesquisado, sendo, portanto, desnecessario entrevistar 

todos os Oficiais Intermediaries e Superiores, sob pena de tornar a pesquisa prolixa. 

Para a amostragem foram encaminhados questionarios para as seguintes 

unidades: 

- Comando-Geral; 

- Ajudancia-Geral; 
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- Comando do Policiamento da Capital: (Sede, BPTran, BPGd, RPMon, 17° 

BPM, 12° BPM, 13 o BPM e Cia P. Chq.); 

- Comando do Policiamento do Interior: (1° BPM, 2° BPM, 3° BPM, 6° BPM, go 

BPM, BPFLO, 14° BPM e 15° BPM; 

- Diretorias: Diretoria de Pessoal, Diretoria de Apoio Logistico e Diretoria e 

Ensino; 

- Sec;oes do Estado-Maior: Primeira Sec;ao do Estado-Maior, Terceira Sec;ao 

do Estado-Maior e Quinta Sec;ao do Estado-Maior; 

-Academia Policial Militar do Guatupe (incluindo o CAO) e 

-Centro de Formac;ao e Aperfeic;oamento de Prac;as. 

Tambem foi objeto de estudo, alem da Carta Magna Federal e Estadual, a 

legislac;ao pertinente federal e estadual, os livros juridicos e tecnicos, publicac;oes 

em jornais e revistas especializadas, Internet, e outros artigos de interesse. 

Em 13 de Outubro, findou-se o prazo de recothimento dos questiom1rios. 

Foram recebidos os questionarios dos seguintes 6rgaos: 

CPI: 30 questionarios, conforme segue: CPI/Sede: 4; 1° BPM: 3; 2° BPM: 3; 

3o BPM: 3; 6° BPM: 4; go BPM: 4; 14° BPM: 4 e 15° BPM: 5; 

CPC: 33 questionarios, conforme segue: CPC/Sede: 5; BPTran: 4; RPMont: 5; 

13° BPM: 6; BPGd: 8 e 17 BPM: 5; 

Diretoria de Ensino: DEISede: 5; APMG: 3 e CFAP: 2; 

Diretoria de Apoio Logistico: 4; 

Ajudancia-Geraf: 4; 

Outros: Curso de Aperfeic;oamento de Oficiais: 18 e unidade nao informada: 4; 

0 numero total de questionarios preenchidos e recebidos somou 102, o que 

representa urn terc;o do universe pesquisado, que sao os Oficiais Intermediaries e 

Superiores, que somam em torno de trezentos na PMPR. 

Nao foram recebidos os questionarios dos seguintes 6rgaos: 12° BPM; Cia P. 

Choque; BPFLO; DP; 1a Seyao do EM, 2a Sec;ao do EM e 3a Seyao do EM. 

Ressalte-se que para a selec;ao dos temas da presente monografia, foram 

escolhidos para abordagem, consoante se vera nos capitulos seguintes, assuntos 

importantes e atuais, alguns ate polemicos dentro da lnstituic;ao. Mais uma razao da 

importancia do trabalho. 
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3 ANALISE DOS RESUL TACOS 

3.1 EXPOSICAO DA PRIMEIRA QUESTAO PROPOSTA 

Foi sondada a opiniao dos Oficiais sobre a estrutura do Estado-Maior, dos 

Grandes Comandos (CPI, CPC) e das Diretorias, sendo-lhes indagado se a estrutura 

de algum desses 6rgaos deveria sofrer alguma reestrutura9ao. Nesta questao, 

foram propostas as respostas "sim" e "nao". 

Obtivemos 61 respostas "sim", que atingiram 59,81 %. Tivemos 39 respostas 

"nao", que atingiram 38,23%. Tivemos duas respostas entre as absten~oes e outras, 

atingindo 1,96 %. 

GRAFICO 1 PROPORCAO DOS OFICIAS QUE ACHAM Q-UE A 
ESTRUTURA DO ESTADO-MAIOR, GRANDES 
COMANDOS OU DJRETORIAS DEVE:PASSAR POR'c_ 
REESTRUTURACAO. 

abstenC()es e 
outras 
1,96% 

FONTE: Pesquisa de campo 

B sim 

• nao 
• abstenC()es e outras 

CinqOenta e nove Oficiais deram sugestoes para o tema de reestrutura~ao, 

proposto nesta primeira questao. Entre as sugestoes apontadas pelos Oficiais, 

destacam-se as seguintes: 

- Extin~ao de fun~oes; 
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- Fusao de fun90es; 

- Mudan9a no QO do CPI/Sede; 

- Descentralizar o CPI em Comandos Regionais ou em CPA (citado par 24 

Oficiais); 

- Criayao da Diretoria de Assuntos Jurfdicos; 

- Criayao de Unidades Oryamentarias Autonomas em nivel de OPM; 

- Lotar no EM Oficiais com Curso superior na area tecnica devida; 

- Crial(ao do Comando do Policiamento de Choque e 

- Divisao do CPC (CPC e CPM). 

Conctui-se que a reestruturayao das estruturas do Estado-Maior, dos 

Grandes Comandos (CPI, CPC) e das Diretorias e atmejada pela maioria dos 

Oficiais (59,81%), que inclusive tern varias sugestoes a respeito do tema. 

3.2 EXPOSI<;AO DA SEGUNDA QUESTAO PROPOSTA 

A segunda questao proposta, refere-se a reestruturayao operacional. Foi 

indagado se alguma unidade deveria passar par reestruturayao organizacional. 

Tivemos 78 respostas "sim" que atingiram 76,47 %, enquanto que as 

respostas "nao" somaram 21 e atingiram 20,59 %. Tivemos 3 abstenyoes que 

atingiram 2,94 %. 

Setenta Oficiais apontaram sugestoes. Entre as sugestoes propostas, 

destacam-se as seguintes: 

- Divisao da area do 17° BPM com a crial(ao de outros BPM; 

- Transformayao da Cia P. Chq. em BPChoq.; 

- Minimizayao da atividade do RPMont somente em policiamento hipo; 

- Divisao da area do 13° BPM, com criayao de outros BPM; 

- Atualizayao dos QOs das unidades; 

- Criayao das funyoes de SJD e P/5 nas unidades; 

- Readequa9ao dos quadros do BPTran; 

- Transferencia da Sede do 7° BPM para Umuarama; 

- Lotar Oficiais nas sedes de Comarcas; 

- Cria9ao de Batalhoes Rodoviarios em Maringa e Cascavel; 

- Absoryao do policiamento rodoviario pelos BPM de area; 
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- Abson;ao do policiamento florestal petos BPM de area e 

- Transformactao das companhias independentes em batalhoes. 

- Criactao da Companhia lndependente das Praias; 

- Divisao do 5° BPM; 

- Cria<;ao de· functoes de P/3 para Major nas unidades de grande porte: Foz do 

lguactu, Cascavel, Maringa, Londrina e Ponta Grossa e 

- Criactao do 2° BPRv e do 2° BPFio. 

GRAFICO 2 - PROPORCAO DOS OFICIAIS QUE ACHAM 
QUE ALGUMA UN I DADE DEVERIA 
PASSAR POR REESTRUTURACAO 
ORGANIZACIONAL. 

absten~oes e 
outras 
2,94% 

FONTE: Pesquisa de campo 

sim 
76,47% 

sim 

• naa. 
• absten~oes e outras 

Conclui-se que a grande maioria dos respondentes (76,47o/o) acha que a 

reestruturactao organizacional e uma necessidade da Corpora<;ao em varios 

seguimentos. 
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3.3 EXPOStQAO D.A TERCEIR.A QUESTAO PROPOSTA 

A terceira questao foi sobre a reestrutura~ao da Banda de Musica da PMPR. 

Foi feita a seg·uinte pergunta: "qual sua opiniao sobre reestrutura<(ao da Banda de 

Musica". Foram dadas tres opctoes, em multipla escolha, a fim de que os Oficiais 

escolhessem uma opc;ao. As opctoes foram as seguintes: 1. Nao deve passar por 

reestruturayao; 2. Extinc;ao; contrato com banda particular, somente para ocasioes 

especfficas; 3. _Manter a banda, mas buscar finalidade sociaL 

Na analise dos resultados, observou-se que 13 respostas, portanto- 1-2,7 4 % 

dos Oficiais responderam que a Banda de Musica nao deve passar por qualquer 

reestruturayao, enquanto que 12 Oficiais, portanto- 11-,76 o/o- optaram pela extinyao e 

75 Oficiais, portanto- 73,52 °/o opinaram por manter a banda, mas buscar finalidade 

sociaL Dois Oficiais, po-rtanto-1, 96%, deram outras respostas. 

GRAFICO 3 - OPINIAO DOS OFICIAIS SOBRE 
REESTRUTURACAO DA BANDA DE MUSlCA 

social 
73,53% 

FONTE: Pesquisa de campo 

Nao reestruturar 
12,74% 

Extin~o 
11,76% 

II Nao reestruturar 

[]Extin~o 

• Buscar finalidade social 

[] Outras Respostas 

Por conclusao, ve-se que apenas 12,74% dos respondentes nao veem 

necessidade de qualquer reestruturac;ao na Banda de Musica. Destarte, igualmente 

irris6rio (11 ,76o/o), foi o numero de Oficiais que acham que deve ser extinta. Pelos 

dados, ve-se que a tendencia dominante e aquela que prefere manter a Banda de 

Musica, buscando alguma finalidade social. 
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3.4 EXPOSIQAO DA QUART A QUESTAO PROPOSTA 

Os Oficiais foram instados a manifestarem opiniao sabre a terceiriza~ao de 

trabathos de manuten<(ao e limpeza de quarteis e manuten9ao de viaturas. 

Dos Oficiais entrevistados, 95, portanto 93,13 % foram favoraveis a 
terceiriza<(ao, enquanto que 6, portanto 5,88 °k se manifestaram desfavoraveis. Urn· 

Oficial, portanto 0,98% deu outra resposta. 

Noventa e tres Oficiais apontaram os motivos que embasaram sua escolha. 9 

Oficiais nao apontaram os motivos de sua escolha. 87 Oficiais apontaram os motivos 

que embasaram a escofha favoraveL Seis Oficiais apontaram os motivos que 

embasaram a escolha desfavoravel. 

GRAFICO 4 - OPINIAO DOS OFICIAIS SOBRE A 
TERCEIRIZACAO DE TRABALHOS DE 
MANUTENCAO E LIMPEZA DE QUARTEIS 
E MANUTENCAO DE VIATURAS 

Outras Respostas 
0,98% 

FONTE: Pesquisa de campo 

Favoraveis 
93,14% 

• Favoraveis 
0 Desfavoraveis 

• Outras Respostas 

Dos 87 Oficiais que escolheram a opcao "favoravel", destacam-se os 

seguintes motivos: 

- Libera9ao de efetivo para atividade fim da Corpora9ao (hip6tese lembrada 

por 34 respondentes); 

- Eleva9ao da auto-estima do policiat; 
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- Valoriza<;ao do profissional de seguran<;a publica; 

- Redu<;ao de custos; 

- Evltar o desvlo de ffnafldade; 

- Direcionamento do policial para a atividade na qual foi treinado; 

- Melhoria na qualidade dos servi<;os; 

- Enxugamento da maquina administrativa e 

- Utilizayao de mao-de-obra especializada e melhor qualificada para 

atividades administrativas. 

Dos seis Oficiais que escolheram a op<;ao "desfavoravel", destacam-se os 

seguintes motives: 

- A manutenyao de viaturas, que atualmente e terceirizada, nao funciona; 

- Os servi!fOS prestados por terceiros ao Estado sao pouco eficientes e os 

custos sao elevados e 

Conclui-se que a maioria esmagadora dos Oficiais (93, 14%) almeja pelas 

reestrutura<;oes administrativas propostas. 

3.5 EXPOSI<;AO DA QUINTA QUESTAO PROPOSTA 

Os entrevistados foram questionados se consideram viavel que o 

policiamento rodoviario seja absorvido pelos batalhoes de area do CPl. 

A resposta "sim" foi mencionada por 59 Oficiais, atingindo 57, 84 % dos 

entrevistados, enquanto que a resposta "nao", foi mencionada por 40 Oficiais, 

atingindo 39,21%. Outros 3 Oficiais deram outras respostas, atingindo 2,94 %. 

78 Oficiais justificaram suas respostas. 24 Oficiais nao justificaram suas 

respostas. 

42 Oficiais apresentaram os motivos para justificar as respostas "sim". Os 

principais motives apresentados foram os seguintes: 

- Diminui!{ao da corrup<;ao existente no sistema atual; 

- Minimizar a elitiza<;ao do policial rodoviario em relayao aos demais; 

- Melhor facilidade no controle e fiscaJiza<;ao do policial; 

- Aproximayao entre o Comando e a tropa; 

- Facilitaria o emprego nas opera<;oes nas unidades e 

- Responsabilidade territorial; 



- Rodfzio de poJiciais, como forma de minimizar a corrupc;ao; 

GRAFICO 5 - PROPORCAO DOS OFICIAlS QUE ACHAM QUE 
0 POLICIAMENTO RODOVIARIO DEVE SER 
ABSORVIDO PELOS BATALHOES DE AREA 
DO CPl. 

Nao 
39,21% 

Outras Respostas 
2,94% 

FONlE: Pesquisa de campo 

Sim 
57,85% 

• Sim 

oNao 

• Outras Respostas 

13 

Trinta e seis Oficiais apresentaram os motivos para justificar as respostas 

"nao" . Os principais motivos apresentados foram os seguintes: 

- 0 policiamento rodoviario e especiallzado; 

- Haveria possibilidade de se desviarem os recursos especificos para a 

atividade de policlamento rodoviario; 

-A especializac;ao exige Comando, objetivos, doutrina e instruyao (Jnicos; 

- Perda da identidade do BPRv; 

- Perda da qualidade dos servic;os; 

- 0 BPRv cumpre seu papel de forma satisfat6ria e 

- Perda da unidade de comando; 

Conclui-se que a maioria dos Oficiais (57,85}, acha que o policiamento 

rodoviario deveria ser absorvido pelas unidades do CPl. 
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3.6 EXPOSI<;AO DA SEXTA QUESTAO PROPOSTA 

A sexta questao buscou a opiniao dos Oficiais sobre Reestruturac;ao dos 

Ranchos. Foram dadas tres opc;oes: 1. Terceirizac;ao dos trabalhos; 2. Fornecimento 

de ticket aos policiais e 3. Nao passar por qualquer reestruturac;ao. Ao final foi 

pedido que o Oficial justificasse sua escolha. 

A terceirizac;ao foi apontada por 44 Oficiais atingindo 43, 13% dos 

entrevistados. 

0 fornecimento de ticket foi clicado por 35 Oficiais, atingindo 34,31 % dos 

entrevistados. 

Nao passar por qualquer reestruturac;ao foi clicado por 14 Oficiais, atingindo 

13, 72% dos Oficiars. 

Outros 9 Oficiais deram outras respostas, atingindo 8, 82%. 

GRAFICO 6- OPINIAO DOS OFICIAIS SOBRE 
REESTRUTURACAO DOS RANCHOS 

Outras Respostas 
8,82% 

Nio Reestruturar 
13,72% 

FONTE: Pesquisa de campo 

Terceiriza~o 

43,14% 

•Terceiriza~o 

CTICkets , 

a Nao Reestruturar 

D Outras Respostas 

Trinta e nove Oflciais apontaram os fatores que embasaram a escolha pela 

terceirizac;ao. Os principais fatores que embasaram e as justificativas dos que 

indicaram a terceirizac;ao, foram os seguintes: 



15 

- Liberac;ao de efetivo para atividade-fim; 

- Melhoria na qualidade na alimentac;ao; 

- Economia; 

- Evitar o desvio de func;ao; 

- Melhora no ambiente de trabalho; 

- Despreocupac;ao com manutenc;ao, limpeza e conservac;ao e 

- Diminuic;ao da estrutura utirizada. 

Trinta e urn Oficiais apontaram os fatores que embasaram e as justificativas 

para optarem pelo fornecimento de tickets. Os principais fatores e justificativas foram 

os seguintes: 

- enxugamento da estrutura atual; 

- Liberac;ao de efetivo para atividade-fim; 

- Melhoria na qualidade na alimentac;ao; 

- Economia; 

- Selec;ao da alimentac;ao pelo proprio policial; 

- Evitar o desvio de func;ao; 

- Praticidade; 

- Facilitac;ao da Gestao dos recursos e 

- Possibilidade de o policial realizar a alimentac;ao em local proximo ao 

trabalho. 

Dos 14 Oficiais que responderam que os ranchos nao devem sofrer 

reestruturac;ao, 11 justificaram sua escolha. As principais justificativas dos que 

clicaram na opc;ao "nao passar por qualquer reestruturac;ao", foram os seguintes: 

- Peculiaridade da atividade PM; 

- Queda na qualidade da alimentac;ao; 

- Necessidade de funcionamento dos ranchos nas prontidoes e 

- Necessidade auto-suficiencia da PM; 

Conclui-se que a grande maioria dos Oficiais (77,46%) tern opiniao favoravel 

a reestruturac;ao dos Ranchos. Urn a minoria 13,72%, acham que os Ranhos nao 

devem passar por reestruturac;ao. 
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3.7 EXPOSICAO DA SETIMA QUESTAO· PROPOSTA 

A setima questao sondou a visao dos Oficiais sobre reestrutura«;ao do 

Sistema de Saude, Foram dadas tres alternativas: 1, 0 sistema deveria passar por 

severa reengenharia, inclusive com a extin«;ao de 6rgaos e terceirizac;ao; criac;ao de 

novo modelo, de sorte a enxugar a estrutura da Corpora~ao e dar melhor 

atendimento a comunidade Policial Militar em todo o Estado. 2. 0 modele atual e 
born e nao deve ser reestruturado; 3. 0 modele atua• funciona bern, mas deve 

melhorar com alguma reestrutura«;ao simples, sem modificayoes profundas em sua 

estrutura. 

Dos questionarios reunidos, observou-se que 59 Ofic~ais, portanto 57,84 o/o 

dos Oficiais acolhera.m a primeira alternativa; 2 Oficiais, portanto 1 ,96 o~ acolheram a 

segunda alternativa e 36 Oficiais, portanto 35,29 o/o acolheram· a terceira alternativa. 

5 Oficia.is, portanto 4,90 %, apontaram outras respostas. 

GRAFICO 7 - OPINIAO DOS OFICIAIS SOBRE 
REESTRUTURACAO DO SISTEMA DE SA0DE 

Outras Respostas 
Reestrutura~ao 4,90% 

Simples 
35,29% 

Nao Reestruturar 
1,96% 

FONTE: Pesquisa de campo 

:; • Reengenharia 

D Nao Reestruturar 

• Reestrutura~ao Simples 

D Outras Respostas 
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Conclui~se que uma infima minoria (1 ,96%), acha que o Sistema de Saude 

nao deve passar par reestrutura~ao. A grande maioria (93, 14%) preferiu optar par 

alguma reestrutura~ao, destacando a reengenharia com 57,85%. 

3.8 EXPOSI<;AO DAOITAVAQUESTAO PROPOSTA 

A oitava questao se propOs a verificar qual reestrutura~ao os Oficiais acham 

viavel, entre sete propostas: 1. Substitui~ao de reuniees distantes pelo sistema 

video~conferencia; 2. Gestao de verbas descentralizada, par OPM, Cias e DPM; 3. 

Ado~ao de novo sistema de recompensa e motiva~o; 4. Mudan~ no 

funcionamentos dos Fundos; 5. Terceiriza~ao de concursos, a exemplo do CFO; 6. 

Parceria com outros 6rgaos para ensino e instru~o e 7. Outra (s). 

Foi pedido que o Oficial justificasse a resposta, caso marcasse o "x" em 

outras. 

Os resultados mostraram o seguinte: 

A primeira op~o - substitui~ao de reunioes distantes pelo sistema video

conferencia ~ foi clicada par 47 Oficiais, portanto 46,07 %. 

A segunda op~o - Gestao de verbas descentralizada, por OPM, Companhias 

e Pelotoes ~ foi cricada par 69 Oficiais, portanto 67,64 %. 

A terceira op~ao - Ado~ao de novo sistema de recompensa e moUva~o - foi 

clicada por 66 Oficiais, portanto 64,70%. 

A quarta o~o - mudan~a no funcionamento dos fundos - foi clicada par 26 

Oficiais, portanto 25, 49 % dos Oficiais. 

A quinta op~ao - terceiriza~o de concursos - foi clicada por 42 Ofidais, 

portanto 41, 17 %. 

A sexta op~ao - Parceria com outros 6rgaos para ensino e instru~ao - foi 

clicada par 69 Oficiais 67,64% dos Oficiais. 

A setima op~o - outras reestrutura~oes - foi clicada por 9 Oficiais, atingindo 

8,82 % dos Oficiais. 

2 Oficiais deram outras respostas, atingindo 1,96 %. 
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TABELA 1- OPINIAO DOS OFICIAIS SOBRE A VIABILIDADE DOS MODELOS DE 

REESTRUTURA<;AO SUGERIDOS (EM PROPOR<;AO DE OFICIAIS) 

Os Oficiais que optaram por outras reestruturac;oes, mencionaram as 

seguintes: 

- lmplementac;ao de intercambio cultural; 

- Ado<;ao de mecanismos de defesa dos direitos mais eficientes; 

-lmplementac;ao de cursos a distancia; 

- Mudanc;a no sistema de promoc;oes; 

-lmplementac;ao do Fundo Rotativo em nivel de OPM; 

- lnstruc;ao a distancia e 

-lmplementac;ao de Plano de Saude que atinja a todo o Estado. 

Conclui-se· que a visao da maioria dos Oficiais e no sentido de serem 

adotados novos modelos de reestruturac;ao. 

3.9 EXPOSlQAO DA NONA QUESTAO PROPOSTA 

A nona pergunta pediu aos Oftciais que indicassem em que area pode haver 

atgum grande programa que traga bons resultados para a Corpora({ao. Foram 

apresentadas as seguintes opc;oes: 1. Educac;ao; 2. Meio-ambiente; 3. Parceria; 4. 

Resgate sociat; 5. Informatica; 6. Transito; 7. Gidadania; 8. lnteHgencia; 9. 

Modernizac;ao; 10. Seguranc;a de comunidades; 11. Orientac;ao a comunidade e 12. 

Outro (s). Para quem respondesse na opc;ao "outro", to• perguntado "qual" e pedido 

para justificar. 
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Dos entrevistados, 62 Oficiais, portanto 60,78 °/o clicaram em Educa<;ao; 37 

Oficiais, totalizando 36,27 % clicaram em Parceria; 54 Oficiais, ou seja 52,94 % 

clicaram em Informatica; 28 Oficiais, ou 27,45% clicaram em Cidadania; 51 Oficiais 

50,0 % clicaram em Moderniza<;ao; 39 Oficiais, totalizando 38,23 o/o clicaram em 

Orienta<;ao a Comunidade; 29 Oficiais, totalizando 28,43 °/o clicaram em Meio

ambiente; 31 Oficiais, totalizando 30,39 o/o clicaram em Resgate social; 31 Oficiais, 

totalizando 30,39 °/o clicaram em Transito; 47 Oficiais, totalizando 46,07 °/o clicaram 

em lnteligencia; 39 Oficiais, totalizando 38,23o/o clicaram em Seguran(_(a de 

comunidades e 11 Oficiais, totalizando 10,78 % clicaram em "Outro". 

TABELA 2- VISAO DOS OFICIAIS SOBRE PROGRAMAS QUE PODEM TRAZER 

BONS RESULTADOS (EM PROPOR<;AO DE OFICIAIS) 

REESTRUTURA~ OPROPOSTA PROPOR~AO DOS OFICIAIS FAVO VEIS 
Educa~!o I 60,78% 

Parceria I 36,27% 

Informatica I 52,94% 

Cidadania I 27,45 

Modemiza~oo I 50% 

Orienta~ a comunidade I 38,23% 

Meio-ambiente I 28,43% 

Resgate social I 30,390/o 

Trans ito I 30,390/o 

Inteligmcia I 46,07% 

Seguran~a de comunidades I 38,23% 

Outros 10,78% 
FONTE: Pesquisa de campo 

Os Oficiais que se reportaram a outros programas, mencionaram as seguintes 

areas, como carentes: 

- Programa de combate ao estresse; 

- Programa na area de valoriza<;ao do policial-militar e 

- Programas na area de Policia Comunitaria. 

Conclui-se que a Educa<;ao, a lnteligencia e Informatica lideram a opiniao dos 

Oficiais sabre grandes programas que possam trazer bans resultados. 



3.10 EXPOSIQAO DA DECIMA QUESTAO PROPOSTA 

A decima questao refere-se a reestrutura~ao operacional. Foi pedido para o 

Oficial apontar mudan~as na area operacional que possam trazer bons resultados. 

Os temas das principais mudan~as lembradas foram os seguintes: 

- Aumento de efetivo; 
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- Padroniza~o das atividades atraves de Manual de lnstru~oes Operacionais; 

- Melhorias no sistema 1 90; 

- Monitoramento de movimenta~o das viaturas por sistema GPS; 

- Melhoria das comunica~oes da rede de radio; 

- Busca do envolvimento de outros 6rgaos, federais, estaduais e municipais, 

para melhoria da atividade operacional; 

- Enfoque da filosofia do policiamento comunitario; 

- lmplementa~ao de banco de dados em unidades m6veis; 

- Revisao no atendimento de ocorrencias; 

- Valoriza~ao do PM que esta na linha de frente, na execu~ao; 

- Trazer de volta os efetivos que estao a disposi~o de outros 6rgaos; 

- Redu~ao de atendimentos diversos (assistenciais e outros); 

- Renova~ao de frota de veiculos a cada 2 anos; 

- Cria~ao de Companhias e Pelotoes de Choque nas OPM; 

- Adequa~ao de escalas e ado~ao de escalas "inteligentes"; 

- Ado~ao de recompensa por veiculo recuperado com prisao do ladrao; 

- lmplementa~ao de tecnologias para apoio ao servi~o operacional; 

- Programas de incentive e aprimoramento do policial de rua; 

- Melhorias nos Cart6rios de Termos Circunstanciados; 

- Buscar o envolvimento da popula~ao; 

- Aumento do conhecimento juridico do publico interno; 

- Dar maior aten~ao aos anseios do efetivo; 

- Melhorias nos equipamentos; 

- Programas na area de valoriza~ao do policial-militar; 

- Programas na area de Policia Comunitaria. 

- Agiliza~ao dos Termos Circunstanciados; 

- Melhorar o filtro 1 90; 
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- Geoprocessamento; 

- Revitalizar o sistema RPA e 

- Criac;ao de Companhias de Choque em Ponta Grossa, Londrina, Cascavel e 

Maringa. 

Conclui-se que os Oficiais tem opinioes variadas sobre reestruturac;ao na area 

operacional, destacando-se o grande numero de sugestoes. 

3.11 EXPOSICAO DA DECIMA PRIMEIRA QUESTAO PROPOSTA 

Foi pedido para o Oficial indicar com quem a PMPR deve iniciar, intensificar 

ou extinguir parcerias. 

0 inicio e a intensifica<;ao de parcerias foram apontados em relac;ao aos 

seguintes 6rgaos: 

- Universidades publicas e particulares; 

- Tecpar; 

- Ministerio Publico; 

- Poder Judicfario; 

- Prefeituras; 

- Socfedade; 

- Policias Milftares de outros estados; 

- Proerd; 

- Pollcia Federal; 

- Sistema de Saude; 

- 6rgaos Publicos; 

- Policia Civil 

- Guardas Municipais; 

- DETRAN; 

- Estabelecimentos de ensino; 

- DER; 

- 6rgaos de ensino profissional; 

- tnstituic;oes de pesquisa; 

- Secretaria de Estado da Educac;ao; 

- Secretaria de Estado da Justic;a; 
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- Grandes empresas; 

- Associac;Qes de Moradores; 

- Conselhos Comunitarios de Seguran9a; 

- Policia Rodoviaria Federal; 

- Escolas privadas; 

- Multinacionais (PPP); 

- Mfdia; 

- Orgaos municipais; 

-SESI; 

- CEFET; 

- SEBRAE; 

- Clubes de Servi9o; 

- ONG em geral; 

-IBAMA; 

- Receita Estadua~; 

- Receita Federal; 

- Hospitais e clfnicas especializadas; 

- Empresarios; 

- Escolas; 

-lgrejas; 

- Secretaria de Justi9a e 

- Orgaos de comunica9ao social. 

A extin9ao de parcerias foi apontada em rela9ao aos seguintes 

6rgaos/programas/convenios: 

Projeto Formando o Cidadao; 

PROERD; 

UFPR (CAO); 

Polfcia Civile 

DER. 

Conclui-se que os Oficiais demonstram satisfa9ao em relayao ao inicio e 

intensificac.;:ao de parcerias com 6rgaos e objetivos diversos. Por outre vertice, 

poucos 6rgaos foram citados como objetos de extinyao de parceria com a PMPR. 
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3.12 EXPOSICAO DA DECIMA SEGUNDA QUESTAO PROPOSTA 

Foi pedido para o Oficial apontar quem deveria figurar como publico-alva, 

caso a PMPR adotasse um novo programa na area de educa<;ao: 1. Estudantes; 2. 

P-rofessores; 2. Comunidade; 3. Midia; 4. Autoridades; 5. Publico interne; 6. 

Adol·escentes e_m risco; 7. lnfratores e 8. Outro (s ). 

Para quem respondesse "outro" foram dad as as opyoes "qual" e "justifique". 

Observaram-se os seguintes resurtados: 58 Ofici-ais, portanto 56,86 °;0 

apontaram Estudantes; 53 Oficiais, portanto 51 ,96 % apontaram Comunidades; 19 

OfJciais, portanto 18-,62 % apontaram Autoridades; 31 Oficiais, portanto 30,39 % 

apontaram Adolescentes em risco; 35 Oficiais, portanto 34,31% apontaram 

Professores; 33 Oficiais, portanto 32,35°!0 apontaram- mfdia; 56 Oficiais, portanto 

54,90% apontaram publico interno; 18 Oficiais, portanto 17,69% apontaram 

infratores e 16 Oficiais, portanto 15,68°!0 apontaram outros. 

Os que apontaram "outro", sugeriram o seguinte: 

-Paise 

-Familia. 

TABELA 3 - POBLICO-ALVO PREFERIDO PELOS OFICIAIS CASO A PMPR 

ADOTASSE UM PROGRAMA NA AREA DA EDUCA<;AO (EM 

PROPOR<;AO DE OFICIAIS) 

FONTE: Pesquisa de campo 

Conclui-se que os estudantes, a comunidade e o publico interno, figuram 

como publico-alva preferido dos Oficiais em caso de adoyao de programa na area de 

educa((ao. 
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3.13 EXPOSiyAO DA DECIMA TERCEIRA QUESTAO PROPOSTA 

Foi indagado que tipo de programa na area de educayao poderia ser adotado 

peta PMPR 

Os principais temas mencionados nas respostas foram as seguintes: 

- Campanhas educativas de transito; 

- Campanhas educativas sobre drogas; 

- Direitos Humanos; 

- lntercambio com escolas para palestras educativas; 

- lnclusao no curricula escolar de materia sobre PM e BM; 

- Voluntariado nos quarteis; 

- Cidadania e civismo; 

- Extensao do Proerd da 58 a 88 Serie; 

- Meio ambiente; 

- Comunicayao social em massa; 

- tncentivo aos poticiais para reatizarem curso superior; 

- Educayao de cunho profissional para adolescentes em risco; 

- Preven9ao contra crimes; 

- lnformayao a popula<fao sobre as atividades policiais; 

- Convenio para que o CFO tivesse formayao jurfdica e 

- Ensino a distancia na PMPR; 

Conclui-se que os Oficiais possuem opiniao variada e muitas sugestoes sobre 

o tema. 

3.14 EXPOStyAO DA DECIMA QUART A QUESTAO PROPOSTA 

Foi solicitado para o entrevistado indicar com "X", em que areas poderiam ser 

adotados programas que causassem impacto positivo e melhorassem o 

desempenho da Corporayao. Foram dadas as seguintes op<foes: 1. Funcionarios 

civis para trabalhos internos; 2. Contrata9ao de policiais-militares aposentados para 

trabalhos especificos; 3. Adoyao de urn programa de gestao de qualidade na area 

administrativa; 4. Ado9ao de urn programa de gestao de quatidade na area 
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operacional; 5. Minimizac;ao de burocracia; 6. Simptificac;ao da estrutura fisica das 

OPM; 7. Outro. 

Para quem respondesse "outro" foram dadas as opc;oes "qual" e "justifique". 

Foram observados os seguintes resultados: 53 Oficiais, portanto 51,96 % dos 

entrevistados apontaram em Funcionarios civis para trabalhos internos; 55 Oficiais, 

portanto 53,92 % dos entrevistados apontaram Contratac;ao de policiais-militares 

aposentados para trabalhos especfficos; 58 Oficiais, portanto 56,86 % dos 

entrevistados apontaram Adoc;ao de urn programa de gestao de qualidade na area 

administrativa; 63 Oficiais, portanto 61,76 % dos entrevistados apontaram Adoc;ao de 

urn programa de gestao de qualidade na area operacional; 60 Oficiais, portanto 

58,82 % apontaram Minimizac;ao de burocracia; 27 Oficiais, portanto 26,47 % 

apontaram Simplificac;ao da estrutura fisica das OPM e 17 Oficiais, portanto 16,66% 

apontaram Outro. 

Entre os que escolheram a opc;ao "outro", vislumbram-se as seguintes 

sugestoes: 

- Designac;ao de Oficiais para sede de Comarcas; 

- Adoc;ao de terapias de grupo coordenadas por profissionais; 

- Melhor estruturac;ao dos 6rgaos de apoio e 

- Adoc;ao de urn sistema de divulgac;ao em massa das atividades da policia e 

da propria estrutura da PMPR. 
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TABELA 4- OPINIAO DOS OFICIAIS SOBRE AS AREAS EM QUE A PMPR PODE 

ADOTAR PROGRAMAS QUE CAUSEM IMPACTO POSITIVO E 

MELHORE 0 DESEMPENHO DA CORPORA<;AO (EM PROPORyAO 

DE OFICIAIS) 

FONTE: Pesquisa de campo 

53,92% 

56,86% 

· 61,7~% 

58.82%. -
26,4-7% _-

Conclui-se por sensivel preocupac;:ao dos Oficiais com a area operacional da 

Corporac;ao, pois a adoc;:ao de um programa de gestao de qualidade na area

operacional foi lembrada pela maioria dos Oficiais (61,76%), seguindo-se a 

minimiza<(ao de burocracias (58,82°A>) e a adoc;ao de um program a- de gestao de 

qualidade na area administrativa (56,86%). Ou seJa a Gestao de Qualidade e a 

minimizac;ao de burocracias ocupam as tres primeiras posi<(c5es na tabela, em 

rela<(ao ao numero de optantes. 

3.15 EXPOSI<;AO DA DECIMA QUINTA QUESTAO PROPOSTA 

Foi pedido para o Oficial apontar aquilo que acha muito burocratico na PMPR 

e a (s) posslveJ (is) soluc;:ao (oes): As respostas estao retratadas na Tabela 5, 

a baixo: 
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TABELA 5- PROCEDlMENTOS BUROCRATICOS E SUAS SOLU<;OES 

TrAmite de documentos 

FONTE: Pesquisa de campo 

lnformatiza~o; uso de documentos 

eletrOnicos; Despacho direto ao 

destinatario; uso do canal tecnico; 

delega~ao de competencia 

Cria~o de Unidades or~amentarias 

Como paragrafo final do questionario, foi pedido para o Oficial apontar 

sugestoes, observa9oes e comentarios, destacando-se o seguinte comentario: " ... A 

Corporayao deve passar por um processo de reformulayao total. Que nos pr6ximos 

cinco ou no maximo dez anos, tenhamos um novo azimute, ou seja, uma nova 

coordenada a seguir no seculo XXI, ou, com certeza, iremos sucumbir ... " 

Por concfusao, tem-se que os Oficiais enumeraram grande rol de 

procedimentos burocraticos e tambem deram as respectivas soluyoes que acham 

viaveis. 
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4 CONCLUSOES E SUGESTOES 

4.1 CONCLUSOES 

Ap6s este meticuloso trabalho de pesquisa, foram encaminhadas entrevistas 

a varias unidades da Corporacao, resultando em 102 questionarios respondidos; 

Os Indices alcanc;ados na pesquisa sinalizam que os Oficiais intermediarios e 

Superiores sentem a necessidade de profunda reestruturayao da Corporayao, 

senao vejamos: 

- 59,81% dos entrevistados entendem que a estrutura do Estado-Maior, 

Grandes Comandos ou das Diretorias deveria sofrer alguma reestruturacao; 

- 76,47 % dos entrevistados acham que alguma unidade deveria passar por 

reestruturacao; 

- 85,29% dos entrevistados entendem que a Banda de Musica deve passar 

por alguma reestruturacao. Destes 11,76% opinaram pela e:xtin<;ao e 73,53% 

entendem que deve buscar alguma finalidade social; 

- 93, 14 % dos entrevistados acham que a manutencao e limpeza dos quarteis 

e a manuten<;ao de viaturas deve ser terceirizada; 

- 57,85 % dos Oficiais acham que o policiamento rodoviario deve ser 

absorvido pelos Batalhoes de area do CPI; 

- 77,46 % dos Oficiais acham que os Ranchos devem passar por 

Reestruturacao. Destes 43,14% opinaram pela Terceirizacao e 34,32 pelo 

fornecimento de tickets; 

- 93,14% dos entrevistados entendem que o Sistema de Saude deve passar 

por reestruturac;ao. Destes 57,85% opinaram pela Reengenharia e 35,29% opinaram 

por uma Reestruturayao Simples; 

- A substitui<;ao de reuniaes distantes pelo sistema v!deo-conferencia, foi 

clicada por 47 Oficiais, portanto 46,07 %; 

- A Gestao de verbas descentralizada, por OPM, Companhias e Pelotoes, foi 

clicada por 69 Oficiais, portanto 67,64 %; 
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- A ado<;ao de novo sistema de recompensa e motiva<;ao, foi clicada por 66 

Oficiais, portanto 64,70 %; 

- A mudan<;a no funcionamento dos Fundos, foi clicada por 26 Oficiais, 

portanto 25, 49 % dos Oficiais; 

-A terceiriza<;ao de concursos, foi clicada por 42 Oficiais, portanto 41,17 %. 

- A Parceria com outros 6rgaos para ensino e instru<;ao, foi clicada por 69 

Oficiais 67,64 % dos Oficiais; 

- Ao indicarem, em que area pode haver algum grande programa que traga 

bons resultados para a Corpora<;ao, os entrevistados apontaram a seguinte 

tendencia: dos entrevistados, 62 Oficiais, ou seja 60,78 %, clicaram em Educa<;ao; 

37 Oficiais, ou seja 36,27 %, clicaram em Parceria; 54 Oficiais, ou seja 52,94 %, 

clicaram em Informatica; 28 Oficiais, ou seja 27,45 %, clicaram em Cidadania; 51 

Oficiais 50,0 %, clicaram em Moderniza9ao; 39 Oficiais, totalizando 38,23 %, 

clicaram em Orientayao a Comunidade; 29 Oficiais, totalizando 28,43 %, clicaram 

em Meio-ambiente; 31 Oficiais, totalizando 30,39 %, clicaram em Resgate social; 31 

Oficiais, totalizando 30,39 %, clicaram em Transito; 47 Oficiais, totalizando 46,07 %, 

clicaram em lnteligencia; 39 Oficiais, totalizando 38,23%, clicaram em Seguran<;a de 

comunidades; 

- Os Oficiais apontaram grande numero de sugestoes para mudan<;as 

plausiveis na area operacional; 

- Ao indicarem com quem a PMPR deve iniciar, intensificar ou extinguir 

parcerias, os entrevistados apontaram extenso rol de 6rgaos; 

- Quanto aos publicos-alvos, caso a PMPR adotasse urn novo programa na 

area de educa<;ao, observaram-se os seguintes resultados: 58 Oficiais, ou seja 56,86 

% apontaram Estudantes; 53 Oficiais, ou seja 51,96% apontaram Comunidades; 19 

Oficiais, ou seja 18,62 % apontaram Autoridades; 31 Oficiais, ou seja 30,39 % 

apontaram Adolescentes em risco; 35 Oficiais, ou seja 34,31% apontaram 

Professores; 33 Oficiais, ou seja 32,35% apontaram midia; 56 Oficiais, ou seja 

54,90% apontaram publico interno; 18 Oficiais, ou seja 17,69% apontaram infratores 

e 16 Oficiais, portanto 15,68% apontaram outros; 

- Tambem extenso foi o rol de sugest6es de programas na area de educa<;ao 

que poderia ser adotado, na opiniao dos entrevistados; 

- Ao indicarem em que areas poderiam ser adotados programas que 

causassem impacto positivo e melhorassem o desempenho da Corpora<;ao, foram 
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observados os seguintes resultados: 53 Oficiais, ou seja 51,96 % dos entrevistados 

apontaram em Funcionarios civis para trabalhos internos; 55 Oficiais, ou 53,92 % 

dos entrevistados apontaram Contratac;ao de policiais-militares aposentados para 

trabalhos especificos; 58 Oficiais, portanto 56,86 % dos entrevistados apontaram 

Adoyao de urn programa de gestao de qualidade na area administrativa; 63 Oficiais, 

portanto 61,76% dos entrevistados apontaram Adoyao de urn programa de gestao 

de qualidade na area operacional; 60 Oficiais, portanto 58,82 % apontaram 

Minimizayao de burocracia; 27 Oficiais, portanto 26,47 % apontaram Simplificayao 

da estrutura trsica das OPM e 17 Oficiais, portanto 16,66% apontaram Outro; 

- Ultimando o questionario, os Oficiais apontaram extenso rol de 

procedimentos burocraticos adotados pela PMPR, inclusive apontando sugestoes de 

como minimizar problemas dessa natureza. 

Finalmente, conclui-se que os objetivos gerais e especlficos foram 

plenamente atingidos, ou seja, a pesquisa efetivamente fez o que se propOs: 

mostrou a visao dos Oficiais sobre a reestruturac;ao administrativa e organizacional 

da Policia Militar do Estado do Parana, sinalizando no sentido de uma profunda 

mudanc;a; indicou quais as reestruturacoes organizacionais que poderao ser ou nao 

viaveis no entendimento dos Oficiais; apontou quais as reestruturac;oes 

administrativas que poderao ser ou nao implementadas na 6tica dos Oficiais; 

dimensionou a area de abrangencia que os Oficiais esperam que haja uma 

reestruturac;ao administrativa e/ou organizacional que seja marcante; revelou a 

percepc;ao dos Oficiais da Policia Mmtar do Estado do Parana sobre o tema; 

identificou quais as reestrutura96es que os Oficiais sao favoraveis e desfavoraveis e 

elegeu as principais necessidades da Corporac;ao sobre reestruturayao segundo o 

entendimento dos Oficiais. 

4.2 SUGESTOES 

Considere-se que os respondentes da pesquisa sao Oficiais que se 

encontram em func;6es chaves na Corporac;ao, muitas vezes em postos de Comando 

e Estado-Maior, alguns em func;oes de nfvel operacional, outros taticos e outros ate 

estrategicos. 

Considere-se, ainda, que o resultado da pesquisa revela opiniao dos Hderes, 

que vivenciam o dia-a-dia da Organizayao, inclusive em questoes polemicas e vitais. 
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Considerando tambem tudo o que ja foi exposto, sugiro que os resultados 

sejam tevados ao conhecimento do Atto-Comando, a fim de que se determinem 

estudos pelo Estado-Maior sabre a viabilidade tecnica e poHtica das reestruturay5es 

propostas na presente pesquisa, segundo a visao dos Oficiais Superiores e 

Intermediaries da Corporagao, atendendo assim aos anseios dos tlderes da PoHcia 

Mititar do Estado do Parana, especiatmente nos seguintes aspectos: 

- atteraC(5eS na estrutura do EM, CPC, CPI e das Diretorias, tais como: 

extinyao e/ou fusao de fungoes, mudangas no QO do CPtiSede, descentrafizagao do 

CPI em Comandos Regionais e/ou em CPA, criagao da Diretoria de Assuntos 

Juridicos, criagao de Unidades Oryamentarias Autonomas em nive1 de OPM, lotagao 

de Oficiais no EM com curso superior na area tecnica devida, criagao do Comando 

do Poficiamento de Choque e divisao do CPC (CPC e CPM); 

- alteracaes na estrutura de varias unidades, a seguir discriminadas: divisao 

da area do 17° BPM com a cria9ao de outros BPM, transformayao da Cia P. Chq. em 

BPChoq, minimizacao da atividade do RPMont somente em policiamento hipo, 

divisao da area do 13° BPM, com criaC(ao de outros BPM, atualizaC(ao dos QOs das 

unidades, criaC(ao das func;5es de SJD e P/5 nas unidades, readequal(ao dos 

quadros do BPTran, transferencia da Sede do t> BPM para Umuarama, lotagao 

Oficiais nas sedes de Comarcas, absorgao do policiamento florestal pelos BPM de 

area, transformagao das companhias independentes em batalhoes, criaC(ao da 

Companhia lndependente das Praias, divisao do 5° BPM, criagao de func;oes de P/3 

para Major nas OPM de Foz do tguagu, Cascavel, Maringa, tondrina e Ponta Grossa 

e criagao do 2° BPRv e do 2° BPfto; 

- buscar uma finalidade social mais visive1 para a Banda de Musica; 

- terceirizagao dos servigos de manutenc;ao e/ou timpeza dos quarteis e a 

manutenyao de viaturas; 

- absorcao do policiamento rodoviario pelos Batalh5es de area do CPI; 

- extinyao dos Ranchos das OPM e a terceirizaC(ao destes trabathos e/ou o 

fornecimento de ticket aos poticiais mititares; 

- criayao de novo modeto para o Sistema de Saude, o quat deveria passar por 

severa reengenharia, inclusive com a extingao de 6rgaos e terceirizayao, de sorte a 

enxugar a estrutura da Corporayao neste setor e dar melhor atendimento a 
comunidade Policial Militar em todo o Estado; 
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- adoyao de gestae de verbas descentralizada, de novo sistema de 

recompensa e motivayao, substituiyao de reunioes distantes pelo sistema video

conferencia, mudanya no funcionamento dos Fundos, terceirizayao de concursos e 

parceria com outros 6rgaos para ensino e instruyao; 

- adoyao de programas nas areas de Educayao, Informatica, Cidadania, 

Modernizayao, Orientayao a Comunidade, Transite, tnterigencia, Resgate Social, 

Meio-ambiente e Seguranya de Comunidades; 

- mudanyas plausiveis na area operaciona1, que contribuiram com urn melhor 

desempenho, tais como: aumento de efetivo, padronizayao das atividades atraves 

de Manual de lnstruyoes Operacionais, melhorias no sistema 190, monitoramento da 

movimentayao das viaturas por sistema GPS, melhoria das comunicayoes da rede 

de radio, busca de envolvimento de outros 6rgaos - federais, estaduais e municipais 

- para melhoria da atividade operacional, enfoque da filosofia do policiamento 

comunitario, implementayao de banco de dados em unidades m6veis, revisao no 

atendimento de ocorrencias, valorizayao do PM que esta na linha de frente, trazer de 

volta os efetivos que estao a disposiyao de outros 6rgaos, reduyao de atendimentos 

diversos (assistenciais e outros), renovayao de freta de veiculos a cada 2 anos, 

criayao de Companhias e Pelotoes de Cheque nas OPM, adequayao de escalas e 

adoyao de escalas "inteligentes", adoyao de recompensa por veiculo recuperado 

com prisao do ladrao, implementayao de tecnologias para apoio ao serviyo 

operacional, programas de incentive e aprimoramento do policial de rua, melhorias 

nos Cart6rios de Termos Circunstanciados, buscar o envolvimento da populayao, 

aumento do conhecimento juridico do publico interne, dar maier atenyao aos anseios 

do efetivo, melhorias nos equipamentos, programa na area de valorizayao do policiat 

mititar, programas na area de Policia Comunitaria, agilizayao dos Termos 

Circunstanciados, melhorar o filtro 190, geoprocessamento, revitalizar o sistema 

RPA e a criayao de Companhias de Cheque em Penta Grossa, Londrina, Cascavel e 

Maringa; 

- iniciar ou intensificar parcerias com demais 6rgaos ligados a Seguranya 

Publica, aos Poderes Publicos e Comunidade; 

- caso fosse adotado urn novo programa na area de educayao, o publico alvo 

com mais indicayoes foram os estudantes, o publico interne, as comunidades, os 

professores, a midia e os adolescentes em risco; 
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- ado9ao de programas que causassem impacto positive e me1horem o 

desempenho da Corporayao, com enfase para a contrata9ao de funcionarios civis 

para trabalhos internes e de policiais militares aposentados para traba1hos 

especificos, de gestao de qua1idade na area administrativa e de gestao de qualidade 

na area operacional, minimiza9ao de burocracia (foram apontadas sugestoes de 

como minimizar problemas dessa natureza) e de simp1ificayao da estrutura fisica das 

OPM. 
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GLOSSARIO 

AJUDANCtA-GERAL: Orgao instituido por tei, que atende as necessidades 

de material e de pessoal do Comando-Gera1; 

BATALHAO: Organiza~ao Poticiat-Mmtar ou Unidade Operacionat 

encarregada peta execu~ao do policiamento ostensivo; 

COMANDANTE-GERAL: E a autoridade responsavet peto comando e peta 

administra~ao da Corpora~ao; 

COMANDO-GERAL: Equipe de pessoat do Comandante-Gerat; 

COMANDO DO POUCtAMENTO DO lNTERlOR: Comando tntermediario, 

responsavet peto controte e fiscaHzayao das Unldades sediadas no tntertor 

do Estado; 

COMANDO DO POUCtAMENTO DA CAPITAL: Orgao de Comando 

tntermediario, de Execuyao, que Comanda as Unidades sediadas na Capital 

do Estado e e responsavet perante o comandante peto poticiamento 

ostensivo na Capital Estado; 

CONSELHO DE DtSCtPUNA: Processo Administrative Disciptinar, instituido 

peta Lei Estaduat 6.961/77, composto por tres Oficiais da Corpora~ao, 

nomeados peto Comandante-Gerat, destinado a jutgar se as Pra~s sao 

capazes ou incapazes de continuarem servindo a PMPR, quando 

cometerem fattas disciptinares que sejam consideradas conduta irregular ou 

que afetem a honra, o pundonor ou comprometam o decoro da ctasse, sejam 

condenadas por crimes dotosos, nao possuam aptidao ou fitiem-se a 

organiza~oes proibidas. 

CORPORACAO: designa~ao usada para identificayao de organiza9ao ou 

conjunto de recursos humanos e materials representative de uma tnstitui~ao 

mititar; 

DEFASAGEM: a dfferen~a entre o previsto eo existente; 
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DIRETORIAS: Orgaos de direc;ao setorial, organizadas sob a forma de 

sistema, para as atividades de ensino, pessoat, de administrac;ao financeira, 

contabitidade e auditoria, togistica e saude. 

ESTADO-MAtOR: Orgao de Direc;ao Gerat, responsavet perante o 

comandante-Gerat, peto estudo, ptanejamento, coordenac;ao, fiscalizac;ao e 

controle de todas as atividades da Policia Militar. 

EFtCACtA: fazer as coisas certas produzindo attemativas criativas, 

maximizando a utitizac;ao de recursos, para obter resultados; 

EFtCtENCtA: cumprimento do dever fazendo as co1sas certas, 

salvaguardando os recursos apticados e resotvendo problemas; 

GEOPROCESSAMENTO: ReJat6rio sistematizado e informatizado das 

ocorrencias potidais, destin ado a dar suporte as autoridades na apticac;ao do 

policiamento em areas determinadas~ 

GESTAO: ato de gerir ou gerencia, administrac;ao, direc;ao; 

GRADUACAO: Grau hierarquico das Prac;as~ 

GRANDES COMANDOS: Escatoes tntermediarios de Comando, que estao 

posicionadas entre as Unidades Operacionais de Poticia e de Bombeiro e o 

Comandante-Gerat, que sao em numero de tres: CPC, CPI e CCB. 

tNSTtTUt<;AO~ desrgnac;ao do sistema organizacional com fun<;oes sociais 

retevantes. Comptexo integrado por idlHas, padrOes de comportamento e 

retac;oes interpessoais~ 

MELHORtA: transic;ao para me thor estado, superioridade, benfeitoria. 

OCORRENCIAS DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO~ tnfrac;Oes Penais 

para as quais a tei co mine pen a nao superior a dois a nos; 

OFtCtAtS: Conceito trazido pela tegistac;ao vigente, referente aos poticiais

militares que estiverem posicionados na escata hierarquica no Posto de 

Segundo-Tenente enos postos superiores e este~ 

OPM: Organizac;ao Policiat-Mititar; 
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ORDEM PUBLICA: e o estado de paz social, ou seja, a situac;ao de 

convivencia pacifica e harmoniosa da poputac;ao, fundada nos principios 

eticos, morais, e tegais vigentes na sociedade. E objeto da Seguranc;a 

Publica; 

PELOTOES: Efetivo de poticiais de aproximadamente trinta elementos, 

comandado por um Oficial subattemo, que patrutha determinada area ou 

reatiza missao especifica. Diz-se tambem da Sede do Quartet deste efetivo. 

POUCtAMENTO RODOVtARIO: variavet de policiamento ostensivo, 

destinada a patruthar as rodovias, reatizado em ambito da PMPR pelo BPRv. 

PLANEJAMENTO: e a adequac;ao entre os meios e os fins, e 

essenciatmente a racionatizac;ao do processo de tomada de decisao~ 

POPULACAO: conjunto de indiv1duos da mesma condic;ao, foco de uma 

investigac;ao ou pesquisa~ 

POSTO: Grau hierarquico do Oficiat; 

POUCtAMENTO OSTENStVO~ e a atividade de manutenc;ao da ordem 

publica executada com exctusivldade e por forc;a constitucionat pelas 

Poticias Mititares, observando caractertsticas, principios e variaveis 

pr6prias, visando a tranqOitidade publica; 

PRACAS: Conceito trazido peta tegislac;ao vigente, referente aos policiais

mititares que estiverem posicionados na escata hierarquica desde a 

graduac;ao de soldado ate a graduac;ao de Subtenente. 

PRACAS ESPECfAtS: Conceito trazido peta tegistac;ao vigente, referente 

aos poticiais-mititares que estrverem matriculados na Escota de Formac;ao de 

Oficiais e ao Aspirante-a-Oficiat; 

POUCtA COMUNtTARtA: Fitosofia de Poticia que tern por fundamento a 

aproximac;ao entre a comunidade e a poticia, atraves da interac;ao das 

pessoas de uma determinada urbe e os poticiais que ati reatizam a atividade 

poticiat. 



QUARTEL: lnstatac;ao ffsica das unidades poficiais militares. 

RANCHO: Refeit6rios dos quarteis 

37 

SEGURANCA PUBUCA: e a garantia que o Estado - Uniao, Unidades 

Federativas e Munidpios - proporciona a nac;ao, a nm de assegurar a ordem 

pubtica, contra a viotac;ao de toda a especie, que nao contennam conotac;ao 

ideot6gica; 

SISTEMA: composic;ao de uma serie de itens e elementos numanos que sao 

selecionados e atinhados para cumprir uma determinada missao; 

TERMO CtRCUNSTANCtADO: Procedimento burocraticamente simples, 

instituido por lei, tavrado petas autoridades poticiais para registrar as 

ocorrencias de menor potencial ofensivo, em substituic;ao ao lnquerito 

Policiai. 

UNIDADE OPERACtONAL ou UOp: Organizac;ao Policiai-Militar com 

autonomia administrativa e/ou operacionat, encarregada do cumprimento 

das missoes de potfcia ostensiva em espac;o territorial predeterminado; 

VtATURA: Vefcuto Onciat. utitizado para o servtc;o poticrat; 

SISTEMA: composic;ao de uma serie de itens e elementos humanos que sao 

setecionados e atinhados para cumprir uma determinada missao; 

StSTEMA: composic;ao de uma serie de itens e elementos humanos que sao 

setecionados e atinhados para cumprir uma determinada missao; 

SISTEMA: composic;ao de uma serie de itens e elementos numanos que sao 

setecionados e atinhados para cumprir uma determinada missao. 
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Offcio Circular 

ANEXO "A" - MODELO DE OFiCIO 

POLiCIA MIUTAR DO PARANA 
DIRETORIA DE ENSINO 

ACADEMIA POUCIAL MILITAR DO GUATUPE 
CURSO DE APERFEIQOAMENTO DE OFICIAIS 

Curitiba, 14 de Agosto de 2005. 

Senhor Diretor/Comandante/Chefe 

1. Atraves do presente, leva ao conhecimento de Vossa Senhoria que 
desenvolvo no Curso de Aperfei~oamento de Oficiais um trabalho de monografia 
com o tema: REESTRUTURAQAO ADMINISTRATIVA ORGANIZACIONAL DA 
PMPR - VISAO DOS OFICIAIS. Considerando-se que Reestrutura~ao 
Organizacional pode ser definida como mudan~a em 6rgaos, tais como fusao, 
desmembramento, extin~ao, divisao, cria~ao de novas 6rgaos etc. Considerando-se 
ainda que Reestrutura~ao Administrativa refere-se a mudan~as em modelos de 
gestae como, por exemplo, terceiriza~ao, centraliza~ao, descentraliz~ao. mudan~ 
de conceitos, novas programas, novas sistemas e outros. 

2. 0 desenvolvimento do tema tern por objetivo sondar a visao dos Oficiais da 
PMPR sabre o tema, levantar fatores positives e negatives, apontar o que e viavel e 
inviavel, identificar quais as areas que carecem de mudan~as significativas e ainda 
eleger areas em que os Oficiais esperam que haja novas programas. 

3. Visando a obten~o de dados que certamente sao o fator preponderante 
para o exito do referido trabalho, solicito-vos que os questionarios em anexo, tenham 
o tramite classificado como urgente e distribuidos aos oficiais intermediaries e 
superiores da OPM e ap6s respondido, sejam remetidos a este Oficial pelo malate 
no endere~o da APMG/CAO. Para qualquer eventualidade ou esclarecimento, deixo 
o n° de telefone (44) 9982-4233 ou E-mail: virgulinopm@hotmaU.com , ou ainda no 
telefone da APMG: (41) 3382-3399, ramal227. 

Atenciasamente, 

Virgulino Alves da Silveira, Cap QOPM 

Ao Sr. Diretor/Comandante/Chefe 
Do ____________________ __ 



ANEXO "B" - MODELO DE QUESTIONARIO 

01. Em sua opiniao, a estrutura do Estado Maior, dos Grandes Comandos (CPI, 

CPC, CCB) ou das Diretorias deveria sofrer alguma reestruturagao? 

( ) Sim; ( ) Nao; Aponte a sugestao: 

02. Alguma Unidade deveria passar por reestruturagao organizacional? 

( ) Sim; ( ) Nao; Qual (is)? De sua sugestao: 

03. Qual sua opiniao sobre reestruturagao da Banda Musica. 

) Nao deve passar por reestruturagao; 

( ) Extingao; contrato com banda particular, somente para ocasiaes especificas; 

( ) Manter a banda, mas buscar finalidade social. 

04. De sua opiniao sobre a terceirizagao de trabalhos de manutengao e limpeza de 

quarteis e manutengao de viaturas. 

( ) Favoravel; ( ) Desfavoravel. 

Aponte os motives que embasaram sua escolha: 

05. Vossa Senhoria considera viavel que o policiamento rodoviario seja absorvido 

pelos batalhoes de area do CPI? 

( ) Sim; ( ) Nao; Por que? 



06. De sua opiniao sabre Reestrutura«;ao dos Ranchos: 

( ) Terceiriza«;ao dos trabalhos; 

( } Fornecimento de ticket aos policiais; 

( ) Nao passar por quatquer reestrutura«;ao. 

Aponte os fatores que embasaram e justifique sua escolha: 

07. De sua opiniao sabre reestrutura«;ao do sistema de saude: 

( ) 0 sistema deveria passar por severa reengenharia, inclusive com a extin«;ao de 

6rgaos e terceiriza«;ao; cria«;ao de novo modelo, de sorte a enxugar a estrutura da 

Corpora«;ao e dar melhor atendimento a comunidade Policial Militar em todo o 

Estado. 

( ) 0 modelo atual e born e nao deve ser reestruturado; 

( ) 0 modelo atual funciona bern, mas deve melhorar com alguma reestrutura«;ao 

simples, sem modifica«;oes profundas em sua estrutura. 

08. lndique com "X" quais reestrutura«;oos Vossa Senhoria acha viavel: 

( ) Substitui«;ao de reunioes distantes pelo sistema vfdeo-conferencia; 

( ) Gestao de verbas descentralizada, por OPM, Cias e DPM; 

( ) Ado«;ao de novo sistema de recompensa e motiva«;ao; 

( ) Mudan«;a no funcionamentos dos Fundos; 

( ) Terceiriza«;ao de concursos, a exemplo do CFO; 

( } Parceria com outros 6rgaos para ensino e instru«;ao; 

( ) Outra (s). Justifique: 



09. lndique com "X" em que area pode haver algum grande programa que traga 

bans resultados para a Corporac;ao: 

{ ) Educac;ao; { ) Meio-ambiente; 

{ ) Parceria; { ) Resgate social; 

{ ) Informatica; { ) Transito; 

{ ) Cidadania; { ) lntetigencia; 

{ ) Moderniza<;ao; { ) Seguranc;a de comunidades; 

( ) Orientac;ao a comunidade; ( ) Outro {s). Qual (is). Justifique: 

10. Aponte mudanc;as na area operacional que possam trazer bans resultados. 

11. lndique com quem a PMPR deve iniciar, intensificar au extinguir parcerias: 

12. lndique com urn "X", quem deveria figurar como publico alva, se a PMPR, 

adotasse urn novo programa na area de educac;ao: 

{ ) Estudantes; { 

( ) Comunidade; ( 

( ) Autoridades; ( 

( ) Adolescentes em risco ( 

{ ) Outro {s). Qual {is). Justifique: 

) Professores; 

) Midia; 

) Publico interno; 

) lnfratores 



13. Que tipo de programa na area de educac;:ao poderia ser adotado pela PMPR? 

14. lndique com "X" em que areas poderiam ser adotados programas que 

causassem impacto positivo e melhorassem o desempenho da Corporac;:ao. 

( ) Funcionarios civis para trabalhos internos; 

( ) Contratac;:ao de policiais militares aposentados para trabalhos especificos; 

( ) Adoc;:ao de urn programa de gestao de qualidade na area administrativa; 

( ) Adoc;:ao de urn programa de gestao de qualidade na area operacional; 

( ) Minimizac;:ao de burocracia; 

( ) Simplificac;:ao da estrutura fisica das OPM; 

( ) Outro (s). Qual (is). Justifique: 

15. Aponte aquila que Vossa Senhoria acha muito burocratico na PMPR e a (s) 

possfvel (is) soluc;:ao (oes): 

.:: ... .;:<esioesiObservacoesiComentarios: ..... . 



ANEXO "C"- LEI DE ORGANIZA9AO BASICA 

POLiCIA MIUTAR DO EST ADO DO PARANA 

ESTADO-MAIOR- 1a SECAO 

Lei n° 6.774, de 08 Jan 76 1 

Sumula: Dispoe sobre a organizacao 
bilsica da Policia MiJitar do Estado do 
Parana e da outras providencias. 

AASSEMBLEJA LEGJSLATJVA DO ESTADO DO PARANA 

decretou e eu sanciono a seguinte lei: 

LEI DE ORGANIZACAO BASICA DA POLiCIA MILITAR 

TiTULO J 

GENERAUDADES 

CAPiTULO UNJCO 

DESTINA9AO, MISSOES E SUBORDINAc;Ao 

Art. 1°. A Policia Militar do Estado do Parana - PMPR., constoeraoa torc;a 
auxiliar, reserva do Exercito, organizada com base na hierarquia e na disciplina, em 
conformidade com as disposic;oes do Decreta-Lei n° 667, de 2 de julho de 1969, 
destina-se a manutenc;ao da ordem publica na area do Estado do Parana. 

Art. 2°. Compete a Policia Militar: 2 

I - executar, com exclusividade, ressalvadas as missoes peculiares as Foryas 
Armadas, o policiamento ostensive, fardado, planejado pelas autoridades policiais 
competentes, conceituadas na legislayao federal pertinente, a fim de assegurar o 
cumprimento da Lei, a manutenc;ao da ordem publica e o exercfcio dos poderes 
constituidos; 

II - atuar de maneira preventiva, como forya de dissuasao, em locais ou areas 
especificas, onde se presuma ser possivel a perturbac;ao da ordem; 

Ill - atuar de maneira repressiva, em caso de perturbayao da ordem, 
precedendo o eventual emprego das Forc;as Armadas; 

IV - atender a convocayao do Governo Federal em caso de guerra externa, ou 
para prevenir ou reprimir grave subversao da ordem, ou ameac;a de sua irrupc;ao, 
subordinando-se ao Comando da sa Regiao Mititar, para emprego em suas 
atribuic;aes especlficas de PoHcia Militar e como participante da defesa territorial; 

V - realizar servic;os de prevenyao e de extinyao de incendios, 
simultaneamente com o de protevao e salvamento de vidas e material nos locais de 
sinistro, bern como o de busca e salvamento, prestando socorros em caso de 

1 Alterada ate 17 Nov 00. 
2 Ver Art 3° do Decreta-Lei n° 667, de 02 Jul69, com reda~o dada pelo Decreta-Lei n° 2.010, de 12 Jan 83. 



afogamento, inundac;oes, desabamentos, acidentes em geral, catastrofes e 
calamidades publicas. 

Art. 3°. A PoHcia Militar, nos termos da legislac;ao federal pertinente, subordina
se operacionalmente ao Secretario da Seguranc;a Publica do Estado do Parana. 3 

Art. 4°. A administrac;ao, o comando e o emprego da Corporac;ao sao da 
competencia e responsabilidade do Comandante-Geral, assessorado e auxiliado 
pelos 6rgaos de direc;ao. 

TiTULO U 

ORGANIZAyAO BASICA DA POLlCIA MILITAR 

CAPITULO I 

ESTRUTURA GERAL 

Art. 5°. A Policia Militar e estruturada em 6rgaos de direc;ao, 6rgaos de apoio e 
6rgaos de execuc;ao. 

Art. 6°. Os 6rgaos de direc;ao realizam o comando e a administrac;ao da 
Corporac;ao, competindo-lhes: 

I - lncumbir-se do planejamento em geral, visando a organizac;ao da 
Corporac;ao, as necessidades em pessoal e em material e ao emprego da Policia 
Militar para o cumprimento de suas missoes; 

II - Acionar, por meio de diretrizes e ordens, os 6rgaos de apoio e os de 
execuc;ao; 

Ill - Coordenar, controlar e fiscalizar a atuac;ao dos 6rgaos de apoio e os de 
execuc;ao. 

Art. 7°. Os 6rgaos de apoio reatizam as atividades-meio da Corporac;ao, 
atendendo as necessidades de pessoal, de animais e de material de toda a Polfcia 
Militar. Atuam em cumprimento das diretrizes e ordens dos 6rgaos de direc;ao. 

Art. 8°. Os 6rgaos de execuc;ao sao constituidos pelas unidades operacionais 
da Corporac;ao e realizam as atividades-fim da Polfcia MiHtar; cumprem as missaes 
ou a destinac;ao da Corporac;ao. Para isso executam as diretrizes e ordens 
emanadas dos 6rgaos de direc;ao e sao apoiados, em suas necessidades de 
pessoal, de animais, de material e de servic;os, pelos 6rgaos de apoio. 

CAPiTULO U 

DOS 6RGAOS DE DIREyAO 

Art. go. Os 6rgaos de direc;ao compoem o Comando-Geral da Corporac;ao que 
compreende: 

a) o Comandante-Geral; 

b) o Estado-Maior, como 6rgao de direc;ao geral; 

c) as Diretorias, como 6rgaos de direc;ao setorial; 

d) a Ajudancia-Geral, como 6rgao que atende as necessidades de material e 
de pessoal do Comando-Geral; 

3 Ver Art 4° do Decreta-Lei n° 667, de 02 Jul69, com redat;ao dada pelo Decreta-Lei n° 2.010, de 12 Jan 83. 



e) Comissoes; 

f) Assessorias; 

9) Consultoria-Juridica. 

Art. 10. 0 Comandante-Geral eo responsavel superior pelo Comando e pela 
administrayao da Corporayao. Sera urn oficial superior combatente, do servi9o ativo 
do Exercito, preferencialmente do pasta de Coronel ou Tenente-Coronel, proposto 
ao Ministro do Exercito pelo Govemador do Estado. 4 

§1°. Excepcionalmente o cargo de Comandante-Geral podera ser atribuido a 
urn Coronel do Quadro de Oficiais Policiais Militares, da ativa da PoHcia Militar, 
ouvido o Ministro do Exercito. 

§ 2°. 0 provimento do cargo de Comandante-Geral sera feito par ato do 
Governador do Estado. 

§ 3°. Quando se tratar de Oficial do Exercito, a ato referido no paragrafo 
anterior dar-se-a ap6s ser o indicado posto a disposi<(ao do Governador do Estado, 
para esse tim, por decreta federal. 

§ 4°. Os atos de nomea9ao do Comandante-Geral e de exonera9ao do 
substituido devem ser simultaneos. 

§ 5°. 0 Oficial do Exercito nomeado para o cargo de Comandante-Geral sera 
comissionado no mais alto pasta da Corporayao, se sua patente for inferior a esse 
posto. 

§ 6°. 0 Comandante-Geral tern precedencia hierarquica sabre os oficiais do 
ultimo pasta da Corporayao. 

§ 7°. 0 Comandante-Geral dispora de: 

a. urn Assistente, oficial superior da Corporayao; 

b. urn Ajudante-de-Ordens, capitao ou oficial subaltemo da Corporayao 

Art. 11. 0 Estado-Maior e o 6rgao de dire<(ao-geral, responsavel perante o 
Comandante-Geral, pelo estudo, planejamento, coordena<(ao, fiscaliza<(ao e controle 
de todas as atividades da Policia Militar, cabendo-the a etaborayao de diretrizes e 
ordens do Comando-Geral no acionamento dos 6rgaos de direyao setorial e de 
execu<(ao no cumprimento de suas missoes. 

§ 1°. 0 Estado-Maior e assim organizado: 

a) Chefe do Estado-Maior; 

b) Subchefe do Estado-Maior; 

c) Seyoes do Estado-Maior; 

- 18 Se<(ao (PM/1): assuntos relatives ao pessoal e a legislayao; 

28 Se<(ao (PM/2): assuntos relatives a informa<(oes; 

38 Seyao (PM/3): assuntos relatives a operayaes, ensino e instru<(ao; 

48 Se9ao (PM/4): assuntos relatives a logistica e a estatistica; 

58 Seyao (PM/5): assuntos civis; 

4 Ver Art 6° do Decreto-Lei n° 2.010, de 12 Jan 83. 



sa Sec;ao (PM/6): assuntos relatives ao planejamento administrative e 
orc;amentac;ao. 

§2°. 0 Chefe do Estado-Maior eo principal assessor do Comandante-Geral; 
dirige, orienta, coordena e fiscaliza os trabalhos do Estado-Maior e acumula as 
func;oes de Subcomandante da Policia Militar, substituindo o Comandante-Geral em 
seus impedimentos. 

§ 3°. 0 Chefe do Estado-Maior sera escolhido pelo Comandante-Geral entre 
os Coroneis do Quadro de Oficiais Policiais Militares, do servic;o ativo da Corporac;ao 
e ten~ precedencia funcional e hierarquica sobre os demais. 

§ 4°. 0 Subchefe do Estado-Maior, oficiat superior da PoHcia Mititar, auxiliara 
diretamente o Chefe do Estado-Maior, principalmente no controle de resultados e na 
gerencia de projetos especiais. 

§5°. 0 substitute eventual do Chefe do Estado-Maior eo Coronel do Quadro 
de Ofteiais Policiais Militares mais antigo, em func;ao. 

Art. 12. As Diretorias, 6rgaos de dire<;ao setorial, sao organizadas sob a forma 
de sistemas para as atividades de ensino, de pessoal, de administrac;ao financeira, 
contabilidade e auditoria, de logistica e de saude. 

§ 1°. As Diretorias de que trata este artigo sao: 

a) Diretoria de Ensino; 

b) Diretoria de Pessoal; 

c) Diretoria de Financ;as; 

d) Diretoria de Apoio Logistico; e 

e) Diretoria de Saude. 

§ 2°. As Diretorias sao chefiadas por Coroneis do Quadro de Oficiais Policiais 
Militares, com excec;ao da Diretoria de Saude que sera chefiada por urn Coronet 
medico, do Quadro de Saude. 

Art. 13. Com o desenvolvimento da PMPR podera ser organizado e mantido 
urn centro de processamento de dados e de microfilmagem. 

Art. 14. A Diretoria de Ensino e o 6rgao de direc;ao setorial do Sistema de 
Ensino. lncumbe-se do planejamento, coordenaEfaO, fiscalizac;ao e controfe das 
atividades de form8'tao, aperfeic;oamento e especializac;ao de Oficiais e Prac;as da 
PoHcia Militar. 

Art. 15. A Diretoria de Pessoal eo 6rgao de direyao setorial do Sistema de 
Pessoal que se incumbe do planejamento, execuc;ao, controle e fiscalizac;ao das 
atividades retacionadas com pessoal policial-militar e cMI, englobando: 

I - classifteayao e movimentac;ao de pessoal; 

II - promoEfOes, assessorando as respectivas comissoes; 

m inativos e pensionistas; 

IV cadastro e avaliaE;ao; 

V direitos, deveres e incentives; 

VI justiE;a e disciplina; 



VII recrutamento e selec;ao; 

VIII mobilizac;ao de pessoal; 

IX assistencia social; 

X assistencia jurfdica; 

XI assistencia religiosa; 

Xtl identificac;ao; e 

XIII psicoprogn6stico e orienta<;ao. 

Art. 16. A Diretoria de Financ;as, e o 6rgao de direc;ao setorial do Sistema de 
Administrac;ao Financeira, Contabilidade e Auditoria. Supervisiona as atividades 
financeiras de todos os 6rgaos da Corporac;ao e faz a distribui<;ao de recursos aos 
responsaveis pelas despesas, de acordo com o Planejamento estabelecido. 

Art. 17. A Diretoria de Apoio Logistico e o 6rgao de dire<;ao Setorial do Sistema 
Logistico, que se incumbe do planejamento, coordena<;ao, fiscalizac;ao e controle 
das atividades de suprimento e manuten<;ao de material, de obras e de patrimonio. 

Art. 18. A Diretoria de Saude e a 6rgao de dire<;ao setorial do Sistema de 
Saude que se incumbe do planejamento, coordenac;ao, fiscalizac;ao e controle das 
atividades de saude, bern como do trato das questoes referentes ao estado sanitaria 
do pessoal da Corpora<;ao e de seus dependentes, bern como dos animais do seu 
efet~vo. 

Art. 19. A Ajudancia-Geral tern a seu cargo as func;oes administrativas do 
Quartet do Comando-Geral, considerado como organizac;ao policial-militar (OPM) 
bern como algumas atividades de pessoal para a Corporac;ao, cabendo-lhe: 

I- Trabalhos de Secretaria, incluindo correspondencia, correio protocolo-
geral, arquivo-geral e boletim; 

II - Servic;o de embarque da Corporac;ao; 

Ill -Apoio de pessoal auxiliar aos 6rgaos do Comando-Geral; 

IV - Seguranc;a do Quartet do Comando-Geral; 

V - Servic;os gerais do Quartet do Comando-Geral; 

VI - Administrac;ao financeira, contabilidade, tesouraria, almoxarifado e 
aprovisionamento do Quartet do Comando-Geral. 

Paragrafo unico. 0 Ajudante-Geral e urn Coronel do Quadro de Oficiais 
Policiais Militares e tera a atribuictao de Comandante do Quartet do Comando-Gerat 

Art. 20. Existirao, normatmente, as seguintes comissoes, todas regidas por 
legislac;ao propria: 

t - Comissao de Promoc;oes de Oficiais; 

II - Comissao de Promoc;aes de Prac;as; 

Ill - Comissao de Concessao de Medalhas e Diplomas. 

Paragrafo unico. A criteria do Comandante-Geral poderao ser nomeadas 
outras comissaes, de carater temporario e desHnadas a determinados estudos. 



Art. 21. A Consultoria Jurldica e o 6rgao que presta assessoramento direto ao 
Comando-Geral, competindo-lhe o estudo de questoes de direito compreendidas na 
poHtica de administra9ao geral da Corpora9ao, exames de aspectos de legalidade 
des atos e normas que lhe forem submetidas a apreciagao e demais atribuigoes que 
venham a ser previstas em regulamentos. 

Art. 22. As assessorias, constituldas, eventualmente, para determinados 
estudos que escapem as atribuigoes normais e especfficas des 6rgaos de diregao, 
destinam-se a dar flexibilidade a estrutura do Comando da Corpor~. 

Paragrafo unico. As assessorias, de que trata este artigo, poderao ser 
constitufdas per civis. 

CAPiTULO Ill 

DOS ORGAOS DE APOIO 

Art. 23. Os 6rgaos de apoio compreendem: 

I - 6rgaos de apoio do ensino: 

a) Academia Policial Militar do Guatupe (APMG); 

b) Centro de Formagao e Aperfeigoamento de Pragas (CFAP); 

c) Colegio da Polfcia Militar. 

II - 6rgaos de apoio de pessoal: 

a) Centro de Recrutamento e Selegao (CRS). 

Ill- 6rgaos de apoio financeiro: 

a) Centro de Finangas. 

IV - 6rgaos de apoio loglstico: 

a) Centro de Suprimento e Manuten~o de Material Belico (CSM-MB); 

b) Centro de Suprimento e Manutengao de lntendencia (CSM-Int); 

c) Centro de Suprimento e Manuten~o de Obras (CSM-0). 

v - 6rgaos de apoio de saude: 

a) Hospital da Polfcia Militar (HPM); 

b) Centro odontol6gico (COPM); 

c) Centro Veterinario (CVPM); 

d) Juntas Medicas. 

Art. 24. Os 6rgaos de apoio de ensino sao subordinados a Diretoria de Ensino 
e destinam-se a formac;ao, aperfeic;oamento e especializa~o de Oficiais e pra~s. 
bem como ao desenvolvimento de estudos e pesquisas tecnicas. 

Art. 25. 0 6rgao de apoio de pessoal subordina-se a Diretoria de Pessoal. 

Art. 26. 0 6rgao de apoio financeiro subordina-se a Diretoria de Financ;as. 

Art. 27. Os 6rgaos de apoio loglstico subordinam-se a Diretoria de Apoio 
Logfstico e destinam-se ao recebimento, estocagem e distribu~o de suprimentos, a 
execu~o de obras, a manuten9ao de todo material, ao transporte de pessoal, de 
animais e de materiais, em proveito de toda a Corporagao. 



Art. 28. Os 6rgaos de apoio de saude subordinam-se a Diretoria de Saude e 
destinam-se a execuyao das atividades de saude em proveito do pessoal da 
Corporas;ao e de seus dependentes, bern como des animais de seu efetivo. 

Art. 29. Para os servi<;os de apoio deve ser utilizada. sempre que possivel, 
mao-de-obra civil. 

CAPlTULO IV 

DOS 6RGAOS DE EXECUQAO 

Art. 30 Os 6rgaos de execus:ao da Policia Militar constituem as unidades 
operacionais da Corporas;ao e sao de duas naturezas: 

I - Unidades de Polfcia Militar, assim denominadas as unidades operacionais, 
que tern a seu encargo as missoes policiais-miHtares definidas nos itens I, II; IH e IV 
do artigo 2° desta Lei; 

II - Unidades de Bombeiros, assim denominadas as unidades operacionais, que 
tern a seu encargo missoes especificas de sua design~ definidas nos itens IV e V 
do artigo 2° desta Lei. 

Art. 31. As unidades de Polfcia Militar sediadas na area metropolitana de 
Curitiba sao operacionalmente subordinadas ao Comando do Policiamento da 
Capital (CPC), que eo responsavel, perante o Comandante-Gerat, pelo cumprimento 
das missoes policiais-militares nessa area. 

Art. 32. As unidades de Policia Militar que tenham seus efetivos 
predominantemente destacados no interior do Estado, sao operacionalmente 
subordinadas ao Comando do Poticiamento do Interior (CPt), que eo responsavel, 
perante o Comandante-Geral, pelo cumprimento das missoas poHciais militares 
naquela area do Estado. 

Art. 33. As unidades de Bombeiros sao operacionat e administrativamente 
subordinadas ao Comando do Corpo de Bombeiros, que e a responsavel, perante o 
Comandante-Geral, pelo cumprimento das missoas de bombeiros em todo o Estado 
do Parana. 

Art. 34. Os Comandos do Policiamento da Gapitat do Interior e do Corpo de 
Bombeiros sao escatoas intermediaries de comando. 

Art. 35. As unidades e subunidades operacionais da Poticia Militar terao 
supridas suas necessidades de pessoal, de an1mais e de material pelos 6rgaos de 
apoio da Corporayao, devendo, quando foro caso, serem ouvidos os comandos a 
que estiverem, operacionalmente, subordinadas, particularmente quanta a 
prioridade. 

Art. 36. As unidades e subunidades operacionais de bombeiros terao supridas 
as suas necessidades de material, quer diretamente pelo 6rgao do Corpo de 
Bombeiros, quer pelos 6rgaos de apoio da Corporayao e suas necessidades de 
pessoal pelo 6rgao pr6prio da Policia Militar. 

SECAO I 

DAS UNIDADES DE POLlCtA MtUTAR 

Art. 37. Em razao des diferentes objetivos da missao policial-militar, da 
diversidade de processes a serem empregados para o cumprimento dessa missao e 



em razao de caracterfsticas fisiograficas do Estado, as unidades operacionais da 
Polfcia Militar sao dos seguintes tipos: 

I - BATALHAO (COMPANHIA, PELOTAO, GRUPO) DE POLfCIA MILITAR 
(BPM - Cia PM - Pel PM - Gp PM): encarregado do policiamento ostensivo normal de 
uma determinada area, traduzido pela a~ao de patrulheiros-a-pe, montados ou 
motorizados; 

II - COMPANHIA INDEPENDENTE DE POLJCIA MIUTAR (Cia lnd PM): 
encarregada das mesmas atribui~oes do Batalhao de Poticia Militar, em areas de 
menores dimensoes que, por suas condi~oes peculiares, nao estejam inclufdas na 
area jurisdicional de urn BPM; 

Ill- BATALHAO (COMPANHIA, PELOTAO) DE POLiCIA PORTUARIA (B P 
Port -Cia P Port - Pel P Port): encarregado das mesmas atribui~oes do Batathao de 
Polfcia Militar, em instala~oes portuarias e nas localidades do litoral do Estado; 

IV - BATALHAO (COMPANHIA, PELOTAO, GRUPO) DE POLTCIA DE 
TRANSITO (BP Tran - Cia P Tran - Pel P Tran - Gp P Tran}: encarregado do 
poticiamento especiatizado de transito em areas urbanas, com vista ao cumprimento 
das regras e normas estabelecidas pelo Departamento Estadual de Transito ou 
6rgao municipal congenere e de acordo como C6digo Nacional de Transite; 

V BATALHAO (COMPANHIA, PELOTAO} DE POLlCIA DE 
RADIOPATRULHA (BP RP- Cia P RP- Pet P RP): encarregado do policiamento 
ostensivo normal, em determinada area, caracterizando-se pelo ernprego de viaturas 
em Hga~6es radiofonicas permanente com um centro de opera~6es de localidade; 

VI - BATALHAO (COMPANHlA, PELOTAO} DE POllCIA DE GUARDA (BP Gd 
- Cia P Gd- Pet P Gd): encarregado do policiamento ostensivo normal, visando a 
guarda e seguran~a de estabelecimentos publicos, em particular, a sede dos 
poderes publicos estaduais, a residencia dos chefes desses poderes e a de 
personalidades nacionais e estrangeiras, presidios e outros estabetecimentos 
penais, bern como apoio a fiscaliza~ao fazendaria; 

VII- BATALHAO (COMPANHIA, PELOTAO) DE POllciA DE CHOQUE (BP 
Chq - Cia P Chq - Pet P Chq): encarregado do poticiamento ostensivo visando ao 
restabelecimento da ordem ja perturbada, como emprego de for~a. Sua a~ao sera 
exercida nos eventos que requeiram atua~o pronta e energica de tropa 
especialmente instruida e treinada para missoes de contraguerrilha urbana e rural; 
sempre que as necessidades exigirem, pode ser empregado em outro tipo de 
policiamento, a criteria do Comandante-Geral; 

VHI - BATALHAO (COMPANHIA, PELOTAO, GRUPO} DE POLfCIA 
FLORESTAL (BP Flo - Cia P Flo - Pet P Flo - Gp P Flo): encarregado do 
policiamento ostensivo, visando ao cumprimento dos disposmvos legais na prot~ao 
da fauna, da flora e do meio ambiente; 

IX - BATALHAO (COMPANHIA, PELOTAO, GRUPO} DE POLlCIA 
ROOOVIARIA (BP Rv - Cia P Rv - Pet P Rv - Gp P Rv}: encarregado do poticiamento 
ostensivo visando ao cumprimento das regras e normas de trafego rodoviario, 
estabelecidas peto Departamento Estadual de Estradas de Rodagem ou pelo 
Departamento Nacional de Estradas de Rodagem e de acordo com a C6digo 
Nacional de Transito. 



X- REGIMENTO (ESQUADRAO, PELOTAO) DE POLfCIA MONTADA (Reg P 
Mont- Esq P Mont- Pel P Mont): encarregado do policiamento ostensive normal em 
locais de ditrcil acesso ou onde sua presenc;:a possa facilitar as ac;:oes. A criteria do 
Comandante-Geral poderc~ ser empregado para apoiar ac;:aes de poHcia de cheque. 

XI- s_s 

Paragrafo unico. Com o desenvolvimento do Estado e conseqOente aumento 
das necessidades de seguranc;:a, poderao ser criadas unidades para emprego em 
outros tipos de policiamento especifico preconizados pela lnspetoria Geral das 
Policias MHitares. 

Art. 38. Os Batalhoes (Regimentos) sao constitufdos de urn Comandante, urn 
Subcomandante, um Estado-Maior, elementos de Comando (Companhia ou Pelotao 
de Comando e Servic;:os, e de frac;:oes subordinadas (Companhias, Esquadroes) em 
numero variavel, de acordo com as necessidades indicadas pela missao. Sua 
organizac;:ao pormenorizada constara dos Quadros de Organizac;:ao da PoHcia Militar. 

Art. 39. Os Batalhoes e as Companhias lndependentes de Poticia Militar, em 
principia, integram as missaes de policiamento ostensive normal, de transite, de 
guarda, de radiopatrulha, de choque ou de outros tipos, de acordo com as 
necessidades das areas por eles jurisdicionadas, a criteria do Comandante-Geral. 

SECAO U 

DO CORPO DE BOMBElROS 

Art. 40. 0 Corpo de Bombeiros e estruturado em 6rgaos de direc;:ao, 6rgaos de 
apoio e 6rgaos de execuc;:ao. 

Paragrafo unico. Os 6rgaos mencionados neste artigo tern as mesmas 
atribuic;:oes previstas para os 6rgaos correspondentes da Corporac;:ao, indicadas nos 
artigos 6°, 7° e 8° desta Lei, respectivamente, no que for aplicavel ao Corpo de 
Bombeiros. 

Art. 41. Os 6rgaos de dire«;:ao do Corpo de Bombeiros compoem o Comando 
do Corpo de Bombeiros, que compreende: 

1- Comandante; 

II- Estado-Maior; 

lit - Ajudancia; 

IV - Divisao de Administra«;:ao e Financ;:as; 

V - Centro de Operac;:oes de Bombeiros (COBOM); 

VI - Comissao Especial para o trato dos assuntos de preven«;:ao e 
combate a incendios florestais. 

§ 1 o. 0 Comandante do Corpo de Bombeiros sera urn coronet da ativa do 
Quadro de Oficiais Bombeiros Militares, em principia o mais antigo; caso o escolhido 
nao seja o mais antigo, tera ele precedencia funcional sabre os demais. 

5 lnciso XI do Art l7, acrescido pelo Art 1° da Lei n° 7 .815, de 29 Dez 81. 

6 lnciso XI, do Art 37, revogado pelo Art 2° da Lei n° 12.975, de t7 Nov 00. 



§ 2°. Excepcionalmente, a criteria do Comandante-Geral, o Comandante do 
Corpo de Bombeiros podera ser urn coronet da ativa do Quadro de Oficiais Policiais 
Mifitares. 

§30. 

a) 

b) 

0 Estado-Maior do Corpo de Bombeiros e assim organizado: 

Chefe do Estado-Maior; 

18 Se~o (BM/1): assuntos relatives ao pessoal e legisla~o; 

c) 28 Sec;ao (BM/2): assuntos relatives a informac;oes; 

d) 38 Sec;ao (BM/3}: assuntos relatives a operac;oes, ensino e instruc;ao; 

e) 48 Sec;ao (BM/4}: assuntos relatives a loglstica e a estatlstica; 

f) sa Sec;ao (BM/S}: assuntos civis; 

9) 68 Sec;ao (BM/6): assuntos relatives ao planejamento administrative e 
orc;amentac;ao; 

h) 78 Sec;ao (BM/7): assuntos de seguran98 contra incendios e de 
explosaes e suas consequencias. 

§ 4°. 0 Chefe do Estado Maior, com atribuic;oes de Subcomandante, e o 
substitute eventual do Comandante do Corpo de Bombeiros nos impedimentos 
deste. 

§ S0
. A Ajudancia e encarregada de trabalhos relatives a correspondencia, 

correio, protocolo, boletim e arquivo, bern como do apoio de pessoal auxiliar 
necessaria nos trabalhos burocraticos do comando, nos servic;os gerais e na 
seguranc;a do Quartel Central do Corpo de Bombeiros. 

§ 6°. A Divisao de Administra<;ao e Financ;as incumbe-se no trato dos assuntos 
ligados a administrac;ao do pessoal, do material e financeira do Corpo de Bombeiros. 

§ 7°. Ao Centro de Operac;oes de Bombeiros, como 6rgao central de 
integrac;ao operacional, compete a direc;ao, controle e coorden~: 

a) do emprego de pessoal e material, no cumprimento das missoes de 
bombeiros, bem como das unidades que estiverem em refon;o ou em apoio ao 
Corpo de Bombeiros; 

b) das atividades de comunicac;oes do Corpo de Bombeiros. 

Art. 42. Os 6rgaos de apoio do Corpo de Bombeiros compreendem: 

I - Centro de Suprimento e Manutenc;ao de Material Operacional (CSM/MOP); 

H - Centro de Ensino e lnstruc;ao (CB). 

Paragrafo (mico. 0 apoio de saude ao pessoal do Corpo de Bombeiros sera 
prestado pelos 6rgaos de saude da Corporac;ao. 

Art. 43. 0 Centro de Suprimento e Manuten~o de Material Operacionat 
(CSM/MOP) e o 6rgao incumbido do recebimento, da estocagem e da distribuic;ao 
dos suprimentos e da execuc;ao da manutenc;ao no que conceme ao armamento e 
munic;ao, ao material de comunicac;aes, ao material de motomecanizac;ao e ao 
material especializado de bombeiros. 

Art. 44. 0 Centro de Ensino e lnstru<;ao e o 6rgao incumbido da formac;ao 
tecnica, da instruc;ao de manutenc;ao e atualizac;ao da tropa, bern como do 



atendimento da formac;ao pessoal civil para atuayao na area preventiva contra 
incendios. 

Paragrafo unico. 0 ensino de forma9ao e aperfei9oamento de oficiais e pra9as 
sera ministrado pela Academia Militar do Guatupe e pelo Centro de Forma9ao e 
Aperfei9oamento de Pra9as, que manterao os respectivos cursos, bern como por 
outras organiza9aes militares, policiais-militares e, mediante convenio, por 
organiza9aes civis. 

Art. 45. Os 6rgaos de execuyao do Corpo de Bombeiros sao constituidos pelas 
unidades operacionais que serao organizadas em: 7 

I - Grupamento (Subgrupamento} de Bombeiros (GB e SGB): incumbido da 
missao de extin9ao de incendios, busca e salvamento e e subordinado ao Comando 
do Corpo de Bombeiros; 1 

II - Se9ao de Bombeiros (SB): organiza~o subordinada a urn Grupamento 
(Subgrupamento) de Bombeiros e com as mesmas missoes e caracterfsticas deste. ~ 

m _ 10 

Art. 46. Os Grupamentos (Subgrupamentos) de Bombeiros sao assim 
organizados: « 

I - Comandante; 12 

t1 - Subcomandante; 13 

Ill - Estado-Maior (somente no GB); 14 

IV- Se9ao de Bombeiros. 15 

v- 16 

§ 1017 

§ 20 11t 

Art. 47. Os Subgrupamentos de Bombeiros lndependentes (SGBI) sao assim 
organizados: 19 

I - Comandante; 20 

7 Art 45 "caput", reeditado pelo Art 1" da Lei n" 10.956, de 15 Dez 94, com a mesma reda9ao. 

8 1nciso I do Art 45, com reda9ao dada pelo Art 1" da. Lei n" 10.956, de 15 Dez 94. 

9 Incise II do Art 45, com reda9ao dada pelo Art 1" da Lei n" 10.956, de 15 Dez 94. 

10 Incise Ill do Art 45, suprimido pelo Art 1" da Lei n" 10.956, de 15 Dez 94. 

11 Art 46 "caput", com reda9iio dada pelo Art 1" da Lei n" 10.956, de 15 Dez 94. 

12 1ncisa 1 do Art 46, reeditado. pelo Art 1" da Lei n" 10.956, de 15. Dez 94, com a mesma reda9ao. 

13 Incise II do Art 46, reeditado pelo Art 1" da Lei n" 10.956, de 15 Dez 94, com a mesma reda9iio. 

14 1nciso 111 do Art 46, com redac;tao dada pelo Art t" da Lei n" 10.956, de 15 Dez 94. 

15 1nciso IV do Art 46, com redac;tao dada pelo Art 1" da Lei n" 10.956, de 15 Dez 94. 

16 1nciso v do Art 46, suprimido pelo Art 1" da Lei n" 10.956, de 15 Dez 94. 

17 § 1" do Art46, suprimido pelo Art 1" da Lei n" 10.956, de 15 Dez 94. 

18 § 2" do Art 46, suprimido pelo Art t" da Lei n" 10.956, de 15 Dez 94. 

19 Art 47 "caput", com reda9ao dada pelo Art 1" da Lei n" 10.9.56, de 15. Dez 94. 



11 - Subcomandante; n 

Ill- Secretaria; 22 

IV- Secao de Bombeiros. 23 

v- 24 

Paragrafo Onico. 25 

Art. 48. As Unidades de Bombeiros que, como 6rgao de execucao, compoem o 
Corpo de Bombeiros, bern como a sua organizacao pormenorizada e efetivo, 
constarao do Quadro de Organizacao da Policia Militar do Estado do Parana. 

TfTULO Ill 

RESPONSABILIDADE DAS UNIDADES OPERACIONAIS 

CAP(TULO 0NJCO 

AREAS DE RESPONSABILIDADE E DESDOBRAMENTO 

Art. 49. 0 Estado sera dividido em areas, em fungao das necessidades 
decorrentes das missoes normais de Pollcia Militar e das caracterfsticas regionais; 
essas areas serao atribufdas a responsabilidade total dos batalhoes ou companhias 
independentes de Policia Mmtar. 

§ 1°. Cada area de batalhao de Policia Militar sera dividida em subareas 
atribufdas as companhias de PoHcia Militar subordinadas; as subareas, par sua vez, 
serao divididas em setores de responsabHidade de pelotoes de Policia MiHtar. 

§ 2°. Na Capital e nas grandes cidades do Interior, as areas de 
responsabiHdade dos batalhoes de Polfcia MHitar poderao deixar de ser divididas. 

§ 3°. Os Comandos de Batalhoes, em todo o Estado, e os comandos de 
companhia e pelotao de Policia Militar, no interior, deverao ser sediados na area, 
subarea ou setor de sua responsabilidade. 

Art. 50. A organizacao e o efetivo de cada OPM operacional sera em funyao 
das necessidades, das caracteristicas fisiograftcas, psicossociais, politicas e 
econemicas das areas, subareas ou setores de responsabilidade. 

§ 1°. Urn batalhao (regimento) de Policia Militar tera de 2 (duas) a 6 (seis) 
companhias (esquadroes) e elementos de comando e servigos; uma companhia tera 
de dais a seis pelotoes e elementos de comando e servigos~ urn pelotao tera de dais 
a seis grupos; um grupo sera constituido de urn sargento e tres soldados, no 
minima. 

2ll tnciso t do Art 47, reeditado. peto Art 1° da Lei n° 10.956, de.15 Dez 94, com a mesma redac,:ao. 

21 Incise II do Art 47, reeditado pelo Art 1° da Lei n° 10.956, de 15 Dez 94, com a mesma redac,:B.o. 

22 Incise Ill do Art 47, com redac,:ii.o dada pelo Art 1° da Lei n° 10.956, de 15 Dez 94. 

23 1nciso IV do Art 47, com redac,:ao dada pelo Art 1° da Lei n° 10.956, de 15 Dez 94. 

24 1nciso V do Art 47, suprimido peto Art t"da Lei n° 10.956, de 15 Dez 94. 

25 Paragrafo Unico do Art 47, suprimido pelo Art 1° da Lei n<> 10.956, de t5 Dez 94. 



§ 2°. Quando o numero de companhias de Policia Militar necessano a 
determinada area ultrapassar a seis subunidades, a mesma devera dar origem a 
duas novas areas de batalhao. 

Art. 51. A cada municipio que nao seja sede de BPM, Cia PM ou Pel PM, 
correspondera urn Destacamento Policiai-Mmtar (Dst PM), constituido de, pelo 
menos, urn Grupo de Policia Militar. 

§ 1°. Os distritos municipais, cujas necessidades assim o exijam, terao urn 
subdestacamento policial-mmtar (S Dst PM) ou, ate mesmo, um destacamento PM. 

§ 2°. 0 efetivo dos Dst PM e S Dst PM, respeitados os limites dispostos nesta 
Lei, serao fixados levando-se em conta as exigencias de seguranya do municipio. 

§ 3°. 0 subdestacamento PM tera o efetivo minimo de dois soldados PM e 
sera comandado por um cabo PM. 

Art. 52. Na Capital e no Interior do Estado, sempre que o estudo da situa98o 
indicar, poderao ser criados, a criterio do Comandante-Geral, mediante aprova9ao 
do Estado-Maior do Exercito, Comandos de Policiamento de Area (CPA), escaloes 
intermediaries, subordinados, respectivamente, ao Comando do Policiamento da 
Capital e ao Comando do Policiamento do Interior. 

Paragrafo unico. Os Cornandos de Policiamento de Area em sua respectiva 
jurisdic;ao, terao atribuic;oes semelhantes aos comandos de policiamento, da Capital 
e do Interior. 

TITULO IV 

PESSOAL 

CAPfTULO I 

DO PESSOAL 

Art. 53. 0 pessoal da Policia Militar compOe-se de: 

I - Pessoal da Ativa: 

a) Oficiais, constituindo os seguintes quadros: 

1- Quadro de Oficiais Policiais Militares (QOPM); 

2- Quadro de Oficiais Bombeiros Militares (QOBM); 

3 - Quadro de Saude compreendendo: 

- Oficiais Medicos; 

- Oficiais Dentistas; 

- Oficiais Veterinaries; e 

- Oficiais Bioquimicos. 

4- Quadro de Oficiais Especialistas (QOE), compreendendo: 

- Oficiais Musicos; e 

- Oficiais de Comunicac;oes. 

5- Quadro de Capelaes Policiais-Militares (QCPM); 

6- Quadro de Oficiais de Administra«;ao (QOA). 



b) Prac;as Especiais de Policia Militar, compreendendo: 

1- Aspirante-a-Oficial PM, e BM; 

2 - Alunos-Oficiais PM, e BM. 

c} Prac;as compreendendo: 

1 - Prac;as Policiais-Militares (Prac;as PM); 

2- Prac;as de Bombeiros-Militares (Prac;as BM).26 

II- Pessoallnativo: 

a) Pessoal da reserva remunerada: Oficiais e Prac;as transferidos para a 
reserva remunerada; 

b) Pessoal reformado: Oficiais e Prac;as reformados. 

Ill - Pessoal Civil. 

Art. 54 As prac;as policiais-militares e bombeiros-militares serao Jlrupadas em 
qualificac;oes policiais-militares gerais e particulares (QPMG e QPMP). 

§ 1°. A diversificac;ao das qualificac;oes previstas neste artigo sera a minima 
indispensavel, de modo a possibilitar uma ampla utiliza~o das Prac;as nelas 
incluidas. 28 

§ 2°. 0 Governador do Estado baixara, em decreta, as normas para a 
qualificac;ao policial-militar das Prac;as, mediante proposta do Comandante-Geral, 
ouvida a lnspetoria Geral das Policias Militares. 19 

CAPITULO ll 

DO EFETIVO DA POLfCIA MIUTAR 

Art. 55. 0 efetivo da Policia Militar sera fixado na Lei de fixac;ao dos Efetivos 
da PoHcia Militar do Estado do Parana que, sera proposta peto Governador do 
Estado a Assembteia Legislativa, com observancia da legislac;ao especifica. 

Art. 56. Respeitado a efetivo fixado em Lei, cabe ao Chefe do Poder Executive 
do Estado aprovar, mediante decreto, os Quadros de Organizac;ao (QO), elaborados 
pelo Comandante-Geral da Corpor~ e com observancia da legist~ especifica. 

T(TULOV 

DISPOSI<;OES TRANSIT6RIAS E FINAlS 

CAPITULO I 

DISPOSI<;OES TRANSIT6RIAS 

Art. 57. A organizac;ao basica prevista nesta Lei devera ser efetivada 
progressivamente, na dependencia de disponibitidade de instalac;oes, de material e 
de pessoal, a criterio do Governador do Estado, ouvido o Estado-Maior do Exercito. 

texto da Lei. 

textoda Lei. 

26 tnciso I, do Art 53, com reda~o dada pelo Art 3° da Lei n° 12.975, de 17 Nov O!t 
27 Art 54 "caput", cam reda~a dada peta Art 4° da Lei n° 12.975, de t7 Nov 00. 
28 Ver o Paragrafo Onieo do Art 1° da Lei n° 7.815, de 29 Dez 83, quanto a permanencia ou niio desse § 1° no 

29 ver o Paragrafo Unieo do Art 1° da Lei no 7 .815, de 29 Dez 83, quanto a permanencia ou niio desse § 2° no 



Art. 58. E mantido coma 6rgao de dire~o da Pollcia Militar enquanto nao se 
estruturar completamente a Diretoria de Financ;as, o Conselho Economica e 
Financeiro (CEF) atualmente com a designac;ao de Conselho EconOmico e 
Administrative, presidido pelo Comandante-Geral, e composto por seis oficiais da 
Policia Militar do posto de coronet e em funyao prevista no QO, em vigor, da 
Corporac;ao. 

§ 1°. Nas reunioes do Conselho Economico e Financeiro, ao Comandante
Geral cabe a voto de desempate. 

§ 2°. 0 Conselho Economico e Financeiro tem a seu cargo a aplicac;ao das 
verbas provenientes da retenc;ao de cinqoenta por cento (50%) da indenizac;ao para 
aquisi~ao e conservac;ao de fardamento dos integrantes da Corporayao, bern como 
de todos os fundos de interesse da Polfcia Mititar. 

§ 3°. Mediante delegac;ao do Comandante-Geral, o Conselho Economico e 
Financeiro poderc~ exercer a fiscaHzac;ao de toda a receita e despesa da Corporac;ao. 

Art. 59. 0 preenchimento dos Quadros de oficiais e de prayas Bombeiros
Militares, por opffao, sera regulado por decreta do Chefe do Poder Executive, 
mediante proposta do Comandante-Geral da Corporayao, que estabelecera as 
normas para o aproveitamento des atuais oficiais e praffas combatentes da PMPR, 
nos quadros de Bombeiros-Militares. 

Art. 60. A exceyao dos oficiais medicos, dentistas, veterinaries, farmaceuticos 
e qufmico-Jaboratoristas, sao considerados em extinc;ao os atuais quadros de oficiais 
especialistas e extintos os de prayas especialistas e artifices previstos na Lei 
Estaduat n° 5.797, de 24 de junho de 1968. 

Art. 61. Passa a integrar o Quadro de Saude o pessoal dos quadros de 
especiaHstas de saUde referidos no artigo anterior. 

Art. 62. Os oficiais pertencentes aos quadros em extinyao, continuarao no 
exercicio de suas funf(oes, de acordo com as normas regulamentares e o interesse 
da Corporac;ao, assegurando-se-lhes o direito de acesso aos postos hierarquicos, 
previstos e existentes, em seus respectivos quadros, ate a data da exbnyao. 

Art. 63. 0 aproveitamento das Prac;as que integram o Quadro de Prayas 
Especiatistas e o Quadro de Prayas ArtifiCes, extintos per esta Lei, sera regulado por 
ato do Comandante-Geral da Corporac;ao, ap6s aprovaf(ao das normas para o 
preenchtmento das QPMG e QPMP. 

Art. 64. Passam a integrar o Quadro de Oficiais Policiais-Militares, os oficiais 
oriundos do Quadro de Oficiais Combatentes, bem como os que, ap6s concluirem o 
Curso de Formayao de Oficiais da Corporac;ao, forem promovidos ao posto de 
segundo-tenente. 

Art. 65. Passam a integrar o Quadro de Oficiais Bombeiros-Militares os oficiais 
que forem aproveitados na forma da legislaffao peculiar e os que concluirem o Curso 
de Formac;ao de Oficiais Bombeiros-Militares, na Corporac;ao ou em curso 
congenere de outra Corporac;ao, e forem promovidos ao posto de segundo-tenente. 

Art. 66. Sao prayas da qualificayao policial-militar geral "Policiais-Militares" 
(QPMG-PM) os atuais prayas nao optantes pela qualifieaf(ao Policiai-Militar 
geral "Bombeiros-Militares" (QPMG-BM). 

CAPITULO lt 



DISPOSI<;OES FINAlS 

Art. 67. 0 Comandante-Geral da Policia Militar, na forma da legislactao em 
vigor, utitizara pessoal civil para prestar servictos de natureza tecnica ou 
especializada e para servictos gerais. 

Art. 68. Compete ao Govemador do Estado, mediante decreta, a criactao, 
transformactao, extinctao, denominactao, localizactao e a estruturactao dos 6rgaos de 
directao, dos 6rgaos de apoio e dos 6rgaos de execuyao da Policia Militar, de acordo 
com a organizactao basica prevista nesta lei e dentro dos limites fixados na lei de 
fixactao de efetivos, por proposta do Comandante-Geral, observada a legislactao 
especifica. 

Art. 69. A organizayao da Casa Militar do Gabinete do Govemador do Estado e 
da Assessoria Policial Mintar da Secretaria de Seguran~ PUblica, sera regulada por 
decreto do Chefe do Poder Executivo do Estado, observada legislayao especifica. 

Paragrafo unico. 0 pessoal policial-militar integrante dos 6rgaos de que trata 
este artigo, constara da lei de Fixayao dos Efetivos da Policia Militar do Estado do 
Parana. 

Art. 70. 0 pessoal da Policia Militar, na execuctao do policiamento, e 
funcionalmente subordinado a autoridade policial-militar competente. 

Paragrafo unico. As solicitac;oes de apoio poticiat-militar oriundas de 
autoridades policiais civis ou as requisi<;6es de autoridades judiciarias serao 
atendidas, consoante o efetivo disponivel por intermedio da autoridade policial-militar 
competente. 

Art. 71. 0 julgamento das faltas disciplinares cometidas por policial-militar, 
durante a execu<;ao de policiamento, far-se-a na forma do Regulamento Disciptinar 
da Policia Mmtar do Estado do Parana, em vigor. 

Art. 72. A criac;ao de organizac;ao policial-militar feminina sera feita pelo 
Governador do Estado, ouvidos os 6rgaos federais competentes. 

Art. 73. 0 conjunto de Companhias, Pelotoes e Grupos de Policia Rodoviaria, 
independentes ou organicos dos BatalhOes e Companhias de Policia Militar, constitui 
o Corpo de Policiamento Rodoviario. 

Art. 7 4. A Policia Militar do Estado do Parana, atraves do seu Corpo de 
Bombeiros, tem competenda para: 

I - emitir pareceres tecnicos sobre incendios e suas conseqoencias; 

II - supervisionar o disposto na legistayao quanta as medidas de seguranya 
contra incendios, inclusive instalac;ao de equipamentos; 

tu - orientar tecnicamente a elaborac;ao da legistac;ao sobre prevenc;ao contra 
incendios, na forma do artigo 117 da Constituic;ao Estadual (Emenda Constitucionaf 
n° 3, de 29 de maio de 1.971 ). 

Art. 75. Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicactao, revogadas as 
disposic;oes em contrario. 

PALACIO DO GOVERNO EM CURITIBA, EM 8 DE JANEIRO DE 1.976. 

JAYME CANET JUNIOR 

Govemador do Estado 



ALCINDO PEREIRA GON<;ALVES 

Secretario de Estado da Seguranc;a Publica. 

Publicada no Diario Oficial do Estado n° 218, de 14 Jan 76. 

Lei no 12.975, de 17 Nov 00 

Dispoe sabre a extinc;ao do Quadro de 
Oficiais Policiais Militares Femininas {QOPM 
Fern), a Qualificac;ao de Prac;as Especiais 
Femininas e a Qualificac;ao de prac;as 
Policiais Militares Femininas (Prac;as PM 
Fern) e alterac;aes as Leis n°s 5.944/69, 
6.774/76 e 7.047/78. 

Art. 1° Ficam extintos o Quadro de Oficiais Policiais Militares Femininas 
(QOPM Fern), a Qualificac;ao de Prac;as Especiais Femininas e a Qualificac;ao de 
Prac;as Policiais Militares Femininas (Prac;as PM Fern). 

§ 1 o As atuais integrantes dos quadros extintos passam a compor o Quadro de 
Oficiais Policiais Militares (QOPM), a Qualificac;ao de Prac;as Especiais Policiais 
Militares (Asp Of PM e Atuno Oficial PM) e Qualificac;ao Policial Militar Geral 1 
(QPMG-1) e a Particular QPMP-0, correspondentes com seus Postos ou 
Graduac;aes, de acoroo com a sua antigOidade relativa. 

§ 2° Considerando a natureza especial da func;ao de Policial Militar e o 
interesse publico, ficam destinadas ate 6% (seis por cento) das vagas das inclusoes 
no Quadro de Oficiais Policiais Militares e Qualificac;oes de Prac;as. 

Art. 2° Fica revogado o inciso XI do artigo 37 da Lei n° 6. 77 4, de 08 de janeiro 

de 1976, extinguindo a Companhia de Polfcia Feminina e os Pelotaes de Polfcia 

Feminina, sendo que passarao a ser designadas como Companhia e Pelotao de 

Policia, sendo aquela incorporada ao 12° Batalhao e os Pelotoes as Unidades a que 

pertencem, juntamente com seus efetivos. 

Art. 3° Qa incorporado ao texto da lei). 

Art. 4° Qa incorporado ao texto da lei). 

Art. 5° (altera a Lei n° 5.944, de 21 Mai 69- LPO) 

Art. 6° (altera a Lei no 7.047, de 21 Nov 78- Lei do Efetivo) 

Art. P 0 Chefe do Poder Executive baixara todos os atos necessaries ao 

cumpriment~ da presente Lei. 

Art. 8° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicac;ao, revogadas as 

disposic;oes em contrario. 

PALACIO DO GOVERNO EM CURITlBA, em 17 de novembro de 2000. 



Jaime Lerner 

Governador do Estado 

Jose Tavares da Silva Neto 

Secreta rio de Estado da Seguranc;a Publica 

Jose Cid Campelo Filho 

Secretari:o de Estado do Governo 

Diario Oficial do Estado n° 5.868, de 20 Nov 00. 

Obs.: Estes textos nao substituem os publicados nos Diaries Oficiais do 

Estado. 

Atualizac;ao: Ten Lungaretti· 

Fonte: Site da PMPR, disponivel em sistema Intranet. 


