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RESUMO 

0 objetivo da presente tese, que tern por tema ANALISE DA NOVA 

ESTRUTURA DO CORPO DE BOMBEIROS, foi de realizar urn 

levantamento, atraves de pesquisas bibliograficas e de campo, objetivando 

sedimentar conhecimentos a respeito da organizagao, fazendo com que 

seus integrantes tenham uma visao geral da sua hist6ria e operacionalidade, 

no momenta atual. A presente pesquisa, inicialmente aborda o surgimento e 

evolugao do Corpo de Bombeiros, descrevendo como se iniciaram os 

diversos servigos ofertados a comunidade, como: seguranga nas praias, o 

surgimento do FUNREBOM- Fundo Municipal de Reequipamento do Corpo 

de Bombeiros, do FUNCB - Fundo Estadual do Corpo de Bombeiros do 

Parana, a nova estrutura do SlATE- Servigo de Atendimento ao Trauma em 

Emergemcias e da nova segao de EM/CCB - BM/8 - Assuntos de Defesa 

Civil, na qual cria o programa Bombeiro Voluntario. Faz uma abordagem da 

estrutura organizacional com a consequente distribuigao geografica, 

delimitando as circunscrigoes das unidades operacionais. A pesquisa 

levantou as viaturas de bombeiros, consideradas como fundamentais no 

cumprimento da missao, relacionando-as com as ocorrencias atendidas. Faz 

uma analise do comportamento da receita do FUNREBOM e do FUNCB 

durante o ano de 2005. Trata-se, portanto, de urn trabalho voltado para o 

interior da organizagao, que tern como objetivo maior auxiliar o comando, 

atraves da consolidagao de informag6es, favorecendo o planejamento 

institucional. Finalmente, a Tese desenvolvida sabre o tema "Analise da 

Nova Estrutura do Corpo de Bombeiros da PMPR", possibilitara buscar 

novas adequagoes na estrutura Corpo de Bombeiros, objetivando melhorias 

no atendimento, alcangando excelencia no atendimento da comunidade, 

alem de prepara-la para enfrentar as evolugoes bern como as adversidades 

futuras. 

Palavras-chave: Analise - da Nova Estrutura - do Corpo de Bombeiros da 

PMPR. 
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1 INTRODUCAO 

Hoje, o Corpo de Bombeiros esta intrinsecamente ligado a todos os 

segmentos da comunidade, fazendo com que o seu rol de atividades aumente, 

aumentando tambem o grau de complexidade em fungao de inumeras variaveis, 

tendentes a influenciar no resultado dos atendimentos disponibilizados, exigindo da 

corporagao urn comportamento voltado para o futuro, para que seja possfvel manter 

a qualidade de servigos prestados a comunidade, com permanente avaliagao da 

estrutura organizacional. 

0 Corpo de Bombeiros, como urn dos grandes comandos da Policia Militar do 

Parana, apesar de possuir caracterfsticas visuais idemticas, possui, em sua doutrina 

operacional, o grande marco que diferencia o seu emprego e comportamento na 

sociedade. 

0 controle sistematico do potencial operacional do Corpo de Bombeiros e 

uma atividade extremamente importante e necessaria, a fim de fornecer subsfdios ao 

comando, quando da elaboragao dos projetos de curto, medio e Iongo prazo. 

Recolher as informagoes, selecionar e classificar os dados levantados 

possibilitara fazer uma analise estrutural do Corpo de Bombeiros da PMPR, que 

servira de base para a elaboragao de futures projetos administrativos e operacionais. 

Por questoes didaticas, os assuntos foram divididos, utilizando-se criterios 

de carater funcional e organizacional, apesar de estarem inter-relacionados quanta a 

operacionalidade da corporagao. 

Primeiramente, foram descritos os antecedentes hist6ricos do Corpo de 

Bombeiros, atraves de levantamentos e estudos bibliograficos, objetivando passar 

uma visao geral e evolutiva da organizagao. 

Em seguida, foi realizada uma pesquisa, utilizando-se de relat6rios de 

pessoal, da 1 a Segao do Estado-Maior do Corpo de Bombeiros, levantando o quadro 

de efetivo da Corporagao. 

Quanta ao potencial operacional, a pesquisa restringiu-se ao levantamento 

dos materiais operacionais de bombeiros, na 4a Segao do Estado-Maior do CB, com 

emfase as viaturas operacionais. 
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Atraves de levantamento realizado na 3a Sec;ao do Estado-Maior do Corpo 

de Bombeiros, utilizando-se de relat6rios e do banco de dados, foi possfvel levantar 

a articulac;ao geografica das unidades e subunidades operacionais no Estado do 

Parana, bern como as circunscric;oes e concentrac;ao populacional de cada area e 

comparativo de ocorremcias. 

Como os Fundos (FUNCB e FUNREBOM) exerce urn papel de suma 

importancia, foi indispensavel tecermos considerac;oes sobre os seus desempenhos, 

como instrumentos de manutenc;ao dos servic;os em func;ao da captac;ao de recursos 

financeiros nas comunidades. 

0 Governo do Estado do Parana criou a Nova Estrutura do Corpo de 

Bombeiros da PMPR, editando a Lei Estadual n.0 14.851 de 07 de outubro de 2005, 

que implementa o Bombeiro Comunitario/ Defesa Civile o SlATE (Servic;o lntegrado 

de Atendimento ao Trauma em Emergencias) nos municfpios. 

0 projeto Bombeiro Comunitario numa primeira etapa tern como meta 

abranger 51 municfpios com populac;ao superior a 15.000 habitantes, atualmente 

desprovidos de unidades do Corpo de Bombeiros, sendo que a titulo de experiencia 

foram implantadas unidades nos municfpios de Pitanga, Prudentopolis, Campina 

Grande do Sui e Lapa. 

A atual administrac;ao estadual, verificando a necessidade de estender o 

SlATE a todos os municfpios do Estado do Parana estabeleceu tambem, numa 

primeira etapa, abranger 19 municfpios com populac;ao superior a 50.000 habitantes, 

providos de unidades do Corpo de Bombeiros. 

Finalmente, a Tese desenvolvida sobre o tema "Analise da Nova Estrutura do 

Corpo de Bombeiros da PMPR", possibilitara buscar novas adequac;oes na Estrutura 

Corpo de Bombeiros, objetivando melhorias no atendimento, alcanc;ando excelencia 

no atendimento da comunidade, alem de prepara-la para enfrentar as evoluc;oes 

bern como as adversidades futuras. 



3 

2 EVOLU<;AO HISTORICA DOS CORPOS DE BOMBEIROS 

2.1 0 CORPO DE BOMBEIROS NO MUNDO 

A evoluc;ao hist6rica demonstra claramente que desde o surgimento do 

homem na face da terra, iniciou-se uma luta infindavel pela sobrevivencia, que 

sempre foi ameac;ada pelas adversidades, obrigando as pessoas e as pequenas 

comunidades a se cotizarem com o prop6sito de enfrentar os animais, a fome, os 

incendios, as secas e as inundac;oes. 

Os mais diversos exemplos podem ser encontrados nas civilizac;oes antigas, 

em que os recursos para garantir a continuidade da especie e protec;ao do 

patrimonio eram buscados no proprio meio em que viviam. 

Com o passar dos anos, foram surgindo as vilas e as cidades, e a maneira de 

atuac;ao dessas comunidades foi se alterando, sendo necessaria um 

aperfeic;oamento no sistema de atendimento no que se referia a pessoal e a 

equipamentos. 

Os exercitos estavam preparados para combater o inimigo, mas a populac;ao 

civil nao empenhada na luta era relegada a segundo plano, ficando totalmente 

desprotegida. Naquela epoca, nao havia sistemas organizados pelo Poder Publico a 

fim de atender a sociedade com o objetivo de fazer frente as catastrofes criadas 

pelos homens e pela natureza. 

Somente mais tarde, ja na ldade Media, e que os franceses organizaram um 

sistema de combate ao fogo, que era o maior inimigo das grandes cidades. 

A rapida evoluc;ao da sociedade e o vertiginoso progresso nas areas 

tecnol6gica, industrial e urbanizac;ao, contribuiram para as crescentes e insaciaveis 

necessidades do homem, tornando o mundo moderno palco de multiplas 

adversidades, como os incendios em edificios, acidentes de transito e de 

radioatividade. 

Essas adversidades, que antes eram raras, tornaram-se uma realidade diaria, 

o que veio despertar sentimentos de solidariedade, mudando o juizo de valor da 

sociedade, que passou a se preocupar mais com a vida, com a integridade fisica e 

como bem-estar de cada um. 
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Pensando nisso, a maioria das comunidades do Continente Europeu 

desenvolveu varios sistemas de defesa, dos quais podem ser citados os corpos de 

bombeiros associativos, os corpos de bombeiros voluntarios, aiE~m de outros 

sistemas. 

2.2 0 CORPO DE BOMBEIROS NO BRASIL 

No Brasil, o Corpo de Bombeiros foi organizado em dois de julho de 1856, 

pelo Decreto Imperial n.0 1.775, com o nome de Corpo Provis6rio de Bombeiros da 

Corte, no Rio de Janeiro. Por esse Decreto, assinado por Sua Majestade, o 

lmperador Dom Pedro II, foram reunidas as Sec;oes de Bombeiros que entao 

existiam para o servic;o de extinc;ao de incendios na Casa do Trem (Arsenal de 

Guerra). 

Embora fosse urn estabelecimento militar, cumpria-lhe, a principio, orientar os 

servic;os de socorros em casos de incendios, cabendo a sua equipe tecnica a 

supervisao dos trabalhos de salvamento e extinc;ao de fogo, o que era realizado 

desordenadamente no Arsenal da Marinha, estabelecendo-se, extra-oficialmente, urn 

servic;o contra incendio. 

Passou a existir, na epoca, urn nucleo com responsabilidade, no combate a 

incendio, dispondo de uma aparelhagem rudimentar; a cidade ja nao se mobilizava 

desordenadamente para a prestac;ao de socorros. Aos poucos, com os progressos 

de que se beneficiava o Rio de Janeiro, ia-se organizando o nucleo oficial do seu 

Corpo de Bombeiros. 

Os arsenais ja nao eram os unicos que cuidavam dos incendios na cidade, 

embora possuissem bombas e pessoal mais especializado, contavam ainda com a 

colaborac;ao da Repartic;ao de Obras Publicas e de urn servic;o que funcionava na 

Casa de Correc;ao, onde 60 africanos livres ja estavam acostumados aos misteres 

de bombeiros, perfazendo aquele Corpo de Bombeiros urn total de 130 homens. 

Naquele tempo, o sinal de fogo era dado por tiros de pec;as de artilharia de 

grosso calibre, do Morro do Castelo, sinal que era em seguida confirmado pelo toque 

convencionado do sino da lgreja de Sao Francisco de Paula, indicando o Iugar do 
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sinistro. l9ava-se uma bandeira vermelha no mastro principal do Castelo, erguido 

para esse fim ou, sea noite, uma lanterna vermelha. 

0 comandante, quando comparecia, acrescentava a sua farda uma faixa a 

tiracolo, amarela no centro e vermelha nos Iadas, e no capacete colocava urn vistoso 

penacho vermelho. 

Em 1880, passou a ter organiza9ao militar, sendo concedidos postos e 

insignias da hierarquia militar aos seus componentes. 

2.3 0 CORPO DE BOMBEIROS DO PARANA 

A hist6ria do Corpo de Bombeiros do Parana, fundado pelo entao presidente 

da Provincia Paranaense, Carlos Cavalcanti, e muito antiga. No entanto, poucos 

documentos existem a esse respeito, a nao ser alguns feitos daquela epoca. 

Os servi9os contra incendios tiveram inlcio em Curitiba, com uma Sociedade 

de Bombeiros Voluntaries, do tipo ainda existente em Joinville. Era a Sociedade 

Teuto-Brasileira de Bombeiros Voluntaries, fundada em 1887, que visava satisfazer 

a necessidade do meio curitibano, tendo carater supletivo, pois os reduzidos 

recursos financeiros nao permitiam aos governos do Estado e do municipio 

organizarem departamentos contra o fogo, mantendo a Corpora9ao de Bombeiros. 

Finalmente, em 1912, foi criado o Corpo de Bombeiros do Estado do Parana. 

No ano anterior, criara-se a Guarda Clvica (PoHcia) de Curitiba. Fundou-se, no 

mesmo ano de 1912, a Universidade do Parana. Era o progresso que se acentuava. 

Na epoca, o presidente da Provincia, Carlos Cavalcanti, apresentou ao Congresso 

Legislative do Estado urn pedido de credito necessaria a cria9ao de urn Corpo de 

Bombeiros na capital. 

Organizou-se pela san9ao da Lei n.0 1.133, de 23 de mar9o de 1912, a tao 

esperada organiza9ao, ficando equiparados os postos dos seus componentes, na 

plenitude de direitos, honras, prerrogativas e vantagens, aos equivalentes do 

Regimento de Seguran9a, atualmente PoHcia Militar do Parana. 

As atividades do Corpo de Bombeiros do Parana foram marcadas pela leitura 

da ordem do dia, em 8 de outubro de 1912, baixada pelo Major Fabriciano do Rego 

Barros, comandante que declarava dar inlcio a organiza9ao. 
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Ficou dito que a organizagao inicial do Corpo de Bombeiros do Parana deu

lhe carater rigorosamente militar e a imprescindfvel autonomia completa. Urn Estado

Maior, duas Companhias e dois Estados-Menores formavam o Corpo de Bombeiros 

em 1912. 

Foi incorporado a Forga Militar em virtude da disposigao do artigo 7°, da Lei 

n.0 1.761, de 17 de margo de 1917, por Decreta n.0 473, de 9 de julho do mesmo 

ano; com a organizagao da Companhia de Bombeiros e Pontoneiros, voltou ao 

carater independente, com a constituigao de Corpo, com duas Companhias na Lei 

n.0 2.517, de 30 de margo de 1928, e foi desanexado pelo Decreta n.0 324, de 10 de 

abril deste ultimo ano. Ainda em 1928, pelo Decreta n.0 666, de 21 de maio, tomou 

nova organizagao, com Estado-Maior, Estado-Menor e duas Companhias. 

Novamente incorporado a Forga Militar, para fins militares, em 2 de junho de 

1931, passou a fazer parte integrante, como Batalhao Sapadores-Bombeiros, com 

as partes administrativas e tecnicas independentes do comando geral. Desligados 

pelo Decreta n.0 134, de 15 de janeiro de 1932, voltaram a denominagao de Corpo 

de Bombeiros por forga das disposigoes do artigo 2°, do Decreta n.0 452, de 24 de 

fevereiro do mesmo ano. 

0 Decreta n.0 86 de 18 de janeiro de 1934 dispos que a Corporagao de 

Bombeiros, continuando o seu carater de isolada, tivesse seus elementos sujeitos a 

Justiga Militar da Forga, ficando reduzidas a uma companhia, vedadas as 

transferencias entre uma e outra corporagao. 

Foi exclufdo do acordo que o Estado firmou com a Uniao em 15 de fevereiro 

de 1934, nao sendo, assim, considerado como Forga Auxiliar do Exercito. Passou a 

administragao do municipio da capital pelo artigo 4° da Lei n.0 73, de 14 de 

dezembro de 1936. Reverteu a administragao do Estado, continuando independente 

com seu quadro de oficiais da forga, em comissao, pelo Decreta n.0 8.713, 8 de 

outubro de 1938. 

Finalmente, pela Lei n.0 155, de 25 de novembro de 1938, foi reincorporado a 

Polfcia Militar, com a denominagao de Companhia de Bombeiros e Organizagao de 

Companhia de Fuzileiros, gozando de autonomia administrativa para aplicagao dos 

meios que lhe fossem atribufdos no orgamento do Estado e de ampla liberdade de 

agao quanta a parte tecnica. E no ano de 1953, nova designagao, Corpo de 

Bombeiros da Polfcia Militar do Parana. 
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2.4 SERVICO DE GUARDA-VIDAS NO PARANA 

0 servic;o de guarda-vidas no Parana comec;ou na cidade de Matinhos, 

tendo sido iniciado no mes de fevereiro do ano de 1954, quando era governador do 

Estado do Parana o Dr. Bento Munhoz da Rocha Neto e o Secretario do Interior e 

Justic;a o Dr. Renata Valente, que fez a nomeac;ao do pessoal. 0 encarregado da 

fiscalizac;ao dos novas guarda-vidas foi o Sr. Albano Muller, entao Juiz de Paz de 

Matinhos. 0 cargo nao era remunerado e os meios para o born andamento do 

servic;o dos guarda-vidas eram providenciados pelo Sr. Albano. 

No ano da inaugurac;ao dos servic;os (1954), o pessoal recrutado foi: 

•Joao Julio Viana; 

•Alexandre Leocadio Santana; 

•Maximo Ricardo da Silva; 

•Cesario da Silva; 

•Francisco lnacio Moreira, e; 

•Orlando Ferreira. 

0 pessoal civil trabalhou cerca de seis anos. S6 entao na temporada 

1960/1961, foi que vieram os primeiros guarda-vidas do Corpo de Bombeiros, 

formados no Rio de Janeiro. 

2.4.1 Surgimento da Operac;ao Verao no Parana 

0 servic;o de guarda-vidas no litoral Paranaense, realizado pelo Corpo de 

Bombeiros, comec;ou no ano de 1960, com a chegada do Sargento Nelson Cordeiro, 

Cabo Florzico e o Soldado Otacilio, pessoal este que havia feito urn Curso de 

Formac;ao de guarda-vidas no Rio de Janeiro. 

Sem ter o local estruturado para ficar, foi alojado no entao Hotel Sao Jose, 

na cidade de Matinhos, sendo posteriormente recolhidos para Curitiba. 

0 servic;o de guarda-vidas realizado de temporada em temporada, comec;ou 

efetivamente no verao de 1962, sendo que de Ia para ca nao mais ficou o litoral 

paranaense sem ser guarnecido. 
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Do anode 1964 em diante ficou um efetivo destacado permanentemente na 

cidade de Matinhos, sendo que o Corpo de Bombeiros por nao possuir instalagoes 

pr6prias, obrigava seu pessoal, ap6s a realizagao do servigo, a retornar as suas 

casas. 

A primeira temporada foi comandada pelo entao Tenente Almir Moreira e 

teve como integrantes os seguintes militares: Subtenente Alceu Gongalves, Sargento 

Aldonir Celio Soares, Sargento Nelson Cordeiro, Sargento Muniz Rosa Cardoso, 

Cabo Vicente Carvalho, Soldados ldevaldo de Paula Cunha, lzaul de Camargo, 

Leonel dos Santos Vaz e Pedro Pacheco. Na epoca o pessoal ficou alojado na 

Escola Municipal de Matinhos. 

Posteriormente, a sede do Destacamento de Bombeiros ficou localizada em 

Guaratuba, em um quartel proprio, cujas instalagoes eram da Escola de Pesca, 

sendo doada ao Corpo de Bombeiros. 

Ficou assim concentrado em Guaratuba o efetivo da Operagao Verao, sendo 

enviados diariamente aos balnearios de Caioba, Banestado, San Marino, Praia Club, 

Praia de Leste e Pontal do Sui. 

2.4.2 Atividades Desenvolvidas na Operagao Verao 

Ao desencadear a Operagao Verao, o Corpo de Bombeiros da Policia Militar 

busca proteger o homem naquilo que lhe e mais preciosa, a vida. Mas para alcangar 

tal objetivo, faz-se necessaria que varias medidas sejam tomadas, como 

deslocamento de efetivos de varias partes do Estado bern como apoio logistico, 

materiais de bombeiro, alimentagao, servigo medico e recursos financeiros. 

Para que a Operagao atinja o seu fim com eficacia, nao basta que o guarda

vidas esteja no seu posto a advertir este ou aquele banhista incauto ou mais afoito 

que se langa as aguas, achando que esta numa lagoa, ignorando os perigos do mar 

e da sua atitude. 

Efetivamente, a prevengao e a fase mais importante. Mas quando ocorre um 

salvamento, o guarda-vidas deve estar preparado. Por isso se desenvolve 

rotineiramente atividades de educagao-fisica e treinamento de natagao combinado 

com judo-aquatico. 
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2.5 SURGIMENTO FUNREBOM 

0 Corpo de Bombeiros ate o ano de 1972 estava instalado na capital do 

Estado e nas principais cidades do interior. Nao existia ate entao uma politica de 

expansao, pois as unidades eram mantidas pelo Estado e pelo Municipio sede. 

A partir do ano de 1972, o Tribunal de Contas do Estado passou a dar urn 

novo entendimento as prestac;oes de contas dos municipios, inclusive rejeitando as 

que apresentavam recursos aplicados em 6rgaos que nao possuiam vinculo 

administrativo-financeiro, com o orc;amento municipal. Com isso as prefeituras 

cortaram todos os investimentos destinados a manutenc;ao e funcionamento dos 

quarteis de Bombeiros. 

Com esse entrave administrativo, os Corpos de Bombeiros interiorizados 

passaram pela sua pior fase, chegando a ponto de nao realizar nenhum 

investimento durante o ano de 1973. 

Esta situac;ao ca6tica levou o Comando do Corpo de Bombeiros a se 

mobilizar na procura de urn meio alternativo, visando a retomada do crescimento, 

atraves de recursos oriundos da propria populac;ao, onde se encontrava sediada a 

Unidade Bombeiro Militar. 

lnspirado no FUNRESTRAN e no FUNRESPOL, o Coronel ALTEVIR LOPES 

tentou a criac;ao de urn fundo em nivel estadual, que foi inviabilizado em razao da 

duvida sobre a constitucionalidade em virtude dos fundos ja existentes. 

Foi entao que encontrou na pessoa de LUIZ GONZAGA PINTO e 

ARIQUEMIS CARLOS GOBBO, prefeito e assessor de planejamento de Ponta 

Grossa, respectivamente, a boa vontade de se fazer urn ensaio. 

Passaram entao em 1973, a elaborar uma legislac;ao especifica em nivel 

municipal, fundada em quatro leis basicas. 

A primeira autorizava o Chefe do Executivo Municipal a firmar convenio com 

o Estado do Parana, onde o Municipio forneceria os equipamentos e manutenc;ao da 

Unidade Bombeiro Militar ali instalada e o Estado o pessoal necessaria. 

A Segunda criava a taxa de combate a incendio que iria incidir sobre todos 

os im6veis construidos dentro do perimetro urbano, tendo como fato gerador o 

servic;o de combate a incendio colocado a disposic;ao do contribuinte. 

A terceira criava a taxa de vistoria e seguranc;a contra incendios, incidente 
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sabre o comercio, industria, prestadores de servigos e edificios com mais de 03 

pavimentos, tendo como fato gerador a vistoria realizada nos estabelecimentos, 

fundado no poder de policia. 

Criado entao o convenio e os mecanismos de arrecadagao fez-se necessaria 

a criagao de urn fundo, visando ao gerenciamento dos recursos, que s6 foi possivel 

atraves de uma quarta lei, em que se criava o FUNREBOM - Fundo Municipal de 

Reequipamento do Corpo de Bombeiros. 

Ap6s a criagao dessa nova estrutura mantenedora dos servigos do Corpo de 

Bombeiros, submeteu-se entao a apreciagao do Tribunal de Contas do Estado, 

visando sua legalidade orgamentaria, sendo emitido parecer favoravel. 

Em outubro de 1973, o Cel. ALTEVIR LOPES, designou o entao Cap. 

EDSON FOL TRAN POMBO, para viabilizar a implantagao do FUNREBOM no 

municipio de Ponta Grossa, a fim de iniciar a arrecadagao e funcionamento a partir 

de 1974. 

No final do exercicio de 1974, atraves de uma analise minuciosa, concluiu-se 

que o FUNREBOM apresentava-se como urn meio alternative e viavel, atendendo 

perfeitamente as expectativas que ate entao nao passavam de projetos. 

Com esse trabalho, o Corpo de Bombeiros do Parana passou a ter no 

FUNREBOM, urn instrumento que significou a redengao das unidades interiorizadas, 

favorecendo assim a implantagao dos servigos de bombeiros em novas cidades. 

Trinta e dais anos se passaram. Saimos de uma era mecanica e passamos 

para a era dos computadores, da globalizagao e da informagao em tempo real, e o 

FUNREBOM permaneceu intacto, sendo o maior responsavel pela evolugao 

administrativa e tecnol6gica do Corpo de Bombeiros. 

A expansao dos servigos de bombeiro, atraves da descentralizagao, s6 foi 

possivel gragas ao suporte financeiro proporcionado pelo FUNREBOM. 

2.6 SURGIMENTO DO SlATE 

Servigo lntegrado de Atendimento ao Trauma em Emergencias - SlATE/ 

Parana teve seu primeiro movimento desencadeado por uma decisao interministerial 

de maio de 1987, segundo a qual urn sistema de atendimento de emergencia em 
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nivel pn3-hospitalar, destinado a socorrer vitimas de acidentes de transito, seria 

implantado em curta prazo na cidade de Curitiba, destinado a funcionar como urn 

modelo a ser reproduzido no resto do pais. 

Dois tecnicos do Institute de Pesquisas e Planejamento Urbano de Curitiba 

(IPPUC) realizaram os estudos preliminares, concluiram urn diagn6stico de demanda 

e, em conjunto com o medico designado em portaria interministerial para o projeto, 

desenharam urn modelo adequado a realidade que se pretendia modificar. 0 projeto 

piloto entao elaborado mereceu aprova<;ao em dezembro de 1987 e deu origem a 

termos aditivos ao convenio do Sistema Onico e Descentralizado de Saude, entao 

vigente entre os Ministerios da Previdencia e Assistencia Social e da Saude e o 

Governo do Estado do Parana. Os termos aditivos repassavam recursos especificos 

a concretiza<;ao do projeto. 

Em mar<;o de 1988, uma portaria da Secretaria de Estado da Saude 

constituiu uma comissao destinada a implantar o projeto piloto. lmplicado com a 

implanta<;ao da proposta, o grupo passou a catalisar a aproxima<;ao das institui<;6es 

que, em 29 de mar<;o de 1990, assinaram urn convenio de coopera<;ao tecnica 

destinado a implantar urn servi<;o de atendimento pre-hospitalar, inicialmente voltado 

ao atendimento de vitimas de traumas e a principia limitado a cidade de Curitiba, 

porem com ambi<;ao de atingir todo o estado do Parana e abranger outras 

emergencias medicas. 

Assinaram o convenio de implanta<;ao do SlATE a Secretaria de Estado da 

Saude, a Secretaria de Estado da Seguran<;a Publica e a Prefeitura Municipal de 

Curitiba, atraves da Secretaria Municipal de Saude e do Institute de Pesquisa e 

Planejamento Urbano de Curitiba - IPPUC. Outras institui<;6es alinharam-se de 

imediato a iniciativa: o antigo escrit6rio regional do INAMPS, qualificado como 

representante do Ministerio da Saude; a Universidade Federal do Parana, atraves do 

Hospital de Clinicas; a Universidade Cat61ica do Parana, atraves de sua Secretaria 

Geral; e a Associa<;ao Brasileira dos Companheiros das Americas, atraves do 

Comite Parana-Ohio. 

Segundo o convenio, as institui<;6es signatarias comprometiam-se a realizar 

investimentos destinados a implantar urn servi<;o de atendimento pre-hospitalar, 

integrado a uma rede hospitalar hierarquizada segundo sua capacidade de 

atendimento. Coube a Secretaria de Estado da Saude contratar OS medicos 
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destinados a compor o corpo clinico do servic;o; a Secretaria de Estado da 

Seguranc;a Publica, oferecer os socorristas selecionados e treinados dentre os 

militares do Corpo de Bombeiros, para compor a principal forc;a de trabalho na 

equipe multiprofissional; a Secretaria Municipal de Saude coube o custeio 

operacional do servic;o. 

As mesmas instituic;oes ofereceram tecnicos destinados a planejar e 

implantar a organizac;ao institucional, garantir o desenvolvimento de recursos 

humanos, captar e convergir recursos materiais e assegurar a operac;ao do servic;o 

de acordo com padroes de qualidade, controle e avaliac;ao. 0 grupo de tecnicos que 

assumiu estas func;oes passou a integrar a Secretaria Tecnica do SlATE. 

As signatarias tambem designaram representante formal que passaram a 

constituir o Conselho Diretor do sistema que, em sua primeira reuniao, realizada em 

abril de 1990, aprovou o seu regulamento. 

Os equipamentos assistenciais utilizados pelo SlATE foram adquiridos com 

recursos oriundos principalmente do Ministerio da Saude, a maior parte deles como 

parte integrante dos veiculos de emergencia. A Pr6-saude I, plano de investimento 

do Ministerio da saude em 1991, locou recursos para aquisic;ao de materiais 

destinados ao desenvolvimento de recursos humanos e de equipamentos de 

microinformatica necessaries ao sistema de informac;oes epidemiol6gicas e 

gerenciais. 

A primeira remessa foi feita a titulo de doac;ao pela Secretaria de Estado da 

Saude. A partir dai, o fornecimento rotineiro passou a ser competencia da Secretaria 

Municipal de Saude, que tambem financia o combustive! e a manutenc;ao dos 

veiculos e equipamentos. 

2.6.1 Desenvolvimento de Recursos Humanos do SlATE 

Em 1989, o Comite Parana-Ohio e o Ministerio da Saude viabilizaram a 

vinda de urn casal de paramedicos da cidade de Cleveland, Ohio, para formar o 

primeiro grupo de instrutores de socorristas. Este grupo participou da formac;ao da 

primeira turma de bombeiros, naquele mesmo ano. Desde entao, a cada ano, uma 

nova turma e preparada e posta em atividade nas ambulancias do servic;o. A UFPR 
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e a Pontificia Universidade Cat61ica do Parana tern participado efetivamente nas 

atividades de forma9ao e educa9ao continuada dos socorristas. 

2.6.2 A Ativa9ao do Servi90 de Atendimento Pn3-hospitalar 

Com urn corpo clinico composto por 1 0 medicos contratados pela Secretaria 

de Estado da Saude e bombeiros socorristas em numero suficiente para guarnecer 

duas ambulancias avan9adas e quatro veiculos leves, distribuidos em 05 postos do 

Corpo de Bombeiros, o servi9o de atendimento pre-hospitalar foi ativado em maio de 

1990, em carater experimental, sem divulga9ao a comunidade. Desejava-se ve-lo 

em opera9ao, porem em condi96es de baixa demanda, garantindo-se maior 

possibilidade de controle e contorno de eventuais dificuldades. Em maio de 1991, ja 

com urn volume de 1.041 atendimentos realizados, o servi9o foi divulgado a 

popula9ao. 

0 corpo clinico, inicialmente, constituido, logo se mostrou insuficiente para a 

cobertura assistencial desejada. lnicialmente, esperava-se que urn unico medico de 

plantao na central de opera96es pudesse presidir a triagem dos chamados, darem 

supervisao a distancia aos socorristas em campo e, ainda, deslocar-se ate a cena do 

atendimento, quando imperioso. A experiencia demonstrou que urn segundo medico 

e necessaria a cada periodo de plantao, ativo em campo, supervisionando os 

socorristas e participando do atendimento as vitimas que demandam procedimentos 

invasivos, reservados ao profissional medico. A amplia9ao do corpo clinico foi 

efetivada em julho de 1992 pelo Governo do Estado do Parana, que contratou nove 

medicos, cuja incorpora980 levou 0 servi90 a fei980 tecnicamente desejavel. 

Em 1992, o Conselho Regional de Medicina reconheceu a legalidade da 

pratica assistencial instituida. 

2.6.3 Repercussao 

Em 1990, o servi9o de atendimento pre-hospitalar instituido pelo SlATE, 

operando no Corpo de Bombeiros de Curitiba, tornou-se modelo nacional para o 



14 

Projeto de Atendimento Pre-hospitalar do Plano Nacional de Enfrentamento as 

Emergemcias e ao Trauma do Ministerio da Saude. Na mesma ocasiao, atraves de 

seu Conselho Diretor, o SlATE - Parana aceitou a proposta daquele ministerio de 

assumir a preocupac;ao com a emergencia e o trauma tambem os aspectos da 

prevenc;ao, assistencia hospitalar, reabilitac;ao e respostas a catastrofes, tornando-se 

urn forum multinstitucional para a discussao e busca conjunta de soluc;oes para 

problemas relacionados as emergencias medicas em geral e ao trauma em 

particular. 

2.6.4 Novos Desafios 

lmplantado o servic;o de atendimento pre-hospitalar da capital, permanecem 

varios desafios: a propria manutenc;ao do servic;o implantado, a ampliac;ao do servic;o 

para a regiao metropolitana, a extensao da cobertura assistencial a outras 

emergencias medicas e multiplicac;ao do modelo em outras cidades do estado, sem 

falar no desafio gigantesco representado pela absorc;ao de outras responsabilidades 

e tarefas inerentes a urn verdadeiro sistema de atenc;ao as emergencias medicas. 

2.6.5 Qualificac;ao Pessoal 

0 salvamento de vidas e assunto serio e deve ser feito por pessoal treinado 

e qualificado. Em muitas situac;oes, apenas alguns conhecimentos de primeiros 

socorros sao insuficientes para garantir a seguranc;a e o conforto da vitima; em 

outras, entretanto, tornam-se indispensaveis a participac;ao de profissionais 

qualificados. 

E imperativo que os socorristas sejam selecionados e preparados com 

grande cuidado. Entretanto, nenhum processo de selec;ao ou de treinamento 

substitui a participac;ao autonoma e criativa do sujeito responsavel por sua propria 

qualidade. 



15 

2.6.6 Atividades Desenvolvidas pelo SlATE 

Dentre as emergencias medicas, tern merecido especial aten9ao o trauma, 

pela sua epidemiologia assustadora, pela elevada mortalidade e morbidade, pela 

potencial reversibilidade de seus efeitos com atendimento adequado. 0 trauma e a 

terceira causa geral de mortalidade, antecedido apenas pelas doen9as 

cardiovasculares e neoplasicas, passando a ocupar a posi9ao de primeira causa de 

morte na faixa etaria de 5 a 40 anos, chegando a responder por metade das mortes 

ocorridas entre 1 e 15 anos. Assim posto, em numero de anos de vida produtivo 

perdidas, o trauma ocupa urn triste primeiro Iugar. Como se nao bastasse, a 

estatistica demonstra que o problema se acha em franca expansao, a partir de urn 

patamar atual ja bastante elevado: estima-se que quase 100.000 brasileiros sejam 

mortos por ano, vitimas de acidentes de tn3nsito, violencias interpessoais e 

acidentes ocorridos no lar, no trabalho e no lazer. Para cada morte, registram-se 

dois casos de invalidez permanente. 

A grande maioria das mortes devidas a traumatismos fisicos ocorre nas 

primeiras horas ap6s o acidente, seja no proprio local, seja no hospital. Embora os 

elevados indices de mortalidade sejam decorrentes em grande parte, das pr6prias 

peculiaridades da doen9a trauma, estudos epidemiol6gicos revelam que uma 

percentagem significativa de 6bitos, de 20 a 50%, dependendo do estudo, deve-se a 

urn atendimento inicial insatisfat6rio. Em outras palavras, de 20 a 50% das mortes, e 

uma propor9ao elevadissima de sequelas temporarias ou definitivas, sao 

potencialmente evitaveis. 

A epidemiologia do trauma tern levado os sistemas de atendimento as 

emergencias medicas a se organizarem inicialmente em torno de seu atendimento. 

Outras emergencias medicas, entretanto, devem ser progressivamente, 

absorvidas pelo diversos sistemas, especialmente aquelas que implicam em risco 

reversivel de morte, como e o caso das doen9as cardiovasculares. 

Em 2005, atraves da Lei Estadual n.0 14.851, de 07 de outubro de 2005, o 

SlATE, passou a compor o organograma do Corpo de Bombeiros da PMPR, atraves 

de uma Coordenadoria, incumbindo-se da dire9ao, controle, coordena9ao e 

planejamento dos recursos do Corpo de Bombeiros empregados no SlATE. 
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2.7 SURGIMENTO DO FUNCB 

0 FUNCB (Fundo Estadual do Corpo de Bombeiros) nasceu de uma 

necessidade de recursos para programar as ac;oes de bombeiros no Estado. Durante 

o anode 2.002, o orc;amento do Estado para as atividades do Corpo de Bombeiros, 

atendia apenas a manutenc;ao de agua, luz, e telefone dos quarteis de Curitiba, nao 

possuindo recursos para programar outros investimentos como materias e 

equipamentos de bombeiros e tampouco para recursos necessaries a ressarcimento 

de despesas de viagem e alimentac;ao para a tropa. 

Na epoca, mes de outubro de 2.002, o chefe da consultoria juridica, Tenente

Coronel Jurandi Andre, foi a Assembleia Legislativa, onde o orc;amento estadual ja 

se encontrava para aprovac;ao, tentar algumas emendas, visando majorar os 

recursos. Apresentou sete emendas, mas a Comissao de Orc;amento informou nao 

poder ampliar os recursos para o valor desejado. 

Com poucas esperanc;as de receber estes recursos, solicitou a comissao se 

concordariam em aprovar uma lei estadual, criando urn fundo especifico para o 

Corpo de Bombeiros. Assim nao seria necessaria cancelar recursos de outros 

6rgaos, pais a corporac;ao teria recursos novas, sendo a proposta aprovada, bern 

como concederam 48 horas ao Tenente-Coronel Jurandi Andre para apresentar o 

projeto. 

Com a abertura da possibilidade, voltou ao Quartel Central do Corpo de 

Bombeiros e no prazo de 24 horas elaborou o projeto de lei com a justificativa e 

encaminhou ao Deputado Estadual Nereu Moura, que apresentou no mesmo dia, 

recebendo as assinaturas necessarias e os pareceres favoraveis das comissoes de 

constituic;ao e justic;a e de financ;as, sendo aprovada e sancionada pelo governo. 

Em 2002, atraves da Lei Estadual n.0 13.976, de 26 de dezembro de 2002, o 

FUNCB, foi criado com a finalidade de prover recursos para aplicac;ao em despesas 

correntes e de capital nas ac;oes administrativas e operacionais de bombeiro, 

prevista na lei de diretrizes orc;amentarias, lei orc;amentaria anual e em convenio, 

acordo, ajuste ou congenere. 
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3 ASPECTOS ATUAIS DO CORPO DE BOMBEIROS DO PARANA 

3.1 0 PAPEL DO CORPO DE BOMBEIROS NA COMUNIDADE 

A prevenc;ao de sinistros, em particular o incendio, e urn problema que deve 

ser encarado desde o momenta em que se planeja uma cidade, uma industria, urn 

predio comercial ou de escritorios, urn estabelecimento de diversoes publicas, enfim, 

qualquer local de trabalho, devendo finalizar no proprio lar e na escola. 

A prevenc;ao comec;a pela escolha do material de construc;ao e pela 

separac;ao ideal dos predios em blocos com intervalos largos. A prevenc;ao 

completa-se com outras providencias, entre as quais as vias de acessos horizontais 

e verticais, como escadas e elevadores, isolados do conjunto predial, previsao de 

urn sistema de combate a incendios, distribuido racionalmente e com eficiencia total, 

compreendendo desde o simples aparelho extintor manual, ate os complexes 

sistemas automaticos de agentes varies: quimicos, fisicos, fisico-quimicos, 

eletronicos, automaticos de detecc;ao, aviso sob comando proximo ou remota. 

Todo aparelho, de acordo com o risco a proteger, devera ser criteriosamente 

estudado quanta a quantidade, qualidade e distribuic;ao, bern como operado por 

pessoas, devidamente, capacitadas, pais, em hipotese contraria, podera nao atingir 

sua finalidade e, ate certo ponte, provocar lamentaveis acidentes. E esse assunto o 

principal papel do bombeiro na comunidade. 

Devem ser avidos na difusao de tal assunto, vista que o sinistro ocorre onde a 

prevenc;ao falha. 0 Corpo de Bombeiros mantem servic;os de analise de projetos que 

assistem a comunidade, analise e fiscalizac;ao das medidas preventivas, que se 

impoem aos diversos tipos de edificac;oes e estabelecimentos. 

lnfelizmente, o poder publico estadual torna-se impotente em assistir, 

tecnicamente, todos os municipios necessitados, aos quais cabe o interesse na 

seguranc;a de seus municipes e patrimonio, e, ao Corpo de Bombeiros, como 

lnstituic;ao do Estado, auxilia-los na resoluc;ao dos problemas surgidos e na 

diminuic;ao das provaveis consequencias, em casas de sinistros, quando nao 

puderem ser evitados. 
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Segundo estudos realizados, considera-se que 90% dos incendios e outros 

sinistros, ate mesmo inundagoes, nao teriam ocorrido se houvessem sido tomadas, 

as devidas precaugoes. 

As providencias relativas a controle de sinistros, tais como de incendio, 

salvamento de vidas e protegao de bens e o segundo papel, em importancia, 

desempenhado pelo Corpo de Bombeiros, nas comunidades, cabendo a prevengao 

o papel principal. 

A experiencia ja mostrou que uma cidade, aparentemente calma e sem 

incidentes tipicos de bombeiros, tao logo possua uma organizagao de incendios, 

busca e salvamento, revela o seu verdadeiro indice de acidentes e sinistros, pois a 

populagao passa a conhecer, confiar e, a saber, como e a quem recorrer, quando da 

eclosao do evento. 0 parque industrial, o comercio e outras instituigoes congeneres, 

a partir do momento da instalagao da organizagao de incendios, busca e salvamento 

no municipio, passa a obter os beneficios das seguradoras para a redugao do 

premio da taxa de seguro devido. 

3.2 A SITUACAO DO CORPO DE BOMBEIROS NO EST ADO DO PARANA 

0 Estado tern apresentado urn crescimento horizontal e vertical vertiginoso. 

De urn Estado essencialmente agricola, ve-se urn Estado pujante e industrializado 

em quase toda sua extensao. 

Atados ao progresso e ao desenvolvimento, aparecem os problemas 

estruturais, entre eles o da seguranga. Sabe-se que a responsabilidade pela 

seguranga do cidadao e do Estado, conforme a Constituigao, que diz: "a seguranga 

publica, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, e exercida para a 

preservagao da ordem publica e da incolumidade das pessoas e do patrimonio" 

(BRASIL, 1988: p. 90). Entretanto, verifica-se diariamente que o Estado nao tern 

como cumprir, adequadamente, tal responsabilidade. 

Em se tratando de prevengao e combate a incendios, nao tern sido diferente. 

Acompanhando-se a evolugao do Corpo de Bombeiros, atraves dos anos, constata

se que enquanto no Estado o numero de municipios cresceu em proporgao 

geometrica, o numero de aquartelamentos interiorizados cresceu em proporgao 
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aritmetica. Em 1912, ano da fundac;ao do Corpo de Bombeiros, o Estado do Parana 

tinha pouco menos que 20 municipios. Com o decorrer dos anos, esse numero vern 

aumentando, conforme se verifica na Tabela 1. 

TABELA 1- EVOLU<;AO DO NUMERO DE MUNICiPIOS NO PARANA 

ANO NUMERO DE MUNICiPIOS 
1930 
1940 
1950 
1960 
1970 
1980 
2006 

FONTE: Anuario Estatistico do Brasil- IBGE 

31 
49 
93 

174 
288 
371 
399 

0 mesmo Corpo de Bombeiros, que em 1912 possuia apenas um 

aquartelamento de bombeiros, hoje, 93 anos ap6s, atende a 47 municipios do 

Estado, ou seja, continua atendendo pouco mais de 10% dos municipios. 

Atualmente, o Corpo de Bombeiros se faz presente nos municipios 

relacionadas na tabela abaixo. 

TABELA 2- MUNICiPIOS QUE POSSUEM FRA<;OES DE BOMBEIROS 

No OBM MUNICIPIO DATA HABIT ANTES 

1. 1°GB CURITffiA 08/10/12 1.586.898 
2. PONTA GROSSA 29/03/37 273.469 
3. JAGUARIAIVA 01/06/00 30.737 
4. SAO MA TEUS DO SUL 12/12/01 36.538 
5. GUARAPUAVA 20/09/58 154.990 
6. 2°GB IRATI 08/12/48 52.318 
7. TELEMACO BORBA 08/03/83 61.115 
8. PALMEIRA 23/11/98 30.856 
9. CASTRO 03/12/91 63.546 
10. LONDRINA 02/01/53 446.849 
11. ARAPONGAS 12/07/79 85.415 
12. CORNELIO PROCOPIO 13/09/77 46.868 
13. JACAREZINHO 26/10/83 39.580 
14.3° GB ffiiPORA 09/12/85 42.182 
15. ROLAND lA 11/12/96 49.404 
16. BANDEIRANTES 12/11199 33.729 
17. CAMHE 19112/92 88.314 
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18. Sto. ANTONIO DA PLATINA 29/01198 39.947 
19. CASCAVEL 11104/74 245.066 
20. TOLEDO 01110/83 98.189 
21. PATOBRANCO 29/09/79 62.167 
22.4° GB FRANCISCO BELTRAO 14/12/77 67.118 
23. CORONEL VIVIDA 12/01/90 23.290 
24. DOIS VIZINHOS 15/04/96 31.984 
25. PALMAS 20/01/00 34.783 
26. MARINGA 08/08/57 288.465 
27. APUCARANA 31110/75 107.819 
28. SARANDI 29/12/99 71.392 
29.5° GB IVAIPORA 10112/96 32.245 
30. UMUARAMA 13/05/76 90.621 
31. CAMPO MOuRAO 07/01182 80.420 
32. PARANA VAl 22/01182 75.663 
33. CIANORTE 14/11188 57.360 
34. SAO JOSE DOS PINHAIS 20/03/75 204.198 
35.6° GB ARAUCARIA 24/06/83 94.137 
36. F AZENDA RIO GRANDE 06/12/01 62.618 
37. CAMPO LARGO 12/07/82 92.713 
38. RIO NEGRO 31112/84 28.636 
39. 10 FOZ DO IGUA<;U 13/08/76 258.368 
40. SGBI MEDIANEIRA 25/07/85 37.800 
41. Sta. TEREZINHA DO ITAIPU 15/12/00 18.361 
42. PARANAGUA 14/07/23 127.171 
43. MATINHOS 10/12/70 24.178 
44. 20 GUARATUBA 21110/70 27.242 
45. SGBI PONTAL DO PARANA 29/07/87 14.297 
46. ANTONINA 22/11/99 19.146 
47. MORRETES 01105/04 15.273 

TOTAL 5.553.474 

FONTE: Anuario Estatistico do Brasil - IBGE 

Considerando a Tabela 2, e a populac;ao total do Estado do Parana, que e 

de 9.553.454, o Corpo de Bombeiros da PMPR leva seus servic;os para 58% da 

populac;ao paranaense. 

A politica de ampliac;ao de frac;oes de bombeiros, nas cidades, segue o 

principia da regionalidade e caracteristica de cada localidade. Pode-se deduzir que a 

evoluc;ao fisica da organizac;ao nao se tern realizado na mesma proporc;ao que a 

criac;ao dos novos municipios. 

Observa-se que, em paises mais desenvolvidos, ha uma preocupac;ao com a 

seguranc;a, nao s6 das autoridades governamentais, mas tambem da comunidade 

como urn todo, que se organiza para atender as suas necessidades em conjunto 

com o governo, para atingirem niveis satisfat6rios de convivencia. 
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E necessario evoluir e buscar formas alternativas de melhorar a qualidade 

da seguranc;a oferecida a nossa populac;ao. Tal meta s6 sera possivel mediante o 

entrelac;amento entre os 6rgaos de seguranc;a e a comunidade. 

0 Corpo de Bombeiros caracteriza seus servic;os pelo pronto atendimento e 

socorro imediato, evitando e minimizando danos a vida e ao patrimonio. 

3.3 VIATURAS DE BOMBEIRO 

0 quadro 01 relaciona os tipos de viaturas utilizadas pelo Corpo de 

Bombeiros, a quantidade e como estao distribuidas por Unidades Operacionais. 

Pode ser observada uma maior concentrac;ao nas viaturas de combate a incemdio, 

salvamento e vistorias. 

QUADRO 01- DEMONSTRATIVO DE VIATURAS DO CB/PMPR-2006 

Demonstrative de Viaturas do CB/PMPR 
VIATURAS CCB 10 20 30 40 so so 10 20 TOTAL 

GB GB GB GB GB GB SGBI SGBI 
AA 01 21 22 24 19 34 14 12 10 157 
ABS 05 08 10 12 11 15 04 05 08 78 
ABT 08 17 21 20 26 08 11 13 124 
ABTR 03 03 02 03 03 02 16 
ACA 01 01 01 01 01 01 06 
AEM 02 02 
AHQ 01 01 01 03 
APC 
APM 01 01 01 02 01 01 07 
AQ 01 01 
AR 01 05 05 04 07 06 01 02 31 
ASP 01 01 02 
ATC 08 01 03 01 02 02 17 
ATM 03 01 03 03 01 02 05 02 20 
ATP 32 11 27 33 34 37 29 16 17 236 
ASA 02 03 03 08 
CT 02 01 01 01 05 
DC 01 02 01 01 01 06 
M 03 01 06 13 08 26 03 02 20 82 
R 02 04 02 04 03 05 22 42 
T 01 01 
Outros 

TOTAL 55 65 98 119 115 158 80 56 98 844 
FONTE: Pesquisa Documental BM/4 CCB-2006 
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3.4 OCORRENCIAS ATENDIDAS 

Os quadros 2 e 3 tern por objetivo fazer urn comparativo entre as 

ocorrencias atendidas em 2005 e as atendidas ate maio de 2006, possibilitando 

tra9ar urn parametro sobre a atua9ao do Corpo de Bombeiros em rela9ao a 
diversidade dos servi9os requisitados pela popula9ao e o numero de ocorrencias 

atendidas. 

QUADRO 2- OCORRENCIAS ATENDIDAS PELO CB EM 2005 

Ocorrencias Atendidas pelo CB 

TIPOS DE Jan. Fev Mar Abr. Mai Jun. Jul. Ago Set. Out. Nov Dez. Total 
OCORRENCIAS 0 

lncendios 349 387 432 360 385 316 378 454 340 347 397 453 4598 
lncendio em 79 764 921 427 418 282 388 116 174 76 275 461 5432 
vegetacao 9 
Busca e 307 226 205 203 226 154 145 206 200 371 326 271 2840 
salvamento 
Prev. Aux. 909 880 975 102 992 843 909 960 965 118 116 116 1197 
Populacao 6 4 6 2 1 
Acidente de 309 316 382 371 399 382 377 388 324 372 371 401 4396 
transite 7 0 8 6 8 0 0 1 1 0 7 3 1 
Agressao 109 101 104 977 937 858 952 103 805 106 103 112 1195 

8 5 6 7 6 5 5 1 
Queima. 45 26 27 33 29 24 35 35 22 38 42 42 398 
/ChoQ ue/elet. 
Quedas 106 921 103 113 110 107 112 111 105 122 107 117 1309 

5 7 0 6 7 0 2 5 5 5 6 9 
Clinico 679 590 670 657 698 712 716 659 663 680 688 740 8152 
Vistorias 609 724 109 118 144 212 155 149 108 105 894 714 1397 

5 0 11 37 62 37 27 76 66 44 0 2 77 
Total 137 152 200 203 232 293 239 244 183 192 176 165 2421 

23 09 52 66 51 21 40 89 31 51 61 85 79 
FONTE: Pesquisa Documental na BM/3- CCB/2005 

QUADRO 3- OCORRENCIAS ATENDIDAS PELO CB EM 2006 

Ocorrencias Atendidas pelo CB 

TIPOS DE Jan. Fev Mar Abr. Mai Jun. Jul. Ago Set. Out. Nov De Total 
OCORRENCIAS 0 . z. 
lncendios 430 358 388 346 437 1959 
lncendio em 550 243 283 588 126 2928 
vegetac;ao 4 
Busca e 345 337 283 195 124 1284 
Salvamento 
Prev. Aux. 129 121 112 857 900 5397 
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Populacao 9 6 5 
Acidente de 321 318 374 386 399 1800 
transite 8 5 4 4 6 7 
Agressao 118 105 114 106 949 5392 

1 1 2 9 
Queima. 49 35 42 24 29 179 
/Choq ue/elet. 
Quedas 116 188 128 119 123 5954 

5 2 0 1 6 
Clfnico 712 694 833 776 800 3815 
Vistorias 983 120 177 129 158 6847 

3 75 66 78 19 1 
TOTAL 187 202 268 218 255 1133 

82 76 86 88 54 86 
FONTE: PesqUisa Documental na BM/3 - CCB/2006 

Analisando os quadros 2 e 3, verificamos que o numero de ocorrencias de 

bombeiro esta estabilizado. Verifica-se, ainda, o grande numero de vistorias 

realizadas, sendo esta a maior atividade realizada pela corporagao. 

3.5 RECURSOS FINANCEIROS 

Nas questoes financeiras e orgamentarias, a administragao do CCB controla 

os gastos do FUNCB, enquanto que as demais Unidades administram os recursos 

oriundos do FUNREBOM. 

Nos quadros abaixo, isto e 4 e 5 pode ser observado o valor arrecadado pelo 

CCB, atraves do FUNREBOM e FUNCB. 

QUADRO 4- DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA DO FUNREBOM-2005 

Demonstrative Geral da Receita do FUNREBOM 

Unidade Operacional Receita 
CCB 000000,00 
2°GB 956.000,00 
3°GB 2.850149,02 
4°GB 2.408.374,08 
5°GB 2.835.087,74 
6°GB 406.000,00 
1° SGBI 865.000,00 
2° SGBI 1.280.441 '10 
TOTAL 11.601.051,94 

FONTE: Assessoria de Acompanhamento de Fundos- CCB -em ma1o de 2006 
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QUADRO 5 - DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA DO FUNCB-2005 

Demonstrative Geral da Receita do FUNCB 

Unidade Operacional Receita 
CCB 1.893.724,26 
2°GB 2.103.274,07 
3°GB 2.418.542,62 
4°GB 1.960.118,21 
5°GB 3.829.813,74 
6°GB 2.055.374,33 
1° SGBI 818.783,98 
2° SGBI 840.188,68 
TOTAL 15.835.715,89 

FONTE: Assessoria de Acompanhamento de Fundos- CCB- em maio de 2006 

0 Comando do Corpo de Bombeiros atraves de seus convenios (FUNCB e 

FUNREBOM) obteve uma receita no exercicio do anode 2005, urn montante total de 

R$27.436.767,83. 
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4 A NOVA ESTRUTURA DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPR 

4.1 MISSAO 

4.1.1 Constituic;ao Federal 

A Missao do Corpo de Bombeiros esta definida na Constituic;ao Federal do 

Brasil, em que se encontra o arcabouc;o juridico que o Estado proporciona a 
sociedade para a preservac;ao da ordem publica e da incolumidade das pessoas e 

do patrimonio. 0 Titulo V trata da Defesa do Estado e das lnstituic;oes Democraticas, 

mais, especificamente em seu Capitulo Ill, Art. 144, e que versa sobre a Seguranc;a 

Publica, "dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, e exercida para a 

preservarao da ordem publica e da incolumidade das pessoas e do patrim6nio, 

atraves dos seguintes 6rgaos ": 

"I-.......................................................................................................................................... ". 

V - Policias Militares e Corpos de Bombeiros Militares. 

§ lo .......................................................................................................................................... .. 

§ 5° Aos Corpos de Bombeiros Militares, alem das atribuiyoes previstas em lei, incube a 

execuyao das atividades de defesa civil". 

4.1.2 Decreto Lei n.0 667 

0 Decreto-Lei n.0 667, de 02 Jul 69, com redac;ao dada pelo Decreto-Lei n.0 

2.010, de 12 Jan 83, estabelece em seu artigo 3° a definic;ao e a competencia da 

Policia Militar: 

Art. 3° Instituidas para a manutenyao da ordem publica e seguranya interna nos Estados, nos 

Territ6rios e no Distrito Federal, compete as Policias Militares, no ambito de suas respectivas 

jurisdiyoes: 

a) executar com exclusividade, ressalvadas as missoes peculiares das Foryas Armadas, o 

policiamento ostensivo, fardado, planejado pela autoridade competente, a fim de assegurar 
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o cumprimento da lei, a manutens;ao da ordem publica e o exercicio dos poderes 

constituidos; 

b) atuar de mane ira preventiva, como fors;a de dissuasao, em locais ou areas especificas, 

onde se presuma ser possivel a perturbas;ao da ordem; 

Notadamente nao se vislumbra no presente diploma competencia destinada 

ao Corpo de Bombeiros, entretanto necessita-se uma interpreta9ao da lei de uma 

forma holistica, e para dirimir possiveis duvidas recorremos ao ilustre professor 

Alvaro Lazzarini, comentando sabre a Seguran9a Publica na Constitui9ao de 1988, 

abordou o tema de maneira contundente: 

"0 constituinte de 1.988, no titulo da Constituis;ao da Republica, que cuida da defesa 

do Estado e das instituis;oes democraticas, designou o seu capitulo III, como o Da Segurans;a 

Publica, dela tratando no seu artigo 144". 

Com isso, e possivel afirmar-se que o constituinte de 1.988, procurou valorizar o 

principal aspecto ou elemento da ordem publica, qual seja a segurans;a publica. 

Procurou ainda guardar a correta grandeza entre a ordem publica e a segurans;a publica, sendo 

esta exercida em funs;ao daquela, como seu aspecto, seu elemento, sua causa. 

Lembre-se, a prop6sito, que a "segurans;a publica" e conceito mais restrito do que o da 

"ordem publica", esta a ser preservada pelas Policias Militares (art 144), as quais se atribui, 

atem das atividades, a tambem referente a ''tranqiiilidade publica" e a "salubridade publica". 

0 mesmo constituinte de 1.988, outrossim, deu dignidade constitucional a 6rgaos 

policiais ate entao inexistente Policia Ferroviaria Federal e as Policias Civis. 

Em outras palavras, a Constituis;ao da Republica de 1.988 passou a prever que a 

"segurans;a publica", como dever do Estado, direito e responsabilidade de todos (art 144) 

sendo urn Estado anti-delitual, sera exercida, na Republica Federativa do Brasil, pela Policia 

Federal, Policia Rodoviaria Federal, Policia Ferroviaria Federal, Policias Civis, Policias 

Militares e Corpos de Bombeiros Militares, devendo ser lembradas, por assemelhas;ao, as 

Guardas Municipais, porque, integram a previsao do aludido capitulo e art 144, no seu 

paragrafo 8°. 

Observe-se que os Corpos de Bombeiros Militares, em principio, nao exercem 

atividades de "segurans;a publica", por ser esta uma atividade que diz respeito as infras;oes 

penais, com tipicas as;oes policiais preventivas ou repressivas. A atividade dos Corpos de 

Bombeiros Militares e a prevens;ao e combate a incendios, busca e salvamento e, agora, a de 

Defesa Civil, prevista no artigo 144, paragrafo 5°, final. Essa gama de atribuis;oes dos Corpos 

de Bombeiros diz respeito, isto sim, a "tranqiiilidade publica" e, tambem a "salubridade 

publica", ambas integrantes do conceito da "ordem publica". 



27 

4.1.3 Constituic;ao Estadual 

A lei maior, no plano estadual, trata da seguranc;a publica em seu Capitulo IV, 

definindo a missao da PMPR no caput do Art. 48: 

"A Policia Militar, fon;a estadual, instituis;ao pennanente e regular, organizada corn base na 

hierarquia e disciplina rnilitares, cabe a policia ostensiva, a preservas;ao da ordern publica, a 

execus;ao de atividades de defesa civil, prevens;ao e cornbate a incendio, buscas e salvarnentos 

e socorros publicos, o policiarnento de transito e rodoviario, o policiarnento ferroviario, de 

florestas e de rnananciais, alern de outras fonnas e funs;oes definidas ern lei". 

Estabelece, ainda, a Constituic;ao Estadual de forma clara que o Corpo de 

Bombeiros esta vinculado a Policia Militar do Estado do Parana, conforme o 

Paragrafo unico do Art. 46: 

"Art. 46. A Segurans;a Publica, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, e 
exercida, para a preservas;ao da ordern publica e incolurnidade das pessoas e do patrirnonio, 

pelos seguintes 6rgaos: ·". 

I - Policia Civil; 

II- Policia Militar. 

Paragrafo Unico. 0 Corpo de Bornbeiros e integrante da Policia Militar." 

Depreende-se do texto acima que ao Corpo de Bombeiros, como integrante da 

Policia Militar do Parana, compete a preven9ao e o combate a incendio, buscas e 

salvamentos e socorros publicos, alem das atividades de Defesa Civil, hoje coordenada 

pela Casa Militar Estadual, conforme item II do Art. 51 da Constitui9ao Estadual. 

4.1.4 Lei Estadual n.0 6.774 

A Lei Estadual n.0 6.774, de 23 Jun 1.954 - Lei de Organizac;ao Basica da 

Policia Militar do Parana, em seu Titulo 1, Capitulo Unico define a missao, 

subordinac;ao e destinac;ao da Policia Militar: 

Art. 2°. Compete a Policia Militar: 

II - atuar de rnaneira preventiva, como fors;a de dissuasao, ern locais ou areas especificas, onde 

se presurna ser possivel a perturbas;ao da ordern; 

V - realizar servis;os de prevens;ao e de extins;ao de incendios, sirnultanearnente corn o de 

protes;ao e salvarnento de vidas e material nos locais de sinistro, bern como o de busca e 
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salvamento, prestando socorros em caso de afogamento, inunda<;oes, desabamentos, acidentes 

em geral, catastrofes e calamidades publicas. 

A citada Lei destina no Capitulo IV, uma sec;ao exclusiva ao Corpo de 

Bombeiros, Sec;ao II, em que define a organizac;ao institucional em seus diversos 

6rgaos. 

Mais adiante, a Lei de Organiza9ao Basica da PMPR estabelece de forma 

cristalina, em seu Art. 4 7, a competencia do Corpo de Bombeiros nos aspecto da 

preven9ao contra incendios. 

"Art. 74. A Policia Militar do Estado do Parana, atraves do seu Corpo de Bombeiros, tem 
competemcia para": 
I - emitir pareceres tecnicos sobre incemdios e suas conseqOencias; 
II - supervisionar o disposto na legislac;ao quanto as medidas de seguranca contra incendios, 
inclusive instalac;ao de equipamentos; 
"Ill - orientar tecnicamente a elaborac;ao da legislac;ao sobre prevenc;ao contra incendios, na 
forma do artigo 117 da Constituic;ao Estadual (Emenda Constitucional n°. 3, de 29 de maio de 
1.971 )". 

4.1.5 Lei Estadual n.0 1.943 

A lei Estadual n.0 1.943, de 23 de Junho de 1954, C6digo da Policia Militar do 

Parana, em seu Capitulo V define as atribui9oes do Corpo de Bombeiros. 

"Art. 28. 0 Corpo de Bombeiros, como unidade militar integrante da Corporac;ao, tem uma 

organizac;ao especial e atribuic;oes de carater tecnico, cumprindo-lhe defender a propriedade 

publicae particular contra o fogo e outras calamidades". 

Art. 29. Administrativamente, a unidade e autonoma para aplicar os meios que lhes forem 

atribufdos pelos 6rgaos competentes do poder publico. 
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4.2 ARTICULA<;AO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPR 

0 Corpo de Bombeiros da Policia Militar do Parana, dentre os 399 municipios 

do Estado, possui uma articulac;ao regionalizada, tendo como parametro os 

municipios sedes de regioes, vinculando-se a oito circunscric;oes. 

MAPA 01 - CIRCUNSCRI<;AO DAS UNIDADES 

3°GB 

FONTE: Pesquisa Documental BM/3 do CCB - 2006 
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As sedes de GB e SGBI encontram-se localizadas nas cidades-p61o de regiao, 

sendo desmembradas em subunidades de bombeiros, obedecendo ao criteria de 

concentra9ao populacional e riscos, atendendo um total de 4 7 municipios. 

MAPA02 
r'\.·1unicipios 

com 
Bombeiros 

FONTE: Pesquisa Documental na BM/3- CCB - 2006 

MUNICiPIOS DO ESTADO DO 
PARANA COM QUARTEIS DE 

BOMBEIROS 

89°/o 
FONTE: Adaptado do Mapa 02 

Ill municipios 
com 
bombeiros 

• municipios 
sem bombeiros 

Como pode ser verificado, o Corpo de bombeiros se faz presente em apenas 

11% dos municipios do Estado do Parana. 



31 

0 1° Grupamento de Bombeiros, com sede na cidade de Curitiba tern em sua 

circunscri9ao a capital do Estado, estando descentralizado em 75 bairros. Atende a 

uma popula9ao de 1.586.848 habitantes, distribuidos em uma area de 432.418 Km2
, 

com urn efetivo de 407 bombeiros, 65 viaturas. 

MAPA 03- 1°GB- CURITIBA- 01 MUNICiPIO 

FONTE: Pesquisa Documental 
BM/3- CCB - 2006 

Popula~io 

0% 

100% 

FONTE: Adaptado do Mapa 03 

Ill Popula9ao 
residente em 
municipio com 
Bombeiro 
lmplantado 

• Populactao 
residente em 
municipio sem 
Bombeiro 
lmplantado 

0 1° GB diferencia-se das demais OBM por atender toda a popula9ao da sua 

circunscri9ao, fato que se justifica em fun9ao dos seus servi9os estarem adstritos a 
cidade de Curitiba. 
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0 2° Grupamento de Bombeiros esta sediado no municipio de Ponta Grossa, 

distribuidos em 08 municipios, urn efetivo de 428 bombeiros, 98 viaturas e diversos 

equipamentos. 0 Grupamento tern em sua circunscri9ao uma popula9ao de 

1.459.542 habitantes, distribuida em 62 municipios numa area de 61.816.174 Km2
• 

89% 

MAPA 04-2° GB- PONT A GROSSA- 62 MUNICiPIOS 

Municipios 

11% 

FONTE: Pesquisa Documental na BM/3- CCB - 2006 

Popula~ao 

II Municipios com 
frac;Qes de 
Bombeiros 

• Municipios sem 
frac;Oes de 
Bombeiros 

II Popul89ao 
residente em 
municipios com 
Bombeiros 

FONTE: Adaptado do Mapa 04 

• Popul898o 
residente em 
municipios sem 
Bombeiros 

0 2° GB esta presente em 11 °/o dos municipios da sua circunscri9ao, 

disponibilizando seus servi9os para 43°/o da popula9ao. 
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0 3° Grupamento de Bombeiros, com sede na cidade de Londrina, esta 

presente em 9 dos 63 municipios da sua circunscri9ao, com uma concentra9ao 

populacional de 1.364.146 habitantes, distribuidos numa area de 21.715.621 Km2
, 

possuindo 119 viaturas, 412 bombeiros, entre oficiais e pra9as. 

MAPA 05- 3°GB- LONDRINA- 63 MUNICiPIOS 

FONTE: Pesquisa Documental na BM/3- CCB - 2006 

Nllnicipios 

14% 

86% 

Iii Municipios com 
fi"ac;ees de 
Bombeiros 

• Municipios sem 
fi"ac;ees de 
Bombeiros 

FONTE: Adaptado do Mapa 05 

Popula~o 

36 

II Popula~o 
residente em 
municfpios com 
Bombeiros 
lmplantado 

• Popula~o 
residente em 
municipios sem 
Bombeiros 
lmplantado 

0 3° GB esta presente em 14% dos municipios de sua circunscri9ao, 

disponibilizando seus servi9os para 64%> da popula9ao. 
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0 4° Grupamento de Bombeiros, com sede no municipio de Cascavel, esta presente 

em 7 dos 85 municipios de sua circunscri9ao em uma area de 36.970.257 Km2
, com 

uma concentra9ao populacional de 1.333.121 habitantes, possui urn efetivo de 376 

bombeiros e 115 viaturas. 

MAPA 06-4° GB- CASCAVEL- 85 MUNICiPIOS 

FONTE: Pesquisa Documental na BM/3- CCB - 2006 

93% 

MUniCipiOS t"OpUISCiO 

7% II Municipios com 
fra¢esde 
Bombeiros 

• Municipios sem 
fra¢esde 
Bombeiros 

FONTE: Adaptado do Mapa 06 

11 Popula9ao 
residente em 
municipios com 
Bombeiros 

• Popula9ao 
residente em 
municipios sem 
Bombeiros 

0 4° GB esta presente em 7% dos municipios da sua circunscri9ao, 

disponibilizando seus servi9os para 39 % da popula9ao. 
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0 so Grupamento de Bombeiros, com sede no municipio de Maringa, esta 

presente em 8 dos 144 municipios de sua circunscric;ao, com uma concentrac;ao 

populacional de 1.970.12S habitantes, distribuidos em uma area de S1.30S.443 Km2
, 

possui urn efetivo de 420 bombeiros e 1S8 viaturas. 

MAPA 07- S0 GB MARINGA- 144 MUNICiPIOS 

5° GB - r·/ a ringa - 1 44 \-1 J 1 ci G as 

FONTE: Pesquisa Documental na BM/3- CCB - 2006 

Municipios 

5% 

95% 

II Municipios com 
frayaes de 
Bombeiros 

• Municipios sem 
frayaes de 
Bombeiros 

FONTE: Adaptado do Mapa 07 

Popula~ao 

11 Popula9ao 
residente em 
municipios com 
Bombeiros 

• Popula9ao 
residente em 
municipios sem 
Bombeiros 

0 so GB esta presente em S% dos municipios da sua circunscric;ao, 

disponibilizando seus servic;os para 38% da populac;ao. 
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0 so Grupamento de Bombeiros, com sede na cidade de Sao Jose dos 

Pinhais esta presente em 5 dos 29 municipios de sua circunscric;ao, com uma 

concentrac;ao populacional de 1.232.557 habitantes, distribuidos em uma area de 

16.S98.830 Km2
, com urn efetivo de 32S bombeiros e 80 viaturas. Tern como 

caracteristica principal a atuac;ao na regiao metropolitana de Curitiba. 

MAPA 08- so GB SEDE SAO JOSE DOS PINHAIS- 29 MUNICiPIOS 

FONTE: Pesquisa Documental na BM/3- CCB - 2006 

Municipios 

14% 

86% 

II Municlpios com 
fra¢esde 
Bombeiros 

• Municlpios sem 
fra¢esde 
Bombeiros 

FONTE: Adaptado do Mapa 08 

Popula~o 

II Popul~ 
residente em 
rnmicipios com 
Bombeiros 
lmplantado 

• Popul~ 
residente em 
municipio sem 
Bombeiros 
lmplantado 

0 so GB esta presente em 14%> dos municipios da sua circunscric;ao, 

disponibilizando seus servic;os para 30°/o da populac;ao. 

:;· 
. _.:. 
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0 1° Subgrupamento de Bombeiros lndependente, com sede na cidade de 

Foz do lguac;u esta presente em 3 dos 10 municipios de sua circunscric;ao, com uma 

concentrac;ao populacional de 389.547 habitantes, distribuidos em uma area de 

4.517.104 Km2
, com urn efetivo de 198 bombeiros e 56 viaturas. 

MAPA 09- 1° SGBI SEDE FOZ DO IGUACU 10 MUNICiPIOS 

I c SGBI - ~02 do lg uac; u - I 0 \Auni c ioio.s 

FONTE: Pesquisa Documental na BM/3- CCB - 2006 

Municipios 

II Municipios com 
frac;Oes de 
Bombeiros 

• Municipios sem 
frac;Oes de 
Bombeiros 

FONTE: Adaptado do Mapa 09 

Popula~io 

II Populayao 
residente em 
municipios com 
Bombeiros 
lmplantado 

• Populac;ao 
residente em 
municipios sem 
Bombeiros 
lmplantado 

0 1° SGBI esta presente em 30°/o dos municipios da sua circunscric;ao, 

disponibilizando seus servic;os para 75°/o da populac;ao. 
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0 2° Subgrupamento de Bombeiros lndependente com sede no municipio de 

Paranagua, esta presente em 6 dos 7 municipios de sua circunscri9ao, tendo uma 

concentra9ao populacional de 235.596, habitantes distribuidos numa area de 

6.022.493 Km2 com urn efetivo de 191 bombeiros e 98 viaturas. Possui como 

caracteristica principal o atendimento a regiao do literal paranaense. 

MAPA 10-2° SGBI- SEDE PARANAGUA- 07 MUNIC(PIOS 

FONTE: Pesquisa Documental na BM/3- CCB - 2006 

1'1 Municfpios com 
frac;Oesde 
Bombeiros 

• Municipios sem 
frac;Oesde 
Rn~ir~ 

FONTE: Adaptado do Mapa 10 

17% 

Ill Popula<;ao 
residente em 
municipios com 
Bombeiros 
lmplantado 

• Popula<;ao 
residente em 
municfpios sem 
Bombeiros 
lmplantado 

0 2° SGBI esta presente em 71% dos municipios da sua circunscri9ao, 

disponibilizando seus servi9os para 83°/o da popula9ao. 
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4.3 NOVA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

0 Governo do Estado do Parana para implementar a Defesa Civii!Bombeiro 

Comunitario e o SlATE (Servigo lntegrado de Atendimento ao Trauma em 

Emergencias) nos municipios, editou a Lei Estadual n.0 14.851 de 07 de outubro de 

2005, que Fixa efetivo da Polfcia Militar do Parana em 20.237 policiais-militares e 

adota outras providencias, que dao nova roupagem a estrutura organizacional do 

Corpo de Bombeiros da PMPR. 

4.3.1 Lei Estadual n.0 14.851 

Lei Estadual n.0 14.851 de 07 de Out 2005 

Sumula: Fixa efetivo da Policia Militar do 

Parana em 20.237 policiais-militares e 

adota outras providencias. 

A Assembleia Legislativa do Estado do Parana decretou e eu sanciono a seguinte lei: 

Art. I 0 • 0 efetivo da Policia Militar do Parana e fixado em 20.23 7 policiais-militares; 

Art. 2°. 0 efetivo constante do artigo anterior sera distribuido, por postos e gradua9oes 

previstos na Policia Militar do Parana, de acordo com os quantitativos fixados nos anexos I e II desta 

lei, denominados respectivamente de Resumo dos Quadros de Oficiais e Resumo das pra9as por 

Qualifica9ao Policial-Militar Geral. 

Paragrafo unico. 0 efetivo das pra9as especiais sera variavel, sendo o de Aspirante-a-Oficial 

ate o limite de 160 eo de Aluno-Oficial ate o limite de 150. 

Art. 3°. A Lei n.0 6.774, de 08 de janeiro de 1976 (Lei de Organiza9ao Basica da PMPR), 

passa a vigorar com as seguintes altera9oes: 

[ ... ] 
Art. 45 

I - Grupamento de Bombeiros e Subgrupamento de Bombeiros Independente (GB e SGBI): 

incumbidos da missao de extin9ao de incendios, busca e salvamento, sao subordinados ao Comando 

do Corpo de Bombeiros; 

II- Subgrupamento de Bombeiros: organiza9ao subordinada a urn Grupamento de Bombeiros; 
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III- Se9ao de Bombeiros (SB): organiza9ao subordinada a urn Subgrupamento de bombeiros 

ou Subgrupamento de Bombeiros Independente so, e com as mesmas missoes e caracteristicas destes; 

Art. 46. Os Grupamentos de Bombeiros e os Subgrupamento de Bombeiros Independentes sao 

assim organizados: 

III - Estado-maior; 

Art. 47. As areas de responsabilidade e desdobramento das unidades operacionais do Corpo de 

Bombeiros obedecerao ao que prescreve o Capitulo Unico do Titulo III desta Lei, no que lhe for 

aplicavel, sendo que urn Grupamento equivale a urn Batalhao, urn Subgrupamento equivale a uma 

Companhia e uma Se9ao de Bombeiros equivale a urn Pelotao. 

Art. 4°. Fica acrescido o inciso VII, a alinea i, ao § 3°, eo § S0
, ao artigo 41, da Lei n. 06.774, 

de OS de janeiro de 1976, com as seguintes reda96es: 

VII- SIA TE (Servi9o Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergencia). 

§ 30. 

i) sa Se9ao (BM/S): assuntos de Defesa Civil. 

§ so - A Coordenadoria do SIA TE incumbe-se da dire9ao, controle, coordena9ao e planejamento dos 

recursos do Corpo de Bombeiros empregados no Servi9o de Atendimento ao Trauma em Emergencias. 

Art. 5°. 0 aumento de efetivo decorrente desta Lei far-se-a progressivamente, atraves de 

inclusoes ou nomea96es autorizadas pelo Chefe do Poder Executivo, de conformidade com as 

disponibilidades do Estado. 

Art. 6° ..... Vetado ..... 

Art.7°. Esta Lei entrani em vigor na data de sua publica9ao, ficando revogada a Lei n.0 14.696, 

de 11 de maio de 2005, e demais disposi96es em contrario. 

PALACIO DO GOVERNO EM CURITffiA, em 07 de outubro de 2005. 

Roberto Requiao Govemador do Estado 

Publicado no Diario Oficial N.0 7077 de 07/10/2005 

Este nao substitui o publicado no Diario Oficial. 

4.3.2 lnclusao das Novas Sec;oes na Estrutura do Corpo de Bombeiros da PMPR 

0 comando do Corpo de Bombeiros, como urn dos grandes comandos da 

PMPR, esta dividido em tres nfveis, sendo o primeiro de Direc;ao, o Comando com 

seu respective Estado-Maior, composto pelas seguintes sec;oes: BM/1, BM/2, BM/3, 

BM/4, BM/5, BM/6, BM/7 e BM/8. 
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Ainda no nivel de Dire9ao, no setor administrativo esta a Ajudancia, Dafin, 

COBOM e a Coordenadoria do SlATE. 

No nivel de Apoio se encontram o CSM/MOP e o CEI. 

As unidades operacionais se encontram no nivel de execu9ao, sendo 

composto pelo 1°GB, 2°GB, 3°GB, 4°GB, 5°GB, 6°GB, 1° SGBI e 2° SGBI, sendo 

acrescentado as suas estruturas de Estado-Maior as B/8 e tambem as 

Coordenadorias Regionais do SlATE. 

NOVA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS-PMPR 

ORGANOGRAMA DO COMANDO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPR 

PMPR 

CPC CPI CCB 

EST ADD MAIOR 

FONTE: BM/3-CCB-2006 

4.4 0 NOVO QUADRO DE EFETIVO 

4.4.1 Oficiais Combatentes e Administrativos 

0 quadro de pessoal do Corpo de Bombeiros segue o padrao preconizado 

para as policias militares, dividindo-se em quadro de oficiais e quadro de pra9as. 
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Nos quadros abaixo, temos o quantitativa previsto e existente dos oficiais que 

integram o CCB, divididos em oficiais administrativos e oficiais combatentes. 

QUADRO 6- OFICIAIS COMBATENTES DO CB/PMPR 

Oficiais Combatentes do CB 

Posto Previsto Existente Diferen<;a 
Coronel 02 02 00 
Ten.-Cel. 10 10 00 
Major 25 25 00 
Capitao 52 52 00 
1° Tenente 58 58 00 
2° Tenente 61 20 -41 
TOTAL 208 167 -41 
FONTE: BM/1-CCB-2006 

QUADRO 7- OFICIAIS ADMINISTRATIVOS DO CB/PMPR 

Oficiais Administrativos do CB 
Posto Previsto Existente Diferen<;a 
Cap. 02 00 -02 
1° Ten. 03 04 01 
2° Ten. 08 05 -03 
TOTAL 13 09 -04 
TOTAL GERAL 221 176 -45 
FONTE: BM/1-CCB-2006 

Verificam-se, nos quadros acima, que existe urn equilibria entre o quantitativa 

previsto e o existente. Apenas o que chama a atengao e a existemcia de uma falta de 

41, 2° Tenentes, em fungao da reestruturagao do CCB. 

4.4.2 Pragas Especiais 

4.4.2.1 Aspirantes-a-Oficial 

Depois de declarados Aspirantes-a-Oficial, realizam estagio nas diversas 

unidades da corporagao, e que ap6s 1 ano, sao promovidos a 2° Tenente, o primeiro 

posto na escala hierarquica do Oficialato na Corporagao. 
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4.4.2.2 Alunos-Oficiais 

Os Alunos da Escola de Formac;ao de Oficiais da Academia Policial Militar do 

Guatupe sao designados Alunos-Oficiais, que ap6s 3 anos de formac;ao academica, 

sao declarados Aspirantes-a-Oficial, que ap6s urn 1 ano de Estagio nas diversas 

unidades da Corporac;ao, sao promovidos a 2° Tenente, o primeiro posto na escala 

hierarquica do Oficialato na Corporac;ao. 

QUADRO 8- ALUNOS-OFICIAIS-GUATUPE 

Alunos Oficiais do CCB 
Posto Previsto Existente Diferenca 
CF0-1 19 19 00 
CF0-2 15 15 00 
CF0-3 00 00 00 
TOTAL 34 34 00 
FONTE: BM/1-CCB-2006 

Verifica-se a falta de 07 Alunos-Oficiais para urn futuro preenchimento das 

vagas de 2° Tenente. 

4.4.3 Prac;as Combatentes e Especialistas 

Nos quadros abaixo, temos o quantitativa previsto e existente das prac;as que 

integram o CCB, divididos em prac;as combatentes e especialistas. 

QUADRO 9- DISTRIBUI<;AO DE PRA<;AS COMBATENTES 

Distribui<;:ao de Prac;as Combatentes 
Graduacao Previsto Existente Diferenca 
Subtenente 50 48 -002 
1° Sarg_ento 74 40 -034 
2° Sargento 93 88 -005 
3° Sargento 371 259 -112 
Cabo 638 535 -031 
Sold ado 1.805 1731 -074 
TOTAL 3.031 2701 -330 
FONTE: BM1 - CCB/2006 
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QUADRO 10- DISTRIBUI<;AO DE PRACAS ESPECIALISTAS 

Distribuic;ao de Pracas Especialista 
Graduacao Previsto Existente Diferenc;a 
Subtenente 08 06 -02 
1° Sargento 20 13 -07 
2° Sargento 30 24 -06 
3° Sargento 65 54 -11 
Cabo 60 28 -032 
Sold ado 04 03 -01 
TOTAL 187 128 -59 
TOTAL GERAL 3.218 2.829 -389 
FONTE: BM1 - CCB/2006 

0 quadro acima mostra a distribuiyao das pra9as combatentes que integram o 

Comando do Corpo de Bombeiros, em que e possivel verificar os quantitativos 

previstos, existentes e a diferenya. 

No quadro de distribuiyao de pra9as combatente, existe uma deficiemcia de 

330 (trezentos e trinta) bombeiros, distribuidos entre as diversas gradua9oes. 

Da mesma forma, o quadro de pessoal especialista (QPM 2-8-Condutor e 

Operador de Viatura, QPM 2-9-Mecanico de Material, QPM 1-2-Radio Operador, 

QPM 1-3-Mecanico de Auto, QPM 1-5-Mecanico de Radio, QPM 1-7-Corneteiro) 

tambem existe uma deficiencia de 59 bombeiros. 

0 deficit de pessoal atualmente no CCB, e de 45 oficiais (combatentes e 

administrativos), 389 pra9as (combatentes e especialistas), num total de 434 

bombeiros. 

Atualmente o Corpo de Bombeiros possui urn efetivo previsto de 3.439 

bombeiros, tendo urn efetivo existente de 3005 bombeiros, com urn deficit de 434 

bombeiros. 

4.5 ESTRUTURA DA DEFESA CIVIL 

Ao Corpo de Bombeiros cabe a execu9ao de atividades de defesa civil, 

preven9ao e combate a incendio, buscas, salvamento e socorros publicos, sendo 

que a corpora9ao atualmente esta presente em 47 municipios do Estado provide dos 

servi9os de bombeiros. 
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Verificada a necessidade pelo Governo do Estado do Parana no sentido de 

potencializar os servi~os de combate a incendio e a~oes de defesa civil aos 

municipios onde nao esta estruturado o Corpo de Bombeiros da Policia Militar, 

resolveu desenvolver o programa Bombeiro Comunitario. Este numa primeira etapa 

tern como meta abranger 51 municipios com popula~ao superior a 15.000 

habitantes, atualmente desprovidos de unidades do Corpo de Bombeiros, sendo que 

a titulo de experiencia foram implantadas unidades nos municipios de Pitanga, 

Prudentopolis, Campina Grande do Sui e Lapa. 

A principal premissa do projeto compreende a utiliza~ao de Bombeiros 

profissionais e agentes de defesa civil, sendo que aqueles atuarao na forma~ao, 

coordena~ao e fiscaliza~ao do projeto e estes serao diretamente aplicados nas 

a~oes de combate a incendios e defesa civil nos municipios. 

4.5.1 Objetivos da Defesa Civil 

• Reestruturar o quadro de pessoal do Corpo de bombeiros da PMPR, 

para fazer frente ao Projeto Bombeiro Comunitario e a~oes de defesa civil nos 

municipios; 

• Seus demais objetivos sao a cria~ao de urn gerenciamento moderno 

para coordena~ao estadual do projeto; 

• Sistematizar urn monitoramento regional otimizado; 

• Permitir uma integra~ao agil de recursos tecnicos e humanos entre o 

Estado e os Municipios; 

• Reduzir a rela~ao custo X resposta do servi~o de bombeiros; 

• Potencializar as a~oes de combate a incendios e de defesa civil nos 

municipios com popula~ao superior a quinze mil habitantes e que nao contam 

com os servi~os do Corpo de Bombeiros do PMPR. 

4.5.2 Bombeiro Comunitario 
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Para a operacionalizac;ao do Bombeiro Comunitario, necessita-se de setenta 

e dais bombeiros militares devidamente qualificados e capacitados, impondo-se ao 

Corpo de Bombeiros a Criac;ao da 8a Sec;ao (BM/8) destinada a coordenac;ao, 

gerenciamento e controle dos assuntos de bombeiros comunitarios e de defesa civil. 

0 emprego destes bombeiros militares sera realizado atraves da formac;ao e 

fiscalizac;ao das ac;oes dos bombeiros comunitarios, bern como na coordenac;ao das 

ac;oes de defesa civil na capital e interior do estado, potencializando as ac;oes da 

Comissao Municipal de Defesa Civil suas subcomissoes, os Nucleos de Defesa Civil 

bern como os Pianos de Auxilio Mutua. 

4.5.3 Criac;ao da BM/8 

A 8a Sec;ao do Corpo de Bombeiros atuara no planejamento, coordenayao, 

execuc;ao das fases de implantac;ao, desenvolvimento, acompanhamento e 

monitoramento do Bombeiro Comunitario, desenvolvendo os aspectos legais, de 

capacitac;ao de pessoal militar e formac;ao de pessoal civil, bern como aplicando o 

pessoal militar disponibilizado em todo o Estado do Parana, destacados nas 

unidades operacionais no setor B/8 que sera o responsavel regional pelas ac;oes de 

Defesa Civil. 

4.5.4 Custos de lmplantac;ao do Bombeiro Comunitario 

Os custos para implantac;ao do Bombeiro Comunitario - Defesa Civil 

correspondem ao desembolso mensal para o governo do estado do Parana, 

necessaria a reestruturac;ao do quadro de pessoal do Corpo de Bombeiros da 

PMPR, a quantia de R$305.267,47. 

4.5.5 Condic;oes de lmplantac;ao do Bombeiro Comunitario 

• Estado do Parana- contribuira com 81 bombeiros militares; 
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• Cad a Municipio contribuira com 10 funcionarios que depois de 

qualificados pelos Bombeiros Militares somarao, em primeiro momenta, 510 

Agentes de Defesa Civil; 

• 0 Bombeiro Comunitario/Defesa Civil contara com 591 profissionais 

aplicados diretamente ao servi<;o; 

• 0 Bombeiro Comunitario nao contempla aumento de efetivo, mas uma 

readequa<;ao necessaria, diante da cria<;ao da 8a Se<;ao na estrutura do 

Corpo de bombeiros da PMPR. 

4.5.6 Coordenadoria Estadual e Regionais de Defesa Civil 

• Coordenadoria Estadual de Defesa Civil - Casa Militar 

• Coordenadoria Estadual das B/8- CCB- BM/8 

• 1a Coordenadoria Regional de Defesa Civil-1°GB -Curitiba 

• 2a Coordenadoria Regional de Defesa Civil -2°GB - Ponta Grossa 

• 3a Coordenadoria Regional de Defesa Civil -3°GB - Londrina 

• 4a Coordenadoria Regional de Defesa Civil -4°GB - Cascavel 

• sa Coordenadoria Regional de Defesa Civil -5°GB - Maringa 

• ea Coordenadoria Regional de Defesa Civil -6°GB - Sao Jose dos 

Pinhais 

• 7a Coordenadoria Regional de Defesa Civii-1°SGBI- Foz do lgua<;u 

• 8a Coordenadoria Regional de Defesa Civil -2°SGBI - Paranagua 

4.5.7 Distribui<;ao do Efetivo da Defesa Civii/Bombeiro Comunitario 

QUADRO 11 - DISTR. EFETIVO DEF. CIVIL/BOMBEIRO COMUNITARI0-2006 

Distribui<;ao do Efetivo da Defesa Civil/ Bombeiro Comunitario 
10 20 30 40 so ao 10 20 

POSTO/GRAD. CCB GB GB GB GB GB GB SGBI SGBI TOTAL 
Ten. Cel 1 1 
Major 1 1 1 1 1 1 1 7 
Capitao 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 
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1° Tenente 2 1 1 2 2 1 9 
2° Tenente 1 1 1 2 4 1 1 11 
Asp. Of. BM 0 
Subtenente 2 2 2 2 2 2 2 2 16 
1° Sargento 2 3 3 3 7 1 1 20 
2° Sargento 0 
3° SarQento 1 1 2 
Cabo 1 1 2 
Sold ado 2 2 4 
TOTAL 5 7 9 9 11 17 5 9 9 81 
FONTE: BM1- CCB/2006 

4.6 SERVI<;O INTEGRADO DE ATENDIMENTO AO TRAUMA E EMERGENCIAS 

Em margo de 1988, uma portaria da Secretaria de Estado da Saude constituiu 

uma Comissao destinada a implantar o projeto-piloto. lmplicado com a implantagao 

da proposta, o grupo passou a catalisar a aproximagao das instituigoes que, em 29 

de margo de 1990, assinaram urn Convenio de Cooperagao Tecnica destinado a 

implantar urn Servigo de Atendimento Pre-Hospitalar, inicialmente voltado ao 

atendimento de vitimas de traumas e a principia limitado a cidade de Curitiba, porem 

com ambigao de atingir todo o Estado do Parana. 

4.6.1 Abrangencia do Servigo lntegrado de Atendimento ao Trauma em Emergencias 

0 Governo do Estado do Parana verificando a necessidade de estender o 

SlATE a todos os municipios do Estado do Parana, estabeleceu numa primeira 

etapa, abranger 19 municipios com populagao superior a 50.000 habitantes, estes 

provides de unidades do Corpo de Bombeiros. 

4.6.2 Objetivos do Servigo lntegrado de Atendimento ao Trauma em Emergencias 

• Prestar assistencia medica de emergencia a populagao, no que diz 

respeito ao trauma, garantindo-se as vitimas o suporte basico de vida no local 



49 

da ocorrencia, sua estabilizac;ao e transporte adequado ao hospital mais 

apropriado ao seu cuidado definitive; 

• Promover a integrac;ao entre as ac;oes de salvamento, praticadas 

tradicionalmente pelo Corpo de Bombeiros, e as ac;oes de emergencia 

medica, tanto em nivel pre-hospitalar quanta no que diz respeito ao pronto 

atendimento em situac;oes de urgencia; 

• Assessorar programas de can3ter educative com a populac;ao, tanto no 

que se refere aos aspectos preventives dos acidentes, especialmente os de 

transite, quanta no que diz respeito ao pronto atendimento em situac;oes de 

urgencia; 

• Promover e/ou assessorar programas de formac;ao de recursos na area 

de atendimento pre-hospitalar. 

4.6.3 Distribuic;ao do Efetivo do SlATE 

QUADRO 12 DISTRIBUI<;AO DO EFETIVO DO SIATE-2006 

Distribuicao do Efetivo do Siate 
10 20 30 40 so so 10 20 

POSTO/GRAD. CCB GB GB GB GB GB GB SGBI SGBI TOTAL 
Ten.-Cel. 
Major 1 1 
Capitao 1 1 1 1 1 1 1 7 
1° Tenente 1 1 1 1 1 1 1 1 8 
2° Tenente 
Asp. Of. BM 
Subtenente 
1° Sargento 1 1 1 1 1 1 1 7 
2° Sargento 1 1 1 3 
3° Sargento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 
Cabo 
Sold ado 1 1 2 
TOTAL 5 4 4 4 4 4 4 4 4 37 
FONTE: BM1- CCB/2006 
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5 ANALISE DOS RESULTADOS 

Por se tratar de uma atividade voluntaria do entrevistado, em responder aos 

questionamentos, bern como o curto periodo para a pesquisa de campo, 

conseguimos a participa9ao de 73o/o da amostra, ou seja, dos 37 Oficiais Superiores 

da Ativa do Corpo de Bombeiros da PMPR pesquisados, obtivemos a participa9ao 

de 27 deles. Numero esse considerado suficiente para ajuizar os dados, pois se trata 

de uma amostra segura da realidade. 

5.1 EXPOSI<;AO DA PRIMEIRA QUESTAO 

GRAFICO 01 - A NOVA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO CORPO DE 

BOMBEIROS DA PMPR TEM CONDICOES DE GARANTIR 0 

DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E MELHORAR 0 

ATENDIMENTO A COMUNIDADE. 

86% 

I til Sim • Nao o Em Parte I 

FONTE: Pesquisa de campo 

Analisando os dados obtidos, relatives a Nova Lei, 7%> dos Oficiais Superiores 

do CBPMPR, acreditam que a Nova Estrutura Organizacional tern condi96es de 
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garantir o desenvolvimento institucional e melhorar o atendimento a comunidade, 7% 

dos entrevistados disseram que nao e 86% responderam que em parte. 

5.2 EXPOSICAO DA SEGUNDA QUESTAO 

GRAFICO 2 - COM A BM/8, QUE TRATA DE ASSUNTOS DE DEFESA CIVIL, 0 

CBPMPR ESTARA MAIS PROXIMO DA COMUNIDADE E TERA 

CONDI<;OES DE PREPARA-LA PARA ENFRENTAR AS 

EVOLU<;OES BEM COMO AS ADVERSIDADES FUTURAS. 

48% 

15% 

I Iii Sim • Nao o Em Parte I 

FONTE: Pesquisa de campo 

Observa-se nessa pesquisa que diz respeito a criac;ao da BM/8, que trata de 

assuntos de defesa civil, 37% dos entrevistados responderam que o CBPMPR 

estara mais proximo da comunidade e tera condic;oes de prepara-la para enfrentar 

as evoluc;oes bern como as adversidades futuras, 15°/o disseram que nao e 48°/o dos 

Oficiais entrevistados responderam em parte. 
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5.3 EXPOSI<;AO DA TERCEIRA QUESTAO 

GRAFICO 3-0 PROGRAMA BOMBEIRO COMUNITARIO OPERACIONALIZADO E 

FISCALIZADO, PELO CBPMPR SERA DE QUALIDADE E TRARA 

SATISFA<;AO A COMUNIDADE LOCAL. 

19% 

19% 

1 ~~~ Sim • Nao o Em Parte I 

FONTE: Pesquisa de campo 

Observando-se os dados obtidos, a respeito do Programa Bombeiro 

Comunitario, verifica-se que 19% dos Oficiais Superiores confiam no programa e que 

o mesmo trara satisfac;ao a comunidade local, tambem nesse sentido 19°/o nao 

confiam no programa e 62%> dos entrevistados acreditam em parte no sucesso do 

programa. 
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5.4 EXPOSICAO DA QUART A QUESTAO 

GRAFICO 4 - OS SARGENTOS ESTAO DEVIDAMENTE QUALIFICADOS E 

CAPACITADOS, PARA COORDENAR, GERENCIAR E 

CONTROLAR OS ASSUNTOS DE BOMBEIROS COMUNITARIOS 

E DE DEFESA CIVIL, NOS MUNICiPIOS ONDE SERAO 

FIRMADOS OS CONVENIOS. 

48% 

1 ~~~ Sim • Nao o Em Parte I 
FONTE: Pesquisa de campo 

Analisando os dados obtidos, referentes a qualificac;ao e capacitac;ao dos 

sargentos, para coordenar, gerenciar e controlar os assuntos de bombeiros 

comunitarios e de defesa civil, nos municipios onde serao firmados os convenios, 

22°/o dos Oficiais Superiores, responderam que os mesmos tern condic;oes de bern 

executar a missao, 48% acreditam que os sargentos nao tern condic;oes de executar 

a missao e 30°/o a creditam que em parte, os sargentos conseguem cumprir sua 

missao. 
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5.5 EXPOSI<;AO DA QUINTA QUESTAO 

GRAFICO 5 -A NOVA LEI QUE CRIOU A BM/8, NAO AUMENTOU 0 EFETIVO, 0 

QUE HOUVE FOI UMA READEQUA<;AO NA ESTRUTURA,HAVERA 

UMA SOBRECARGA DE SERVI<;O As OUTRAS SE<;OES. 

87% 

1 ~~~ Sim • Nao o Em Parte I 
FONTE: Pesquisa de campo 

Observa-se nesta pesquisa, que com a criac;ao da BM/8, nao teve urn 

aumento do efetivo na corporac;ao, o que houve foi uma readequac;ao na estrutura, a 

esse respeito, 87%> dos oficiais superiores questionados, disseram que havera uma 

sobrecarga de servic;o as outras sec;oes, 3°/o acreditam que nao havera uma 

sobrecarga de servic;o para as outras sec;oes e 1 0 °/o disseram que havera em parte 

uma sobrecarga de servic;o para as outras sec;oes. 
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5.6 EXPOSICAO DA SEXTA QUESTAO 

GRAFICO 6 - COM A NOVA ESTRUTURA DO CBPMPR, AS UNIDADES 

OPERACIONAIS TIVERAM SEU QUADRO DE PESSOAL 

REDUZIDO, SENDO EXPANDIDO SEUS SERVICOS, ISSO 

TRARA PREJUIZOS OPERACIONAIS AS FRACOES 

INTERIORIZADAS. 

11% 4% 

85% 

1 ~~ Sim • Nao o Em Parte I 
FONTE: Pesquisa de campo 

Analisando os dados obtidos, referentes aos prejuizos que as fra9oes 

interiorizadas, sofrerao na sua atua9ao operacional, em virtude da redu9ao de seu 

quadro de pessoal, 85%> dos oficiais superiores acreditam que ocorrerao prejuizos 

operacionais as fra96es interiorizadas em virtude da redu9ao de seu quadro de 

pessoal, 11% acreditam que nao haven~ prejuizos e 4o/o a cham que em parte havera 

prejuizos as frayoes interiorizadas. 



56 

5.7 EXPOSICAO DA SETIMA QUESTAO 

GRAFICO 7 - PARCERIA DO CBPMPR COM OS MUNICfPIOS, ATRAVES DO 

FUNREBOM, GARANTE A OPERACIONALIZACAO DAS FRACOES 

INTERIORIZADAS. 

1 ~~~ Sim • Nao o Em Parte I 
FONTE: Pesquisa de campo 

Observa-se nesta pesquisa, em rela9ao a parceria do CBPMPR com os 

municipios, atraves do FUNREBOM, 30°/o dos Oficiais Superiores acreditam que a 

parceria garante a operacionalizayao das fra96es interiorizadas, 11 °/o dos Oficiais 

Superiores acreditam que a parceria nao garante a operacionalizayao das fra96es 

interiorizadas e 59o/o acreditam que em parte o convenio garante a 

operacionalizayao das fra96es interiorizadas. 
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5.8 EXPOSICAO DA OITAVA QUESTAO 

GRAFICO 8 - 0 VALOR ARRECADADO PELO MUNICiPIO, COM A TAXA DO 

FUNREBOM, SAO INVESTIDOS NA SUA TOTALIDADE, NOS 

SERVICOS DE BOMBEIROS. 

51% 

!Iii Sim • Nao o Em parte I 

FONTE: Pesquisa de campo 

Analisando os dados obtidos, com rela9ao a arrecada9ao pelo municipio, com 

a taxa do FUNREBOM e seu investimento na sua totalidade, nos servi9os de 

bombeiros, 19%) dos Oficiais Superiores acreditam que sim, sao investidos na sua 

totalidade nos servi9os de bombeiros, 30% acreditam que nao existe investimento 

por parte do municipio em sua totalidade e 51 o/o acreditam que parte dos recursos 

arrecadados pelo FUNREBOM e investida nos servi9os do bombeiro no municipio. 
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5.9 EXPOSICAO DA NONA QUESTAO 

GRAFICO 9 - 0 CORPO DE BOMBEIROS DA PMPR, IMPLEMENTOU UMA 

REESTRUTURACAO NOS FUNDOS MUNICIPAlS, RETIRANDO 

DO FUNREBOM, A TAXA DE VISTORIA, IMPLEMENTANDO-A NA 

CONSTITUICAO DO FUNCB,ISSO VAl GARANTIR UMA MELHOR 

APLICACAO DOS RECURSOS DO PELO CCB. 

I Iii Sim • Nao o Em Parte I 

FONTE: Pesquisa de campo 

Observa-se nesta pesquisa, em rela9ao a implementa9ao do FUNCB, que dos 

Oficiais Superiores 57%> deles acreditam na cria9ao do Fundo e que os recursos 

oriundos do mesmo, ira garantir uma melhor aplica9ao dos seus recursos pelo 

CCB,8% deles nao acreditam que essa mudan9a na constitui9ao do fundo ira 

garantir uma melhor aplica9ao dos recursos pelo CCB e 35% dos questionados 

responderam que em parte ira garantir uma melhor aplica9ao dos recursos do fundo 

pelo CCB. 
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5.10 EXPOSICAO DA DECIMA QUESTAO 

GRAFICO 10- COM A NOVA LEI FOI CRIADO 0 SlATE, NO EM-CCB, GB E SGBI, 

COM 0 OBJETIVO DE DIRIGIR, CONTROLAR, COORDENAR E 

PLANEJAMENTO DOS RECURSOS DO CBPMPR, A 

COORDENADORIA DO SlATE CONSEGUIRA ATINGIR SEUS 

OBJETIVOS. 

48% 

15% 

l 111 Sim • Nao o Em Parte I 

FONTE: Pesquisa de campo 

Observando os dados obtidos a respeito, se a Coordenadoria do SlATE, 

conseguira atingir seus objetivos de direc;ao, controle, coordenac;ao e planejamento 

dos recursos do CBPMPR em todo o estado, 48°/o dos Oficiais Superiores acreditam 

que sera possivel a Coordenadoria do SlATE atingir seus objetivos, 15o/o dos Oficiais 

Superiores questionados disseram que nao acreditam que nao sera possivel a 

coordenadoria do SlATE, atingir seus objetivos e 37%, disseram que em parte sera 

possivel atingir os objetivos elencados. 
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5.11 EXPOSI<;AO DA DECIMA PRIMEIRA QUESTAO 

GRAFICO 11 - 0 GOVERNO DO ESTADO VIABILIZOU UMA NOVA MODALIDADE 

DE ATENDIMENTO DOS SERVI<;OS DE BOMBEIROS A 
COMUNIDADE, 0 BOMBEIRO COMUNITARIO, 0 CENTRO DE 

ENSINO DO CBPMPR, NAO TEM CONDI<;OES DE FORMAR 

TODOS OS BOMBEIROS COMUNITARIOS DO ESTADO DO 

PARANA (PADRONIZAR 0 ENSINO), 0 CBPMPR, DEVERIA 

USAR A ESTRUTURA DA APMG, INVESTINDO EM BLOCOS 

PROPRIOS, PARA FORMAR E ESPECIALIZAR TODO 0 SEU 

EFETIVO, EM TODOS OS NIVEIS DE ENSINO. 

FONTE: Pesquisa de campo 

Observa-se nesta pesquisa, a respeito da utiliza9ao da estrutura fisica da 

APMG, onde o CBPMPR, com investimento em blocos pr6prios, para formar e 

especializar todo o seu efetivo, em todos os niveis de ensino, 63o/o dos Oficiais 

Superiores disseram que nao deveriam ser investidos recursos na APMG e 37°/o dos 

Oficiais Superiores questionados acreditam que deveria ser investido recursos na 

APMG, para constru9ao de blocos pr6prios para formar e especializar todo o efetivo. 
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5.12 EXPOSI<;AO DA DECIMA SEGUNDA QUESTAO 

GRAFICO 12- VARIOS CORPOS DE BOMBEIROS ESPALHADOS PELO BRASIL, 

JA ESTAO EMANCIPADOS DA ESTRUTURA DA POL(CIA MILITAR, 

ESSA EMANCIPA<;AO DEVE OCORER NO PARANA. 

4% 

96% 

I ~r~ Sim • Nao I 

FONTE: Pesquisa de campo 

Observando-se os dados obtidos, a respeito de que varios Corpos de 

Bombeiros espalhados pelo Brasil, ja estao emancipados da estrutura da Policia 

Militar, se essa emancipa9ao vai ocorrer no Parana, 96%> dos Oficiais Superiores 

acreditam que a emancipa9ao do Corpo de Bombeiros no Parana deve ocorrer e 4% 

acredita que a emancipa9ao do CBPMPR, nao ira ocorrer. 
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6 CONCLUSAO E SUGESTOES 

Fazendo uma retrospectiva da evolu9ao hist6rica do Corpo de Bombeiros da 

Polfcia Militar do Parana, verifica-se urn crescimento vertiginoso a partir do ano de 

1974, quando se implementou o FUNREBOM na cidade de Ponta Grossa. 

Este fato serviu de projeto-piloto, onde foi possivel comprovar, num curta 

espa9o de tempo, a real possibilidade da expansao dos servi9os de bombeiros para 

outros municipios do Estado do Parana. 

A partir de 1974, ate o mes de maio de 2006, o Corpo de Bombeiros, passou 

de 9 para 47 fra96es de bombeiros, obrigando a promover reestrutura96es 

organizacionais, a primeira em 1976, atraves da Lei Estadual n.0 6.774, de 08 de 

janeiro de 1976, e a segunda em 1994, atraves da Lei Estadual n.0 10.956, de 15 de 

dezembro de 1994 e a mais recente a Lei Estadual n.0 14.851, de 07 de outubro de 

2005. 

Com a diversifica9ao das atividades do Corpo de Bombeiros, despertou na 

sociedade urn interesse cada vez maior em ter os servi9os mais proximo possiveis, 

gerando com isso, inumeros pedidos para implanta9ao de novas fra96es em 

municipios desguarnecidos. 

As viaturas e os materiais de bombeiro representam a maior demanda de 

recursos financeiros do Corpo de Bombeiros. Essas viaturas e materiais sofrem a9ao 

depreciativa tanto pelo uso quanta pelo tempo, necessitam de urn plano de 

reposi9ao, envolvendo grande inversao de valores, dependendo da receptividade 

dos agentes politicos para sua concretiza9ao. 0 corte de recursos financeiros nesta 

area podera levar o Corpo de Bombeiros ao sucateamento, podendo comprometer 

os servi9os ofertados. Para fazer frente a essas possiveis dificuldades, foram criados 

o fundo estadual e os fundos municipais. 

0 quadro demonstrative de ocorrencias de bombeiro e instrumento de grande 

valor, porque possibilita verificar as tendencias e a consequente corre9ao nos rumos 

da institui9ao, propiciando maior rapidez e efetividade no atendimento a 
comunidade. 
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Sao as ocorrencias, que tambem determinam quais materiais devem ser 

adquiridos e quais cursos de treinamento e aperfeigoamento devemos ofertar ao 

pessoal. 

Tambem foram verificados os valores arrecadados pelo Estado e Municipios, 

atraves dos convenios (FUNCB e FUNREBOM), recursos que sao investidos na 

atividade-fim do bombeiro. 

A articulagao do Corpo de Bombeiros tern como base a concentragao 

populacional, dividindo-se em Grupamentos, Subgrupamentos e Segoes de 

Bombeiros, alem dos Subgrupamentos lndependentes, estando presentes em 47 

dos 399 municipios paranaenses, num percentual de 12%, representando uma 

concentragao populacional de 58% da populagao do Estado. 

Numa analise n3pida, pode ser constatada a necessidade de expansao das 

unidades de bombeiros, com excegao dos Subgrupamentos lndependentes que 

alcangam a maioria da populagao em suas circunscrigoes. Os demais se 

caracterizam por atender menos de 50% da populagao de suas areas ou possuir urn 

tempo-resposta que compromete a efetividade do servigo. 

Outro fator que tern impedido a expansao dos servigos de bombeiros para 

alguns municipios e a deficiencia de pessoal, estando hoje na proporgao de 1 

bombeiro para cada 3.179 habitantes e de 1 posto de bombeiro para cada 8,5 

municipio. 

Este fato se agrava em fungao da falta de pessoal, sendo 45 no quadro de 

oficiais (combatentes e administrativos); no quadro das prac;as temos uma falta de 

330 bombeiros no quadro combatente e 59 bombeiros no quadro especialista, num 

total de 389 pragas, perfazendo urn total geral de 434 bombeiros. 

Atualmente, o Corpo de Bombeiros possui urn efetivo previsto de 3.439 

bombeiros, tendo urn efetivo existente de 3005 bombeiros, com urn deficit de 434 

bombeiros. 

Com a edigao da Lei Estadual n.0 14.851, de 07 de outubro de 2005, algumas 

vagas foram criadas no quadro organizacional, para Oficiais (Ten.-Cel., Maj., Cap., 

1° Ten. e 2° Ten.), verifica-se uma falta de 41, bombeiros, vagas essas que deverao 

ser preenchidas pelos futuros oficiais que atualmente encontram-se na Escola de 

Formagao de Oficiais da APMG. Na categoria das Pragas (Sub-ten, 1° Sgt, 2° Sgt, 3° 

Sgt, Cb e Sd), verifica-se uma falta de 389 bombeiros, para que ocorra ascensao 
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funcional deverao ser realizados concursos internos para o preenchimento dessas 

vagas e enquanto isso nao ocorrer os claros para o preenchimento das vagas para a 

inclusao de soldados ficara prejudicada e urn dos motivos que impedem esse 

completamento do quadro e a falta de interstrcio das prac;as. 0 CCB podera 

gestionar junto ao comando da PMPR a reduc;ao ou a quebra desse interstrcio para 

acelerar o recompletamento dessas vagas e tambem a inclusao de novos 

bombeiros. 

Ap6s o trabalho de pesquisa, em que foram encaminhados questionarios a 

todos os Oficiais Superiores do CCB, na ativa, resultando em 27 questionarios 

respondidos num total de 37 questionarios enviados. 

Os questionados sao Oficiais Superiores do Corpo de Bombeiros da PMPR, 

que se encontram em func;oes chaves no CCB, alguns em postos de comando de 

unidades operacionais e Estado-Maior em func;oes de nivel tatico e outros 

estrategicos. 

Considere-se, ainda, que o resultado da pesquisa revela opinioes dos lideres, 

que vivenciam o dia-a-dia da organizac;ao, inclusive em questoes polemicas e vitais, 

senao vejamos: 

Quanto a avaliac;ao da nova estrutura organizacional, 7% dos Oficiais 

Superiores do CBPMPR acreditam que a Nova Estrutura Organizacional tern 

condic;oes de garantir o desenvolvimento institucional e melhorar o atendimento a 
comunidade, 7% dos entrevistados disseram que nao e 86% responderam que em 

parte. 

Quanto a condic;ao do bombeiro de preparar a comunidade, 37% dos Oficiais 

Superiores responderam que o CBPMPR estara mais proximo da comunidade e tera 

condic;oes de prepara-la para enfrentar as evoluc;oes bern como as adversidades 

futuras, 15% disseram que nao e 48% dos Oficiais entrevistados responderam em 

parte. 

Relativo a confianc;a no programa, 19% dos Oficiais Superiores confiam no 

programa e que o mesmo trara satisfac;ao a comunidade local, tambem nesse 

sentido 19% nao confiam no programa e 62% dos entrevistados acreditam em parte 

no sucesso do programa. 

Quanto a condic;ao dos sargentos de bern executarem a missao, 22% dos 

Oficiais Superiores entendem que os mesmos tern condic;oes de bern executar a 
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missao, 48% acreditam que os sargentos nao tern condi96es de executar a missao e 

30% acreditam que em parte, os sargentos conseguem cumprir sua missao. 

Quanta a sobrecarga de servi9o nas outras se96es, 87% dos Oficiais 

Superiores questionados, disseram que havera uma sobrecarga de servi9o as outras 

seyoes, 3% acreditam que nao havera uma sobrecarga de servi9o para as outras 

se96es e 1 0 % disseram que havera em parte uma sobrecarga de servi9o para as 

outras se96es. 

Quanta aos prejuizos as fra96es interiorizadas, 85% dos Oficiais Superiores 

acreditam que ocorrerao prejuizos operacionais as fra96es interiorizadas em virtude 

da reduyao de seu quadro de pessoal, 11% acreditam que nao havera prejuizos e 

4% acham que em parte havera prejuizos as fra96es interiorizadas. 

Relative a parceria (convenio), 11% dos Oficiais Superiores acreditam que a 

parceria nao garante a operacionalizayao das fra96es interiorizadas e 59% 

acreditam que em parte o convenio garante a operacionalizayao das fra96es 

interiorizadas. 

Em rela9ao aos investimentos do FUNREBOM, 19% dos Oficiais Superiores 

acreditam que sim, sao investidos na sua totalidade nos servi9os de bombeiros, 30% 

acreditam que nao existe investimento por parte do municipio em sua totalidade e 

51% acreditam que partes dos recursos arrecadados pelo FUNREBOM sao 

investidas nos servi9os dos bombeiros no municipio. 

Quanta a aplicayao dos recursos do FUNCB, 57% dos Oficiais Superiores 

acreditam na criayao do Fundo e que os recursos oriundos do mesmo, irao garantir 

uma melhor aplicayao dos seus recursos pelo CCB, 8% deles nao acreditam que 

essa mudan9a na constituiyao do fundo ira garantir uma melhor aplicayao dos 

recursos pelo CCB e 35% dos questionados responderam que em parte ira garantir 

uma melhor aplicayao dos recursos do fundo pelo CCB. 

Em rela9ao a Coordenayao do SlATE, 48% dos Oficiais Superiores entendem 

que sera possivel a Coordenadoria do SlATE atingir seus objetivos, 15% dos Oficiais 

Superiores questionados disseram que acreditam que nao sera possivel a 

coordenadoria do SlATE atingir seus objetivos e 37% disseram que em parte sera 

possivel atingir os objetivos elencados. 

Com rela9ao aos objetivos da Coordenayao do SlATE, 48% dos Oficiais 

Superiores acreditam que sera possivel a Coordenadoria do SlATE atingir seus 
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objetivos, 15% dos Oficiais Superiores questionados disseram que acreditam que 

nao sera possivel a coordenadoria do SlATE atingir seus objetivos e 37% disseram 

que em parte sera possivel atingir os objetivos elencados. 

Quanto a estrutura fisica da APMG, onde o CBPMPR, com investimento em 

blocos pr6prios, para formar e especializar todo o seu efetivo, em todos os niveis de 

ensino, 63% dos Oficiais Superiores disseram que nao deveriam ser investidos 

recursos na APMG e 37% dos Oficiais Superiores questionados acreditam que 

deveria ser investido recursos na APMG, para constru9ao de blocos pr6prios para 

formar e especializar todo o efetivo. 

Com rela9ao a emancipa9ao, 96% dos Oficiais Superiores acreditam que a 

emancipa9ao do Corpo de Bombeiros no Parana deve ocorrer e 4% acredita que a 

emancipa9ao do CBPMPR, nao ira ocorrer. 

Diante do estudo realizado, foi possivel observar que o Corpo de Bombeiros 

da PMPR, em fun9ao da necessidade de expandir seus servi9os, dentro do territ6rio 

paranaense, buscou e atraves da Lei Estadual n° 14.851 de 07 de outubro de 2005, 

vai implemetar, numa primeira etapa, o Programa Bombeiro Comunitario, que tern 

como meta abranger 51 municipios com popula9ao superior a 15.000 habitantes, 

atualmente desprovido de unidades do Corpo de Bombeiros. E estender o SlATE a 

todos os municipios do Estado do Parana, onde, numa primeira etapa, tern como 

meta descentralizar para 19 municipios com popula9ao superior a 50.000 habitantes, 

estes providos de fra9oes do Corpo de Bombeiros. 

Neste momento, o Corpo de Bombeiros da PMPR, deve repensar a sua 

condi9ao de organiza9ao de socorro publico, criando urn organismo tecnico de 

assessoramento, visando ao aperfei9oamento institucional da corpora9ao. 

Como a situa9ao atual indica urn crescimento acentuado das atividades de 

bombeiros (lmplementayao do Bombeiro Comunitario e a Expansao do SlATE), 

criando na sociedade uma dependemcia cada vez maior dos servi9os de 

emergemcias, e de suma importancia termos uma Analise da Nova Estrutura do 

Corpo de Bombeiros da PMPR, possibilitando buscar novas adequa9oes na 

Estrutura da Corpora9ao, estabelecendo metas, objetivando melhorias no 

atendimento, para alcan9ar a excelemcia no atendimento da comunidade, alem de 

prepara-la para enfrentar as evolu9oes bern como as adversidades futuras, sendo 

este o maior incentivo a realiza9ao deste trabalho. 
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