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RESUMO 

Resumo da Monografia apresentada a Universidade Federal do Parana e a Academia 
Policial Militar do Gautupe, como parte dos requisitos necessarios para obten~ao do titulo de 
Especialista em Estrategia em Seguran~a PUblica, tern como proposta de pesquisa a realiza~ao 
de uma ligeira apresenta~ao sabre a estrutura administrativa de logistica, vetorizando a sua 
necessidade e imporHincia para a atividade de policiamento ostensivo na Cia P. CHOq, 
pertencente a Policia Militar do Estado do Parana, diagnosticando a capacidade logistica desta 
subunidade especializada, sua forma de atua~ao no terreno, a importancia do seu apoio na 
malha primaria de seguranva publica na cidade de Curitiba e regiao metropolitana, com 
esfor~o recobritivo em outras localidades do estado, o custo de manuten~ao de sua freta 
veicular, suas condi~oes de reatividade em rela~ao a logistica atual e futura, como importancia 
no desempenho de suas atividades operacionais no policiamento ostensive. 

PALA VRAS-CHA VE: Logistica. Policiamento Ostensivo. Importancia na Malha Primaria de 
Policiamento Ostensive. Custo de Manuten~ao. Frota Veicular. Desempenho Operacional. 
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1. INTRODU(:AO 

A Violencia e assunto em voga em razao dos fatores sociais que compilaram atraves 

do processo hist6rico da ocupa~ao urbana e do crescimento vegetativo da popula~ao, elevando 

os indices de Ocorrencia, Criminalidade e Violencia em patamares que colocam o Brasil entre 

os paises mais violentos do mundo. 0 assunto nuclealizado neste Trabalho Tecnico Cientifico 

seni o Custo de Manuten~ao das Viaturas da Cia PChq da Policia Militar do Parana. 

Decorrendo o "iter" de pesquisa e para vetorizar uma conclusao finalistica e nao apenas 

academica para auferir os respectivos pontos e condi~oes para se tomar apto a Gradua~ao 

buscada, buscar-se-a urn completo desenvolvimento do tema, principalmente qual a sua 

importancia no contexto e qual a sua contribui~ao para instrumentalizar o Estado Social para 

arrefecer a onda de criminalidade que vern assolando a sociedade brasileira e uma frenetica 

busca para solu~oes que venham a pacificar este momento hist6rico. Primeira abordagem do 

tema, sera a atual problematica da Violencia brasileira, uma diagnose situacional atual, as 

novas tendencias doutrinarias, a ferramentaliza~ao do Policiamento Ostensivo, o aparelho 

estatal responsavel pela sua execu~ao, hist6rico do seu desenvolvimento, sua estrutura~ao 

organogramatica, a compreensao da importancia da Logistica, seu conceito aplicabilidade na 

Policia Militar e por esteira o universo escolhido de pesquisa bibliografica que sera a Cia 

PChq, temalizando a sua concretiza~ao conclusiva que podera opinar para a futura gera~ao de 

administradores publicos castrenses. 

1.1 CONTEXTUALIZA<;AO PROBLEMATICA DA VIOLENCIA NO BRASIL 

Nos dias atuais, o fenomeno da Violencia, em todas as suas varia~oes, tern interferido 

na vida social e cultural, alastrando-se em todas as formas, sem respeitar fronteiras, 

demonstrando uma caracteristica globalizada. Este fenomeno e mundial. Segundo estudos do 

BIRD, a America Latina e uma das regioes mais violentas do Globo. 

··causas da Violencia e da Criminalidade. ··A Revista Superinteressante: 
Especial seguran~, de abril de 2002, afirma que: "sensacao de 
inseguran~ no Brasil nao e sem fundamento, Somos, de fato, urn dos 
pafses mais violentos da America Latina, que por sua vez e a regiao mais 
violenta do globo." 
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Ainda, segundo muitos autores, entre eles IGNACIO CANO, tem-se: 

: 0 crime. e u~ fenomeno causado por urn amplo numero de fatores de 
mdol~ mUlto ~1versa~ ponto que parecem esquecer aqueles que tentam 
quest1onar a 1mportancia de algum desses fatores afirmando que M 
pessoas expostas aos mesmos condicionantes e que nao desenvolvem 
condutas criminosas. Obviamente, nao hB condicaes que garantam que 
uma pessoa cometera crimes, mas e certo que determinados contextos 
favorecem mais a proliferayao da delinqOencia. IGNACIO CANO. 

Destarte que, em razao desta complexidade, para entender a atuayao da Policia Militar 

frente a sua responsabilidade constitucional, e necessaria entender que a violencia e urn efeito 

provindo de ausencias de politicas publicas das quais as Politicas Militares nao tern 

abrangencia de decisoes, pois nao pertencem a seara de atuayao destas foryas publicas. 

Exemplificando, eis algumas politicas publicas que atenuam a manifestayao da 

violencia na sociedade: 

a. Politica Educacional, que assegure a todos o acesso a escola; 
b. Politica Habitacional, que permita acesso a moradia digna; 
c. Politica de Assistencia e Integrayao da Crian~a e do Adolescente; 
d. Politica de Alimentayao, que possibilite urn nivel minimo de nutriyaO a 

populayao de baixa renda; 
e. Politica de Saude, capaz de assegurar a minima higidez ao cidadao; 
f Politica de Distribui9ao de Renda, atendendo aos principios da justiya social; 
g. Politica de Desenvolvimento, visando assegurar ou ao menos se aproximar das 

condi96es de pleno emprego; e 
h. Politica Agraria, que assegure adequada distribuiyao e acesso a propriedade rural 

produtiva". 

Estudar a Violencia e aprofundar-se no estudo das questoes sociais. Tal inferencia tern 

influencia direta em qualquer projeto de Seguranya Publica atualmente. A questao estrategica 

de aumento de efetivo, nao tera forya impactante na Violencia, objeto nuclear deste Trabalho 

Tecnico Cientifico, se nao for combinado com uma atua9ao do poder publico, no 

arrefecimento dos fatores sociais que geram este fenomeno social. 

Muitos sao os fatores que acarretam o aumento quantitativa da delinqiiencia. De 

acordo com pesquisa elaborada por LAZZARINI em 1995, ao estudar varios trabalhos e 

autores, chegou-se a conclusao que os fatores e origem da criminalidade que interferem 

diretamente no campo da seguran9a publica sao os seguintes: 

a. Crescimento populacional acelerado; 
b. A rna distribuiyaO demografica; 



c. A distribuicao inadequada de renda; 
d. A falta de planejamento familiar; 
e. As favelas e conglomerados; 
f A natalidade irresponsavel; 
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g. A falta efetiva de politicas publicas, que pnonze investimentos na area -
sanitaria e educaciona1 ; 

h. Problema do menor 

1.2 HIS TO RICO DA OCUP AC::AO URBANA DE CURITIBA E CARACTERiSTICA GEO
POTENCIAIS PARA A SEGURANC::A PUBLICA EST ADUAL 

Em 29 de marco de 1693 . Pela Lei Provincial, de Sao Paulo, n°. 5, de 5 de fevereiro 

de 1842, ascendeu a cidade, com o nome de Curitiba (Povoado da ossa Senhora da Luz). 

Pela Lei Provincial no 1, de 26 de julho de 1854, Curitiba foi considerada Capital do recem 

criado Estado do Parana. 

Possui hoje 1.587.315 habitantes (Censo 20001) e ocupa uma superficie de 432,17 

km2
• Situada no Primeiro Planalto Paranaense e a cidade polo da Regiao Metropolitana de 

Curitiba - RMC. 0 clima de Curitiba e classificado como subtropical umido, com 

temperaturas medias de 19,7°C no verao e 13,4°C no invemo. 

Em termos populacionais, o hist6rico da evolucao paranaense, pode ser verificado no 

quadro abaixo: 

Grafico n.0 01 - Grafico Demonstrative da Evolucao da Populayao no Estado do Parana. 

Fonte: http://w\n\ .ibge.gov. br/ 

1 http://www.ibge.gov.br/cidadesat/default.php 
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No gnifico denota-se a evolu~ao do crescimento da popula~ao residente no Estado do 

Parana. Em decorrencia natural desta propria evolu~ao, tanto Economica, como Financeira 

quanta Hist6rico do Estado, resultou no incha~o das cidades, aumentando o numero de 

necessitados e a gradual e crescente eleva~ao dos indices da desigualdade social 

proporcionando os indices alcan~ados na evolu~ao da criminalidade urbana. 

o Grafico I, tem-se pela estatistica elaborada pelo IBGE, que o Estado do Parana 

conta com uma popula~ao residente (ano base 2000) de 9.563.458 (nove milh5es, quinhentos 

e sessenta e tres mil e quatrocentos e cinqtienta e oito) pessoas. Deste universo, divide-se em 

50.46% sendo sexo feminino e 49,54% masculina. 

Outra informavao de cunho estrategico para a Seguranva Publica, e o comparative 

da popula~ao rural e urbana. urn dado interessante a ser estudado e a popula~ao rural do ano 

de 1970, consistindo em 61%. Ver o Graftco II, abaixo: 

Grafico n.0 02- Comparativo do Crescimento Vegetativo Urbano e Rural do Estado do 
Parana~ 

Fonte: http://www.ibge.qov.br/ 
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Gnifi~ n. 
0 

03 Evolu~ao em Ordem Cronol6gica da Popula~ao Urbana e Rural do Estado do 
Parana; 

...... ID ... Ordlm CronoiOgica da Evol~ da Popul~o Residente -Urban~ e Rural-- l 
• 1970•2000 I 

Fonte: IBGE(www.sidra,ibge.go) Fonte: 1996- Contagem da Popula~ao 1872 a 1991 e 2000- Censo Demogratico. 

Segundo o site do www.denatran.com.br os indices para o anode 2010 sera de 90% da 

popula~o concentrada nas areas urbanas. Em razao disto, tem-se por findo ou atenuado, o 

exodo rural . 

Em razao do exposto pelos Gnificos, tem-se o hist6rico da ocupayao urbana na cidade 

de euritiba. 

Nos anos 60, em termos de Estado do Parana, iniciou-se a prepara~ao institucional e 

de infra-estrutura para o processo de industrializa~ao . Na decada seguinte, estes efeitos ja 

come~am a surtir efeito, principalmente euritiba, tendo como principal a~ao para a 

reorienta~ao da economia, a cria~ao da eidade Industrial de euritiba - ere, em 1973 . 

A Economia do Estado, que fora constituido num processo de mais de 100 (cern) anos, 

arcabou~ava-se na eultura do Cafe e da Erva-mate. Era o ciclo do Ouro Verde. Na decada de 

70, como bern demonstra o Grafico II e III, 65% da populayao paranaense se encontrava 

residentes na area rural. Eram verdadeiras cidades dentro das Fazendas cafeeiras. Toda 

infraestrutura era formada ao redor destes bolsoes de fartura . Escolas Rurais eram as mais 

bern estruturadas. 0 homem possuia tres coisas fundamentais ao born convivio: casa, comida 

e trabalho. Os problemas de seguran~a nestes locais eram infimos, como tambem a 
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participavao dos 6rgaos de seguranya. Contudo, na decada de 70, houveram dois fenomenos 

metereol6gicos que foram incisivos para a mudanva deste quadro. As sucessivas Geadas de 

74, 75, 76, 77 e 78, e ainda, culminada com a Nevada no de 1976. Os cafezais e erva-mateiras 

foram dizimadas da copa ate as raizes. Sem emprego e sem a fonte de renda, centenas de 

milhares de pessoas, passaram a realizar o entao chamado exodo rural. 

Na decada de 70, tem-se a cidade de Curitiba, com uma popula~ao de 600.000 

( seiscentos mil) hab, considerada uma cidade europeia. Povo ordeiro, o habito do Curitibano 

era a fila. A Policia Militar contava com urn efetivo nada mais menos de 9.000 (nove mil) 

policiais-militares incluindo o Corpo de Bombeiros. 

As regioes da Vila Pinto, Zumbi, Parolin, Vila Verde, Vila Nossa Senhora da Luz, nao 

tinham este formato que ora conhecemos. Tratavam-se de regioes praticamente inabitadas. 

Em razao do fen6meno ora descrito supra, deu origem aos bolsoes de miseria que 

circundam a cidade de Curitiba atualmente, bern como outros centro urbanos de destaque, a 

exemplo de Cascavel, Foz do Igua9u, Ponta Grossa, Londrina, Maringa e outros. Resta ainda 

acrescentar que, 51% da popula9ao do estado, estao concentradas em 15% das cidades 

paranaenses, ou seja, pouco menos de 3 5 cidades. 

Nesta mesma epoca ocorrem migra96es de caniter rural-urbano, em funvao da 

mecanizavao da agricultura do Estado e do surgimento do parque industrial na regiao de 

Curitiba, estendendo-se pelos municipios limitrofes, enfatizando assim o fen6meno da 

metropolizavao. 

Hoje a economia da regiao de Curitiba tern se diversificado muito, atraindo 

investimentos pelas vantagens locacionais, fiscais e financeiras, de disponibilidade de mao

de-obra qualificada, pela existencia de uma rede de institui~oes de apoio empresarial e 

tecnol6gico e, ainda, pela localizavao estrategica em relavao aos principais centros comerciais 

e industriais do pais e do MERCOSUL. Curitiba apresenta uma boa oferta de infra-estrutura 

econ6mica, energia eletrica, telecomunicavoes, rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, 

saneamento, escolas, hospitais e demais servi~os urbanos. 

Em 21 de outubro de 1975, atraves do Decreto n° 774/75, a divisao politico

administrativa de Curitiba passa a ser composta por 75 bairros. 

Em 1986, atraves da Lei n° 6817, de 02 de janeiro, o Poder PUblico Municipal cria as 

Administra96es Regionais, em numero de 9 e fixa suas delimitay5es atraves do Decreto n° 

142/86, de 19 de fevereiro de 1986. Ate entao Curitiba vinha sendo administrada de forma 
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centralizada. Porem, com o expressive crescimento da cidade e conseqiiente complexidade de 

seus problemas, o Poder PUblico decide descentralizar o seu gerenciamento. Assim, as 

Administrayoes Regionais passam a coordenar as a9oes necessarias ao planejamento local, 

promovendo a articula9ao entre as areas fins e a comunidade. 
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2 POLICIAMENTO OSTENSIVO - FERRAMENTA SOCIAL MANTENEDORA E 
GARANTIDORA DA PAZ SOCIAL ESPINHA DORSAL DA ATIVIDADE PM 

Atualmente, o conceito de Policiamento Ostensivo deixou os Manuais Policiais

Militares sobressaindo-se em varios temas na discussao de urn modelo moderno de Seguranya 

Publica que venha a interagir no processo de Pacifica9ao Social em farta literatura que somam 

diversos autores, entre eles diversos do Sistema de Seguran9a PUblica, Juizes, Promotores, 

Soci6logos e tantos outros que vern a enriquecer a literatura atual, que entao, somente era 

discutira entre os muros dos quarteis de Policia. Deveras que, nao haveria como abordar 0 

tema Custo de Manuten9ao sem idealizar urn processo cognitivo supedaneador das ideias e da 

formayao deste Estudo Academico formatado nesta Monografia. 

A importancia do conceito de Policiamento Ostensivo nos dias atuais e bern 

controvertida pelos mais diversos autores, contudo, na linha ba.sica de pensamento, e a unica 

ferramenta social eficiente aplicavel nos mais distintos processos e tipos, com eficacia 

garantida a curto prazo. Contudo, o Policiamento Ostensivo nao pode ser analisado apenas no 

angulo Logistico e Tecnico da atividade policial consoante pode se vislumbrar que o 

fenomeno Violencia nao esta isolado das demais conceitua96es e modelos cientificos de 

intera9ao social. 

0 Policiamento Ostensivo e eficiente, contudo, o modelo social que ora e aplicado, 

nao permite obter resultados a Iongo e medio prazo, sem a interven9ao de outros 6rgaos 

sociais que inibam os vetores sociais da Violencia, como exemplo citado na fls. 02 desta 

Monografia bern como a sua origem, que vern ser o crescimento populacional. Nesta esteira 

cognitiva, e born ressaltar a Lei de Thomas Malthus, ou seja, a popula9ao cresce numa media 

geometrica enquanto que a comida cresce numa media aritmetica. Com o crescimento 

populacional, nao havendo em propor9ao igual o oferecimento dos servi9os basicos sociais, 

alfabetizayao, ensino, salide, qualificayao de mao-de-obra, serao os vetores que impulsionarao 

os pistoes da Violencia Urbana. 

No trabalho abaixo, tem-se graficamente representados os problemas atinentes ao 

escudo social que o Policiamento Ostensivo representa para a Sociedade. Na ilustrayao 

abaixo, tem-se que o Sistema Nacional de Seguran9a PUblica representa a prote9ao da 

comunidade em geral. Ainda, consta que e efetivo das Policias Militares do Brasil, representa 

67% do total do efetivo componente do Sistema N acional de Seguranya PUblica ( artigo 144 e 

seus incisos-CF).deveras que, a importancia da ostensividade na atividade de Seguran9a e da 

pacifica9ao social que representa as Policias Militares do Brasil. 
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Figura 1. Slide representativo da Ayao Delituosa de Diversas Ay()es Delituosas sobre 
0 

Escudo de Proteyao Social CAO 2004. 

Fonte: Trabalho apresentado pelo CA0-2004. OOUTRINA DE EMPREGO PM E BM 

0 Policiamento Ostensivo, como e ensinado nos bancos escolares desde a formacao 

do soldado PM ate o Aluno Oficial, e a espinha dorsal, de toda a atividade PM. Atraves dele, 

e que, a Organizacao Policial Militar, realiza a sua atividade de Policiamento Preventivo, ou 

de Policia Administrativa ou, melhor definido pelo Porfessor Helly Lopes de Meirelles, como 

o exercicio do poder de policia administrativa2
. Urn exemplo bern claro deste poder 

administrative, oriundo do Poder de Policia que abaixo sera comentado, e a Busca Pessoal. 0 

Agente Publico, nesta licao, o Policial Militar, no exercicio de sua atividade rotineira, 

suspeitando de uma pessoa, em ilicitude, nao somente como pode, mas deve abordar e, no 

exercicio do Poder de Policia do Estado, realiza busca pessoal no cidadao, a fim de revista-lo 

e verificar se em seu poder, se encontra drogas, annas, objetos produtos de ilicitos ou outros, 

sem qualquer Mandado ou autorizacao pessoal e judicial. 

2 Direito Administrativo da Ordem Publica, 3a Ed. Ed Forense, Rio de Janeiro, 1998; 
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Nao somente ao estado brasileiro, ha este padrao, este tipo de exercicio de Policia 

Administrativa, nem tao pouco, somente os orgaos policiais estao habilitados para tal, mas a 

exemplo de outros paises mais desenvolvidos, temos Agencias que tern poderes 

administrativos mais amplos. Como salientado, qualquer 6rgao do Estado tern o Poder de 

Policia, que na verdade, e o exercicio da atividade do proprio estado. 

Com o proprio exercicio da atividade de policiamento ostensivo se mantem tambem a 

Ordem PUblica. Nada mais incerto, do que o conceito de Ordem Publica, ilustra o Dr Alvaro 

Lazarini3. A razao destes conceitos tern divergencias doutrimirias, face que muitos juristas e 

conceituados jurisconsultos, nao chegam ao consenso comum, de uma verdadeira definiyao de 

Ordem Publica, face que a sua denominayao, tendem a serem modificados em urn dado 

momento historico de urn Estado. 

Para cumprir sua missao, compete a Policia Militar, como policia ostensiva 

preventiva, as seguintes ay()es de policiamento: 

a. astensiva geral, urbana e rural; 

b. transita urbana e radaviaria; 

c. flarestal, de mananciais e de preserva9ao ambiental; 

d. guarda das sedes dos poderes estaduais; 

e. seguran98 externa dos estabelecimentos penais do Estado; 

f. radiopatrulhamenta terrestre, aereo, lacustre e fluvial ( a pe, montado, 

motorizado, embarcado e aereo transportado ); 

g. atividades de garantia do exercicio do poder de polfcia dos 6rgaos da 

administra98o publica; 

h. a polfcia judiciaria militar e, 

1. presta9ao de assistencia e socorro em geral. 

Caracteristicas do policiamento ostensivo tern suas peculiaridades atinentes a esta 

atividade social importante para fazer frente a manifestayao criminal, e, estudando 

academicamente o Policiamento Ostensivo, interiorizado na cadeira de Policiologia, ramo da 

ciencia social que esta surgindo no Brasil, conceituamos as atividades inerentes a 

caracteristica do Policiamento Ostensivo: 

3 c.f. Direito Administrativo na Ordem Publica, p.4 
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a. IDENTIFICACAO; 

b. DINAMICA; 

c. LEGALIDADE e· 
' 

d. ACAO PRESENCA. 

Dentro de urn ramo cientifico, tem-se que estas propriedades do Policiamento 

Ostensivo, amalgam-se os seguintes principios: 

a. UNIVERSALIDADE; 

b. RESPONSABILIDADE TERRITORIAL (grifo nosso) -

c. CONTINUIDADE; 

d. APLICACAO; 

e. ISENCAO; 

f EMPREGO LOGICO; 

g. ANTECIP ACAO; 

h. PROFUNDIDADE; 

1. UNIDADE DE COMANDO e; 

J. OBJETIVO. 

A importancia da manuten~ao da Ordem PUblica e o alicerce da propria filosofia de 

Seguran~a PUblica. 0 ceme da Ordem PUblica, conforme ja citado por diversos autores, e a 

garantia da condi~ao minima essencial ao bern comum e de uma vida social harmoniosa, onde 

ha uma tranqiiilidade social, uma garantia da preserva~ao da incolumidade fisica e dos bens, 

da saude, onde se respalda os alicerces da Ordem Publica. 

Para a garantia desta Ordem, e que a PM se instrumentaliza com OS Poderes de Policia 

do Estado e atraves deste, mantem a garantia minima de uma convivencia pacifica em 

sociedade. 
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3.1 VARIA VEIS DO POLICIAMENTO OSTENSIVO 

No universo abordado sobre a tematica da Tecnica Policial-Militar de estender-se em 

determinado territ6rio, realizando a ostensividade de suas atividades diversas, abordar-se as 

variaveis de policiamento ostensivo. Tais inferencias sao abaixo descritos para a real 

compreensao deste titulo e a forma~ao da esteira de conhecimento do assunto. 

Figura 3. Variaveis de Policiamento Ostensivo Manual Basico De Policiamento OstensivO, MTP -11 -
3- PM, la Ed. 1988. 114p 

1'* 
2PM 
3PM 
GPM 
~I PM 

Ciaf'MEtQdi'MPn 
BPMRPMan 

3.1.1 Tipos 

lloaa.ttriD 
T4nMD 

a...~ 
,~.-~ ,..,. 

'-'"----Ou\I'OI 

Sao qualificadores das a~oes e opera~oes de Policiamento Ostensivo: 

3 .1.1.1 Policiamento Ostensivo Geral 
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Tipo de Policiamento Ostensive que visa a satisfazer as necessidades basilares de 

seguran~a, inerentes a qualquer comunidade ou a qualquer cidadao. 

3 .1.1.2 Policiamento de Transite 

Tipo especifico de Policiamento Ostensive executado em vias urbanas abertas a livre 

circula~ao, visando a disciplinar o publico no cumprimento e respeito as regras e normas de 

transite, estabelecidas por 6rgao competente, de acordo com o C6digo Nacional de Transite e 

legisla~ao pertinente. 

3 .1.1.2 Policiamento Rodoviario 

Tipo especifico de Policiamento Ostensive executado em rodovias estaduais e 

mediante convenio, em rodovias federais, visando a disciplinar o publico no cumprimento e 

respeito as regras e normas de transite, estabelecidas por 6rgao competente, de acordo com o 

C6digo Nacional de Transite e legisla~ao pertinente. 

3 .1.1.3 Policiamento Florestal e de Mananciais 

Tipo especifico de Policiamento Ostensive que visa a preservar a fauna, os recursos 

florestais, as extensoes d'agua e mananciais, contra a ca~a e a pesca ilegais, a derrubada 

indevida ou a polui~ao. Deve ser realizado em coopera~ao com 6rgaos federais ou estaduais, 

mediante convenio. 

3 .1.1. 4 Policiamento de Guarda 

Tipo especifico de Policiamento Ostensive que visa a guarda de aquartelamentos, a 

seguran~a extema de estabelecimentos penais e das sedes dos poderes estaduais. 

3 .1.2 Processes 

Sao maneiras pelas quais utilizam-se os meios de locomo~ao. Podem ser: 
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a. ape; 

b. motorizado; 

c. montado 

d. aereo; 

e. em embarca~ao; 

f em bicicleta. 

3 .1. 3 Modalidades 

Sao modos peculiares de execu~ao do Policiamento Ostensivo: 

3 .1.3 .1 Patrulhamento 

E a atividade movel de observa~ao, fiscaliza~ao, reconhecimento, prote~ao ou mesmo 

de emprego de for~a, desempenhada pelo PM no posto 

3.1.3.2 Permanencia 

E a atividade predominantemente estatica de observa~ao, fiscaliza~ao, 

reconhecimento, prote~ao, emprego de for~a ou custodia, desempenhada pelo PM no posto. 

3 .1.3 .3. Diligencia 

E a atividade que compreende busca de pessoas, animais ou c01sas, captura de 

pessoas, ou animais apreensao de animais ou coisas, resgate de vitimas. 

3.1.3.2.4. Escolta 

E a atividade destinada a custodia de pessoa ou bens em deslocamento. 
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3.2 ESTRATEGIA OPERACIONAL- FORMA<;Ao DAS MALHAS DE POLICIAMENTO 
OSTENSIVO-RECOBRIMENTO POR LANCE DE MALHAS 

A concepyao doutrimiria da atividade de Policiamento Ostensivo encontra-se na 

pagina 49 da Apostila de Administrayao de Policia Ostensiva. A forma de atuayao no terreno, 

tern forma de lances formada por Malhas de Policiamento Ostensivo, conforme segue descrito 

abaixo: 

A Concepyao Operacional no CPC 

Face possuir as Unidades Operacionais subordinadas mais agrupadas, o 
CPC possui uma concepyao operacional unica, aplicavel a toda RMC, 
estabelecida na PPO N° 014188, tendo como base, a distensao de uma 
malha protetora, ampliada gradativamente atraves de escalonamento de 
esforyos, onde a distensao inicial e realizado atraves de ayoes 
eminentemente preventivas, buscando antecipar-se a eclosao do delito. 
Esta distensao inicial tern como base o policial militar da area, e a cobertura 
basica da Unidade que ali atua. 

Compete a unidade da Area, atraves de permanente e continuo estudo de 
situayao, identificar os pontos vulneraveis da malha e, considerando o 
aspecto da oportunidade, manobrar esforyos de recobrimento de sua 
responsabilidade. 

Os esforyos seguintes, de acordo com a conveniencia e necessidade sao 
acionados pelo CPC - Recursos Suplementares numa graduayao crescente 
de recobrimento da malha. 
Em slntese a Concepyao Operacional do CPC consiste: 

Distensao basica - Esforc;o inicial 

Responsabilidade da Uop da area, atraves de suas subunidades 
desdobradas no terreno e destacadas - ATUACAO PREVENTIVA E 
INTEGRACAO COMUNITARIA. 

Segundo esforc;o 

A cargo da subunidade - utilizayao de ate urn GPM, para o primeiro 
recobrimento da malha - Atuayao dinamica em horarios e locais de risco -
Policiamento ostensivo a pe. 

Terceiro esforc;o 

A cargo a Uop da area- utilizac;ao de urn Pel Tatico M6vel AUTO (Pel TMA) 
- para segundo recobrimento - realizar operac;ao presenc;a, batidas policiais 
e patrulhamento motorizado. Manobrado no recobrimento de 
vulnerabilidade da malha na area, com oficial a frente do Pelotao no tumo 
de emprego. 

Quarto esforc;o 

A nlvel de CPC - terceiro recobrimento - lanyamento de Unidades Tatico 
M6veis do CPC- Esq P Mon, BPTran, BP Gd, Cia Ind. P Gd e Cia p Chq. 
Recobrimento do policiamento montado, a pe e motorizado suplementado 
por caes. Atuayao nos locais mais sensiveis a delinquencia ou assumido as 
missoes especlficas. Executara tambem operac;oes especiais, batidas 
policiais, escoltas de valores e de presos, sendo suplementados pelo 



emprego do pessoal da area meio e dos alunos da APMG e EsFAEP. 

Quinto esfon;:o 
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Constitui-se no ultimo recobrimento da malha protetora, com emprego do 
RPMon, Chq (RONE), com missao especffica de combater mais 
eficazmente a criminalidade violenta, e de maneira especffica. 
Esta e, em sfntese a concepcao operacionat do CPC para RMC. 
Para maiordetalhamento ler a PPO n° 014/88- CPC. 

Ha de considerar que a designacao do Tatico M6vel Auto mudou para 
ROT AM. 

Depois do exposto denota-se claramente a forma de atua~ao e forma~ao das Malhas de 

Seguran~a, que compoem o Sistema de Seguran~a PUblica no Comando do Policiamento da 

Capital. 



17 

4 A ~OLiCIA MILITAR DO PARANA E MODELO ATUAL DE SEGURANCA 
PUBLICA NO EST ADO. 

A Policia Militar do Parana e a Institui~ao que tern como missao constitucional o 

exercicio das atividades de seguran~a publica em prol da sociedade paranaense, atraves das 

a~oes de preserva~ao e manuten~ao da ordem publica, realizadas pela execu~ao diuturna do 

policiamento ostensive, com previsao constitucionaJ na esfera federal e estadual, conforme os 

artigos 144 da CF e 44 da Constitui~ao Estadual . Abaixo, a esquematografia organica do 

Sistema de Seguran~a Publica Paranaense. 

FIGURA 4. ORGANOGRAMA DO SISTEMA DE SEGURA <;A DO EST ADO DO 
PARANA. 

SECRET ARIA DE EST A-DOD~ .. -a.. RANyA PUBLICA 

---------~ 

I _R~-~J~IA MIL~' 

DEPARTAMENTO DE~··~~ 
~·PQLiCIA CIVIL 

FONTE: P/3 DO CPC 

'I 
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4.1 ESTRUTURA ORGANOGRAMATICA DA POLICIA MILITARA p ARANAENSE 

Estudar uma Organizayao Policial Militar em sua estrutura, praticamente seni estudar 

e entender as estruturas de todas as Policias Militares do Brasil. Com a regulamentayao dada 

pelo R-200, Decreto-Lei no 677, datado de 02 de Julho de 1968, houve uma padronizayao na 

estruturas administrativas nas PPMM de toda o territ6rio nacional, basilar da estrutura mae, 

das Foryas Armadas, com uma tendencia ao do Exercito Nacional, face ao efetivo das Policias 

Militares, terem nas suas caracteristicas uma tropa praticamente de Infantaria. 

No seu artigo 5°temos; 

"As Pollcias Militares serao estruturadas em 6rgao de Direyao, de 
Execuyao e de Apoio, de acordo com as finalidades essenciais do serviyo 
policial e as necessidades de cada Unidade da Federayao". 

A Divisao estrutural da PMPR, esta prevista na Lei n° 1943, no seu artigo e paragrafo 

primeiro, onde preve duas armas componentes da F orya Policial, sendo elas as de Infantaria 4 e 

Cavalaria5
. Portanto, duas armas componentes da Estrutura Organizacional da Milicia 

Paranaense. 

§ 1°. A Corporacao, forrnada por alistamento voluntario de brasileiros natos, 
matriculados no CFO e preenchimento regular de outros quadros6, e 
constitulda de Servi~;os e Corpos das Armas de lnfantaria e Cavalaria, (grifo 
nosso), alem dos mais que lhe sao peculiares, todos semelhantes ao do 
Exercito, e em unidades com organizayao, equipamento e arrnamento 
pr6prios ao desempenho das funyl)es policiais.7 

4 t a tropa de emprego comum, sendo os etetivos dos BatalhOes, Cias lndependentes, sendo ap/icados diutumamente nas 
atividades de Radiopatrulhamento, diretamente na atividade tim da Organizag§o, no Policiamento Ostensivo. 
5 Foi a Unidade M§e da Polfcia Militar do Estado do Parana, Unidade que originou todas as unidades da PMPR. A arma do 
Imperio, a Foffa Policial, era a Cava/aria. Hoje, a Cava/aria esta sediada no Bairro Tarum§, sendo denominado de Regimento 
de Polfcia Montada, Coronel Dulcfdio; 
6 V. art. 5° do Decreto-Lei n° 667 e ?0 do R-200, que dispijem sabre a estrutura e organizag§o da Policia Militar.. (V. normas da 
IGPM). 
7 "Art. 11, do Decreto-Lein° 667, de 02 Jul de 69 - "0 recrutamento de pragas para as Polfcias Militares obedecera ao 
voluntariado, de acordo com legislag§o propria de cada Unidade da Federar;§o, respeitadas as prescrir;6es da Lei do Servigo 
Mifitar e seu regulamento ". 
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4.1.1. Estrutura Geral da PMPR 

Para melhor se entender como esta estruturado a Administravao Castrense e a sua 

origem, entender como esta estruturada a foi elaborado o presente gnifico abaixo. 

Orgao de Execuvao 

Orgao de Direcao 

16rgiio de Apoio 

I 
Competencia do 6rgao de Direc;ao, artigo eo da Lei Estadual n° e774- 08 
Jan 7e: 
Art. eo Os 6rgaos de direc;ao realizam o comando e a administrac;ao da 
Corporayao, competindo-lhes: 

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

II - Acionar, por meio de diretrizes e ordens, os 6rgaos de apoio e os de 
execuyao; 
Ill- Coordenar, controlar e fiscalizar a atuayao dos 6rgaos de apoio e os de 
execuc;ao. 

Composic;ao do 6rgao de Direc;ao da PMPR, artigo go: 

Art. go 0 6rgao de direyao compoem o Comando-Geral da Corporac;ao que 
compreende: 
a) o Comandante-Geral; 
b) o Estaao-Malor, como Orgao ae dlrec;ao Geral; 
c) as Diretorias, como 6rgaos de direc;ao setorial; 
d) a Ajudancia-Geral, como 6rgao que atende as necessidades de material 
e de pessoal do Comandante-Geral; 
e) Comissoes; 
f) Assessorias; 

g) Consultoria-Juridica. 

Paragrafo 1 o 0 Estado-Maior e assim organizado: 
a) Chefe do Estado-Maior; 
b) Subchefe do Estado-Maior; 
c) Sec;Oes do Estado-Maior; 

- 18 Sec;ao (PM/1): assuntos relativos ao pessoal e a legislac;ao; 
- 28 Seyao (PM/2): assuntos relativos a infonnac;ao; 
-38 Seyao (PM/3): assuntos relativos a operac;oes, ensino e instruc;ao; 
-48 Sec;ao (PM/4): assuntos relativos a logistica e a estatistica; 
-58 Seyao (PM/5): assuntos civis; 
ea Sec;ao (PM/e): assuntos relativos ao planejamento administrativo e 
orc;amentac;ao. 
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4.1.1.1 Orgao de Direyao 

COMANDANTE GERAL 

Composiyao das Diretorias da PMPR, artigo 12: 
Art. 12. As Diretorias, 6rgaos de direyao setorial, sao organizadas sob a 
forma de sistemas para as atividades de ensino, de pessoal, de 
administracao financeira, contabilidade e auditoria, de logfstica e de saude. 
Paragrafo 1 o As Diretorias de que trata este artigo sao: 
a) Diretoria de Ensino; 
b) Diretoria de Pessoal; 
c) Diretoria de Finanyas; 
d) Diretoria de Apoio Logistico; (grifo nosso) e 
e) Diretoria de Saude. 

Paragrafo 2° As Diretorias sao chefiadas por Corom§is do Quadro de 
Oficiais Policiais Militares, com excecao da Diretoria de Saude que sera 
chefiada por urn Coronel medico, do Quadro de SaUde. 
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4 .1.1.2 Dos Orgaos de Execuvao 

I COMANOANTE•GERAL I 
I CI-EFE DO ESTADO .MAJOR I 

SUBCHEFE:DO ESTADCrMAIOR 

DOS ORGACS DE .APOIO 
An. :.B Os {rgi:.s de ~ canpnm:Iem: 

DIRI'l'OBJ&DE:tmsOAL 

• Cl!liTRODE Rlil:RUTP.MmrO ESliL~AO (C:RS) I·~~~i>®msiro: 
il.) Jo.cW:m.aPoliciUllfilim" & lllq)e (.mtGJ; 

b) Cedro dt Fa:m."io e )pm~twm.l!l:t.o dt PDI&ii.S (CFAP~ 
c) Col!gjo dl. Poliia llfilimo. 

DIRI'l'ORL\. DEENSJNO 

II·~ dt ~i> dt pesro'll: 

• Jo.cW:m.:it Poli:ru:Mifur& ~Jmtq.t; 

• Certtt> de Fa:m.~io de I!:a>ii.S; 
C~gjo~ 

il.) Cer~~ro dt ReC!IltEtet!!:o e Se Jesio (CRS ). 

m. ~dt ~t>f'tlm:mo: 
DIRI'l'OBJ& DE l'lNANfAS 

· Centro de fimtniJ3S 

DIRI'l'OBJ& DEAI'OIO LO cJs'i'D::O 
~ .& Sl:prir.l!l'dO e ~to.& :Mid!Iru Belico (CSM· 

b)Certtt> dtSUpm.ato e ~io dt~a{CSM·frt~ 
c) C~dtSup:ial!l:t.oe ~1:> d!!Olns (CSM-0). 

· IV· 6rgios de apoio logistbo: 

:a)Centro de SuprimentO e Manuten~o de Material Belioo 
(CSM-MB); 

v. Crgtos de !lp:!i> de~: 

~~<ia.Mbllfilimo(HPM); 
b)Certtt> odctll:o»f).co(C OPM); 
c)Cer~~roV~(CVPM); 
d).Turus :M@di.ciiS. 

b)Centro de Suprimento e M:anuten'tao de lnh!ndenda 
(CSM-ht); 

c) Centro de Suprimento e Manuten'fao de Ob'es (C SM-
0). • Cl!mRO DERECRUTAM!iNTO ESliL~AO( CRS) 

DIRI'l'OBI& DISA'(iJIE 

v. 6rg1ios: de apdo de saude: 

a) 1-bs{::ital da Polfcia Militar (HPM); 

b) Centro odorto16g co (CO PM); 

c) Certro Veterinart o (CliP M ); 

d) JlTflas Medicas. 

Os 6rgaos de Execuc;ao sao os previstos nos seguintes artigos da Lei de 
Organizac;ao Basica n° 6.774: 

DOS 6RGAOS DE EXECUCAO 

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

I - Unidades de Policia Militar, assim denominadas as unidades 
operacionais, que tern a seu encargo as missoes policiais-militares definidas 
nos itens I, II; Ill e IV do artigo 2° desta Lei. 
II - Unidades de Bombeiros, assim denominadas as unidades operacionais, 
que tern a seu encargo missoes especlficas de sua designac;ao definidas 
nos itens IV e V do artigo 2° desta Lei. 
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Art. 31. As unidades de Policia Militar sediadas na area metropolitans de 
Curitiba sao operacionalmente subordinadas ao Comando do Policiamento 
da Capital (CPC), que eo responsavel, perante o Comandante-Geral, pelo 
cumprimento das missoes policiais-militares nessa area. 

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

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



4.1.1.3 Estrutura Organizacional do 6rgao de Execu9ao 

. ""--• -~ 

CHEFE, DO ESTADO MAIOR 

CPI 

DIR.ETOIUA Di PESSO.AL 

DIR!TORL<\ Di APOlO 
to<; tsr1co 
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4.1.1.4 Estrutura Administrativa Organizacional do C.P.C. 

I COMANDANl'E.OO·cpc I 
SUSCOMAN[)ANTE·DO· CPC E 

CHEFE 00 ESTADO MAfOR 

-1 a SE CAO (Pll): 

- 2"- SE CAO (P/2): 

- 3"- ~'E CAO (P/3): 

- 4"- S1H;Ao (PI4): 

- 5"- SE CAO (P/5): 

12!BPM 13!BPM 

20!BPM .......... REGIUENTO DE POLiCIA t.tONTADA 
~-------....1 RCD 

Cia lnd BPOd 

CiaPCHDq BPTRan 

17! BPM 
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4.2.1.4.1 COMANDO DO POLICIAMENTO DA CAPITAL- CPC- Abrange 
toda a area metropolitana de Curitiba. 
4.2.1.4.2. COMANDO DO POLCIAMENTO DO INTERIOR - CPI -
Responsabilidade Territorial sobre todo o territ6rio paranaense, exceto a 
Area de responsabilidade do CPC. Alem dos batalhoes interioranos, 
pertence ao CPI, os BatalhOes de Policia Rodoviaria e Florestal. 
4.2.1.4.3. CORPO DE BOMBEIROS - CB - E subdividido em 6 GB e 2 
SGBI para atender toda a o territ6rio paranaense, e seu efetivo conta com 2. 
844 (dois e oitocentos e quarenta e quatro) integrantes. Alem de combate a 
lncendios, atua no salvamento e ac;oes de Defesa Civil. 



5 IMPORTANCIA DA LOGISTICA PARA 0 POLICIAMENTO OSTENSIVO 

5.1 ORIGEM DA LOGiSTICA 
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A Logistica e o principal fator decisive nas guerras convencionais. 0 exemplo bern 

claro sao as Guerras do Iraque, Afeganistao e do proprio K wait, nas quais os americanos 

diante de recursos materiais e pessoais, conseguem subjugar qualquer navao. 0 numero de 

armas, muniv5es, avioes, navios e principalmente, de recursos humanos bern treinados e 

equipados, fizeram a diferenva nestas batalhas, revelando os vencedores. 

Nao se pode envidar urn recobrimento onde se juntam os recursos humanos e recursos 

materiais para execuvao de determinada tarefa ou missao, a Logistica e imprescindivel e 

necessaria. Sao quinze mil homens nas fileiras da PMPR, estes precisam de fardamento, 

salaries, equipamentos, armamentos, muniv5es, equipamentos de informatica, saude, viaturas 

etc., tao somente para se fazer presente dia a dia nas cidades paranaenses. 

Tao somente para entender que vern ser a Logistica na visao civil tem-se que A 

Logistica e a area responsavel por prover recursos, equipamentos e informav5es para a 

execuvao de todas as atividades de uma empresa. 

Entre as atividades da logistica estao o transporte, movimentavao de materiais, 

armazenamento, processamento de pedidos e gerenciamento de informav5es. 

Pela definivao do Council of Logistics Management: 

"Logistica e a parte do Gerenciamento da Cadeia de Abastecimento que 
planeja, implementa e controla o fluxo e armazenamento eficiente e 
economico de materias-primas, materiais semiacabados e produtos 
acabados, bern como as informayaes a eles relativas, desde o ponto de 
origem ate o ponto de consumo, com o prop6sito de atender as exigencias 
dos clientes". 

Em resumo: "Logistica e a arte de comprar, receber, armazenar, separar, expedir, 

transportar e entregar o produto/servivo certo, na hora certa, no Iugar certo, ao menor custo 

possivel". 

0 termo Logistica, de acordo com o Dicionario Aurelio, vern do frances Logistique e 

tern como uma de suas definiv5es "a parte da arte da guerra que trata do planejamento e da 

realizavao de: projeto e desenvolvimento, obtenvao, armazenamento, transporte, distribuivao, 

reparavao, manutenvao e evacuavao de material para fins operatives ou administrativos". 
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Outros historiadores defendem que a palavra logistica vern antigo grego logos (A.Oyo<;), 

que significa razao, calculo, pensar e analisar. 

0 Oxford English dicionario define logistica como: "0 ramo da ciencia militar 

responsavel por obter, dar manuten~ao e transportar material, pessoas e equipamentos." 

Em outro dicionario: "0 tempo relativo ao posicionamento de recursos". Como tal, 

logistica geralmente se estende ao ramo de engenharia gerando sistemas humanos ao inves de 

maqumas. 

Desde os tempos biblicos os lideres militares ja se utilizavam da logistica. As guerras 

eram longas e geralmente distantes, eram necessarios grandes e constantes deslocamentos de 

recursos. Para transportar as tropas, armamentos e carros de guerra pesados aos locais de 

combate eram necessarios urn planejamento, organiza~ao e execu~ao de tarefas logisticas, que 

envolviam a defini~ao de uma rota, nem sempre o mais curta, pois era necessaria ter uma 

fonte de agua potavel proxima, transporte, armazenagem e distribui~ao de equipamentos e 

suprimentos. 

Ate o fim da Segunda Guerra Mundial a Logistica esteve associada as atividades 

militares. Nesse periodo, com o avan~o tecnol6gico e a necessidade de suprir os locais 

destruidos pela guerra a logistica passou a ser adotada pelas empresas. 

Na antiga Grecia, Roma e no Imperio Bizantino, os militares com o titulo de 

'Logistikas' eram os responsaveis por garantir recursos e suprimentos para a guerra. 

As novas exigencias para a atividade logistica no Brasil e no mundo passam pelo 

maior controle e identifica~ao de oportunidades de redu~ao de custos, redu~ao nos prazos de 

entrega e aumento da qualidade no cumprimento do prazo, disponibilidade constante dos 

produtos, programa~ao das entregas, facilidade na gestao dos pedidos e flexibiliza~ao da 

fabricavao, amllises de Iongo prazo com incrementos em inova~ao tecnol6gica, novas 

metodologias de custeio, novas ferramentas para redefini~ao de processos e adequa~ao dos 

neg6cios (Exemplo: Resposta Eficiente ao Consumidor- Efficient Consumer Response), entre 

outros. 

Apesar dessa evoluvao, ate a decada de 40 havia poucos estudos e publicav5es sobre o 

tema. A partir dos anos 50 e 60, as empresas comevaram a se preocupar com a satisfa~ao do 

cliente, foi entao que surgiu o conceito de logistica empresarial, motivado por uma nova 

atitude do consumidor. Os anos 70 assistem a consolidavao dos conceitos como o MRP 

(Material Requirements Planning), Kanban e Just-in-time. 
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Ap6s os anos 80, a logistica passa a ter realmente urn desenvolvimento revolucionario 
' 

empurrado pelas demandas ocasionadas pela globaliza~ao, pela altera~ao da economia 

mundial e pelo grande uso de computadores na administra~tao. Nesse novo contexto da 

economia globalizada, as empresas passam a competir em nivel mundial, mesmo dentro de 

seu territ6rio local, sendo obrigadas a passar de moldes multinacionais de opera~oes para 

moldes mundiais de opera~ao. 

5.2 CONCEITOS E DESENVOLVIMENTO DA LOGISTICA 

Atividade envolvida- A logistica e dividida em dois tipos de atividades - as principais 

e as secundarias: 

a. Principais: Transportes, Manuten~tao de Estoques, Processamento de Pedidos. 

b. Secundarias: Armazenagem, Manuseio de materiais, Embalagem, Suprimentos, 

Planejamento e Sistema de informa~ao 

5 .2.1 Conceito Geral 

E a parte da administra~ao militar que trata das atividades relacionadas com o 

suprimento, manuten~ao, transporte, evacua~ao, hospitaliza~ao, constru~ao, mao-de-obra e 

outras atividades. Ainda: 

* Conjunto de atividades relativas ao provimento de todos OS meios necessarios a 
realiza~tao de qualquer evento . 

* Conjunto das atividades relativas a previsao e a provisao de todos os mems 

necessarios a realiza~ao da atividade fim. 

5.2.2 Administra~ao Militar 

E a gestao de todas as atividades militares nao abrangidas pela tatica nem pela 

estrategia. A administra~tao militar compreende a logistica e a administra~ao de pessoal. 
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5.2.3 Conceitos Basicos 

* SUPRIMENTO 

Eo ato de suprir (repor). 

* SUPRIMENTOS 

Sao os artigos necessaries ao apmo das organizacoes operacionais e ao apo10 

administrative, tendo em vista as suas atividades fins. 

* SISTEMAS DE SUPRIMENTOS 

E urn conjunto integrado de pessoas, organizacoes, normas, principios, metodos, 

processos, tecnicas e instalacoes e tern como ohjetivo manter o fluxo de suprimento para as 

organiza~5es. 

* CADEIA DE SUPRIMENTO 

E urn conjunto de 6rgaos ( direcao e execucao ), que articulados entre si acionam urn 

determinado sistema de suprimento. 

* FLUXO DE SUPRIMENTO 

Caminho percorrido pelos artigos (hens e servicos) dentro da cadeia de suprimento. 

* CICLO DE SUPRIMENTO 

E o intervalo entre o pedido e o recehimento do material. 

5.2.4 Fases Do Suprimento 

•!• Calculo das N ecessidades 

Compreende o calculo dos suprimentos exigidos (hens e servicos ) para a manutencao 

e emprego de uma forca militar em operacao durante urn determinado tempo em exercicio. 
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•!• Obten~ao de Materiais 

Compreende o conjunto de opera~oes indispensaveis ao atendimento das necessidades 

de uma tropa. Sao as seguintes as formas de obten~ao: 

* aquisi~ao ou compra; 

* doa~ao; 

* troca. 

•!• Armazenagem 

Compreende o conjunto de opera~oes destinadas a guardar e preservar o material. 

Compreende a armazenagem: 

* armazem ( edifica~oes, constru~es, instala~oes ) 

* depositos ( conj. de armazens ) 

* estoque ( quantidade de material armazenada ). 

•!• Estoque 

* NivEL OPERACIONAL ..-....) e a quantidade de material necessaria para manter as 

opera~oes no intervalo de tempo entre pedidos e entre recebimentos de duas remessas 

sucessivas. 

* NivEL DE SEGURAN<;A ..-....) e a quantidade de material alem de que constitui o 

nivel operacional, necessaria para garantir a continuidade das opera~oes na eventualidade de 

pequenas interrup~oes de reposi~ao ou flutua~ao imprevisiveis nas necessidades de 

suprimento. 

* NivEL DE ESTOQUE ..-....) e a quantidade de material expressa em dias de 

suprimento ou em unidades de medida autorizada a ser armazenada para manter as opera~oes. 
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* NivEL DE RESERVA ---+ e a quantidade de material armazenada para fins 

especiais e que s6 podeni ser utilizada por ordem do escalao superior que determinou sua 

reserva. 

* NivEL DE SUPRIMENTO ---+ e a expressao geral que se usa no controle das 

atividades relacionadas como suprimento ou ainda, a quantidade de material cuja estocagem 

e autorizada. 

•!• Metodos de Estoque 

* MPM ---+ media ponderada m6vel 

* PEPS I FIFO ---+ primeiro que entra primeiro que sai 

* UEPS/ LIFO ---+ ultimo que entra primeiro que sai 

5.2.5 Principia do Sistema de Suprimento 

Dentro da logistica existem quatro principios do sistema de suprimento. 

•!• RESPONSABILIDADE -+dos comandantes aos diversos escaloes da cadeia 

de comando. 

•!• SENTIDO DO FLUXO ---+ da retaguarda para a frente, sempre ao alcance do 

subordinado 

•!• MANUTEN<;AO DOS NiVEIS ---+ os estoques devem ser mantidos, nem de 

menos nem de mais para nao sobrecarregar. 

•!• ESCOANAMENTO EM PROFUNDIDADE-+ os estoques devem ser 

progressivamente menores da retaguarda para a frente. 
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5.2.6 Caracteristica do Sistema de Suprimento 

•!• ELASTICIDADE ---) entregar os suprimentos onde eles forem necessarios 
' 

espandindo as instalayoes de suprimento se for o caso. 

•!• FLEXIBILIDADE ---) adapatar os fluxos dos suprimentos as flutuayoes da 

operavao ou as necessidades da vida administrativa das unidades em tempo de 

paz. 

•!• CONTINUIDADE ---) nao interromper o fluxo dos suprimento. 0 atendimento 

das necessidades dos usuarios deve ser assegurado a fim de que os 

fornrcimentos se processem na ocasiao precisa, evitando a paralizavao das 

atividades essenciais. 

•!• MOBILIDADE ---) os orgaos de suprimente, notadamente os que apoiam as 

atividadede manutenvao deverao estar em condiyao de deslocar os seus 

recursos de suprimentos no seu todo ou em em parte com facilidade, rapidez, e 

eficiencia a fim de atender e melhorar a fase "DISTRIBUI<;AO". Sao os 

seguintes os fatores condicionantes a mobilidade no sistema de suprimento: 

* instalav5es adequadas (meio/pessoal) 

* existencia de niveis de estoque 

* disponibilidade de estoque 

* eficiente controle de estoque. 

•!• SIMPLICIDADE---) apesar de complexidade de qualquer sistema faz-se a sua 

interdependencia com outras atividades e funv5es, suas normas e 

procedimentos, deve facilitar ao maximo as rela<;oes com as unidades usuarias, 

atraves da eliminavao de operav5es inuteis, sem contudo perder o controle. 

•!• SEGURAN<;A ---) o suprimento e a espinha dorsal de qualquer sistema e deve 

ser mantido a qualquer custo. 

•!• COORDENA<;AO---) os orgaos de suprimento devem exercer suas 

atividades adequadamente articuladas, nao s6 entre si, mas tambem com as 
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unidades apoiadas a fim de que pea eliminayao das eventuais areas de atrito e 

pelo conhecimento mutuo dos problemas e programas de trabalho resulte 

plenamente alcanyado o objetivo de suprir. 

•!• CONTROLE ---+ as atividades de suprimento, embora tenham sua execuyao 

decentralizada, quando for conveniente estao sempre sujeitas as medidas e 

indispensaveis controles, sempre visando a correyao de deficiencias que 

possam ocorrer. 

•!• INTEGRA<;Ao ---+ as atividades de suprimento sao por natureza 

interdependentes, e assim sendo, a eficenciado sistema pende diretamente da 

eficiencia de todas elas, nao podendo de maneira alguma ocorrer 

descontinuidade no ciclo por elas formado. E essencial uma completa 

compreensao dos objetivos a atingir e uma conjugayao de esforyos para a sua 

obtenyao. 

•!• ECONOMIA ---+ 0 sistema de suprimento em sua esfera de ayao deve 

contribuir para a minimizayao dos custos por meio de : 

./ realizayao de compras das melhores condiyoes economicas e de boa 

qualidade; 

./ eliminayao de produtos superfluos e de quantidade excessiva; 

./ manutenyao de adequados niveis de estoque; 

./ evitar disperdicios, com urn rigoroso controle de consumo; 

./ manutenyao do material em estoque, tais como: limpeza, secagem, 

embalagem, preservayao, controle do vencimento etc dos diversos itens 

de suprimento; 

./ alienayao peri6dica dos materiais excedentes, inserviveis, desgastados, 

danificados, quebrados, inadequados e obsoletos; 

./ padronizayao do material a ser adquirido; 
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../ execu~ao racional e tecnica da atividade de suprimento a fim de 

diminuir os custos operacionais. 

5 .2. 7 Classes de Suprimentos 

Para fins de planejamento e administra~ao os suprimentos sao divididos em 10 

classes: 

•!• CLASSE I -) compreende todos os artigos consumidos obrigatoriamente na 

alimena~ao humana e dos animais. 

•!• CLASSE II -) compreende o vestmirio em geral, o armamento e 

equipamento individual, material de acampamento, jogos de ferramentas de 

sapa ( portateis ), material e utensilios administrativos, material de uso 

domestico, merial de uso de cozinha, material de alojamento, material de 

escrit6rio, material de combate a incendio e equipamento cartognifico. 

•!• CLASSE III -) compreende OS combustiveis e lubrificantes, oleos hidniulicos 

e de isolamento, preservativos, anti6xidos, gases liquefeitos e comprimidos, 

produtos quimicos volumosos, carvao substancias descongelantes e 

anticongelantes. 

•!• CLASSE IV -) compreende o material de constru~ao em geral, equipamento 

instalado, material de fortifica~ao e para uso de barreiras . 

•!• CLASSE V -) e a muni~ao em geral, de todos os calibres e todos os tipos, 

inclusive a quimica , biol6gica e nuclear. 

•!• CLASSE VI -) compreende todos os artigos de uso pessoal (reembolsaveis) 

ou de toilet. 

•!• CLASSE VII -) compreende os chamados bens de capital, de grande vulto, 

as viaturas leves e pesadas, conjunto de informatica, centrais teleronicas, 

helic6pteros e avioes, navios, carros de combate etc. 

•!• CLASSE VIII -) compreende todo o material de saude inclusive pe~as de 

repara~ao. 
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•!• CLASSE IX ~ compreende todo o tipo de pecas de reparacao (menos classe 

VITI}, conjuntos e componentes, jogos, grupos e subgrupos de materiais 

recupeniveis e nao recupeniveis necessarios ao apoio de manutencao de todo 0 

equipamento. 

•!• CLASSE X ~ compreende todo o material para apoio de programas e acao 

cfvica social "ACISO", bern como todo o material das classes anteriores. 

5.2.8 Manutencao 

E o conjunto de atividades que visam a manter o equipamento ou materiais em 

condicoes de uso rentavel, que evitando seu desgaste antecipado, quer mantendo ou 

reestabelecendo as condicoes de uso, ainda recuperando as condicoes de estado de novo. 

•!• MANUTEN<;Ao DE 1 o ESCALAO ~ e a manutencao preventiva destinada a 

conservacao do material organico. Ela e realizada por quem opera ou utiliza o 

bern ou equipamento. 

•!• MANUTEN<;AO DE 2° ESCALAO ~ E a tividade de manutensao que 

consiste na recuperacao do material para o reestabelecimento de suas 

condicoes de uso. Ela e realizada na formacao organica de cada unidade. 

•!• MANUTEN<;AO DE 3° ESCALAO ~ E realizada nas unidades de servico 

das grandes unidades e por isso possuidoras de auto grau de mobilidade. 

•!• MANUTEN<;AO DE 4° ESCALAO ~ e realizada nas unidades de servico 

permanente ou semipermanentes do parque que integram os grandes comandos 

territoriais. 

•!• MANUTEN<;AO DE 5° ESCALAO ~ E a atividade de manutencao que 

consiste na recuperacao do material, visando colocar materiais usados em 

estado de novo. 0 material que sofre esta manutencao normalmente e remetido 

para deposito, a fim de que normalmente entre na cadeia de suprimento. 
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5.2.9 Categorias de Manutenvao 

•!• MANUTEN<;Ao ORGANIC A ~ engloba as manutenv5es de 1 o e 2° escaloes. 

•!• MANUTEN<;AO DE SERVI<;O ~ E a manutenvao corretiva realizada por 

unidades de 3o e 4° escaloes, tambem denominados respectivamentede apoio 

direto e apoio conjunto. 

•!• MANUTEN<;Ao DE DEPOSITO ~ E a manutencao de so escalao. 

5.2.10 Transporte 

As atividades logisticas de transporte compreendem essencialmente as questoes de: 

Circulavao controle de transito, meio de transporte. 0 estabelecimento da circulavao consiste 

em determinar como serao utilizados os recursos de sistemas de vias de transporte 

5.3 CONCEITOS E DESENVOL VIMENTO DA LOGISTICA 

0 gerenciamento administrative da corpora<;ao PM e de responsabilidade do 

Comandante-Geral atraves dos 6rgaos de assessoramento e apoio e o de cada OBM/OPM e 

dirigida pelo seu respectivo Comandante, diretor ou chefe. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

AUXILIARES DIRETOS ~ Essas autoridades terao auxiliares diretos e indiretos. 

DIRETOS 

Subcomandante 

P/1 a B/5 - Bll a Bl5 

Ajudancia 

Tesoureiro 

Almoxarife 

Aprovisionador 

INDIRETOS 

• Sao auxiliares indiretos todos aqueles que de 
alguma ou outra forma contribuem para o 
desenvolvimento da vida administrativa da 
unidade. 

Nos corpos da tropa, destacamentos, estabelecimentos, reparti<;oes, servt<;os ou 

comissoes que nao possuirem todos os auxiliares constantes da letra B a administravao far -se-
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a com os auxiiiares existentes. Onde existir apenas urn Oficial, este enfeixani todas as 

atribui~oes citadas. 

5.4 RESPONSABILIDADES PELOS MATERIAlS 

Na cadeia de desenvolvimento das atividades da logistica, carla etapa desdobra em 

fun~oes com as suas respectivas atribui~oes e/ou responsabilidades. Nesta esteira cognitiva, 

ver-se-a neste foco, a Quarta Se~ao do Estado-Maior da PMPR. 

5.4.1. Fun~oes e Atribui~oes 

5.4 .1.1 A Quarta Se9ao do Estado Maior 

Como 6rgaos de assessoramento, planejamento, controle e acompanhamento tern 

como responsabilidade: 

a. Assessorar o Comandante Geral nos assuntos pertinentes a logistica militar e 
administra9ao do material; 

b. Planejar, controlar e coordenar os bens necessaries a manuten9ao das atividades 
PM's; 

c. Estabelecer prioridades conforme diretrizes do Comando-Geral; 
d. Elaborar urn cronograma de aquisi90es em concordfulcia com o cronograma 

financeiro elaborado pela sexta se9ao do EM; 
e. Fornecer a sexta se~ao do EM os dados materiais para o planejamento 

or9amentario; 
f. Manter todo o registro de material controlado e patrimoniado; 
g. Emitir parecer sobre os processos de carga e descarga de material; 
h. acompanhar o desenvolvimento das atividades da Corpora~o atraves da 

estatistica militar; 
1. acompanhar o desenvolvimento dos pianos de aquisi9ao; 

5.4 .1.2 A Sexta Se9ao do Estado Maior 

Como 6rgaos de assessoramento, planejamento administrative e financeiro do Cmt 

Geral tern por finalidade: 

a. Assessorar o Comandante-Geral nos assuntos referentes a or9amento e 
planejamento administrative atraves da constitui~ao de programas de trabalho 
anual e plurianual; 
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b. Montar plano de aplica9ao dos diversos recursos financeiros· 
c. Elaborar o cronograma financeiro das unidades oryamentari~s· 
d. Elaborar o controle e acompanhamento de todas as font~s 

or9amento; 
de recursos de 

5.4.1.3 Diretoria de Apoio Logistico (Dal) 

Como 6rgao de apoio compete-lhe: 

a. Executar o plano de aquisiyao de material, atraves dos centros em harmonia com 
o cronograma financeiro; 

b. Adquirir os materiais observando os dispositivos legais quanto a licita9ao; 
c. Requisitar ao departamento estadual de administra9ao de materiais todo o 

material de consumo inclusive; 
d. Receber todo o material fornecido ou requisitado, inclusive do FUNRESTRAN; 
e. Manter o controle dos estoques e distribuir os materiais de acordo com o plano 

existente em consonancia com a 4° sevao; 

5.4 .1. 4 Diretoria de Finan9as 

Como 6rgao de apoio tern como principais atribui9oes: 

a. Efetuar o pagamento das despesas e contabiliza9ao de todas as fontes de 
recursos; 

b. Montar o processo de presta9ao de contas junto ao Tribunal de Contas; 
c. Assessorar o conselho economico e financeiro na presta9ao de contas das 

OPM/OBM's; 

Depois do exposto fica claro o compreendimento da importancia da Logistica para a 

atividade de Policiamento Ostensivo. A cadeia que estende-se do homem fardado, equipado, 

instruido ao veiculo, sua compra, aquisi9ao, manuten9ao, abastecimento e tantos outros, 

necessarios para que a presenva da PM combinando os patrulheiros e os veiculos policiais

militares de forma ostensiva, a fim de ofertar a comunidade a A9ao Presen9a, necessaria para 

a formata9ao da Sensa9ao de Seguran9a. Compreenda-se que, dentro do Organogramatiza9ao 

Estrutural Administrativa, o Orgao responsavel diretamente pela Logistica da Institui9ao e a 

Diretoria de Apoio Logistico- DAL. 

Na ilustra9ao abaixo, pode-se vislumbrar a importancia deste capitulo, no sentido da 

materializa9ao dos conceitos da Logistica. 



38 

Figura 4. Policiais-militares em forma para a atividade de policiamento ostensivo 

Fonte: PM/5 da PMPR 

5.5. MANUTENc;Ao DAS VIATURAS- FA TOR LOGISTICO DE IMPORTANCIA PARA 
A ATIVIDADE DE POLICIAMENTO OSTENSIVO 

Como vista anteriormente na Organogramatiza~ao da Estrutura Administrativa da 

PMP~ a Diretoria de Apoio Logistico eo 6rgao responsavel por uma series de competencias, 

como pode ser vista no item 4.1.1.2 desta Monografia, a exemplo de cumprir aquisi~oes de 

Materiais atraves do cronograma financeiro, planejado pelos outros Orgaos da PMP~ a 

exemplo da PM/4. Ainda tern a competencia, atraves do seu Setor de Compras, elaborar os 

editais conforme a legisla~ao vigente sabre Licita~es e tantas outras que foram citadas 

anteriormente. A data da cria~ao da Diretoria de Apoio Logistico dista o anode 1874 pela Lei 

n° 380, datada de 30 Mar do mesmo ano. Entretanto, no Organograma Institucional, a 

Manuten~ao de Viaturas, no enquadramento das Classes III e Vll, esta sob a responsabilidade 
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do Centro de Suprimento e Manuten~ao, devidamente previstos na atual Lei de Organiza~ao 
Basico no 6774174, conforme o texto legal: 

Art. 23 Os 6rgaos de apoio compreendem: 

I - ... 

II - ... 

Ill- ... 

IV- 6rgaos de apoio loglstico: 

a) Centro de Suprimento e Manuten~o de Material Belico (CSM-MB);(grifo 
nosso). 
b) Centro de Suprimento e Manutenc;ao de lntendencia (CSM-Int); 
c) Centro de Suprimento e Manutenc;ao de Obras (CSM-0). 

A Diretoria de Apoio Logistico, como orgao de dire~ao setorial do sistema logistico da 

Policia Militar do Parana, tern como atribui~oes definidas, o planejamento, a coordena~ao, a 

fiscaliza~ao e o controle das atividades de suprimento e manuten~ao de material, de obras e 

de patrimonio da PMPR, sendo que em sua estrutura, esta organizada em Se~oes e Centros, 

fra~oes estas que sao encarregadas de missoes especificas dentro do sistema integrado de 

atua~ao. Embora com missoes especificas em suas areas de atendimento, todas voltadas para 

o proposito de assegurar o melhor apoio, como o proprio nome diz, ao Comando Geral, ao 

Estado Maior e suas Se~oes, as outras Diretorias e as que lhes sao impostas. 

Dentro do organograma da Diretoria de Apoio Logistico o Centro de Suprimento e 

Manuten~ao de Material Belico (CSMIMB), com destaque a Se~ao de Oficina, em especifico 

a Oficina de Motomecaniza~ao, a qual tern por atribui~ao especifica, a responsabilidade de 

manter a frota em condi~oes de atender as necessidades administrativas operacionais das 

OPM e demais setores da PMPR, a qual devido a necessidade e volume de servi~o, a oficina 

de Motomecaniza~ao esta assim estruturada: 

a. Subse~ao de Lavagem e Lubrifica~ao: responsavel pela execu~ao da lavagem, 
lubrifica~ao e troca de oleos das viaturas administrativas e operacionais da 
capital e regiao metropolitana; 

b. Subse~ao de tataria: tern a responsabilidade de executar os servi~os de 
lanternagem nas viaturas administrativas e operacionais acidentadas com danos 
ate media monta, cuja responsabilidade pelo acidente seja imputada ao motorista 
policial militar ou ao Estado; 
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c. Sub~e~ao ~e pintura: executa os servi~os de pintura em viaturas operacionais e 
adlTilm~trattvas que sejam recuperadas no Centro, como tambem os letreiros e 
numerats de prefixos das viaturas novas da frota da PMPR; 

d. Subse~ao de eletricidade: e a responsavel pela execu~ao dos servi~os referentes 
a eletricidade das viaturas da PMPR; 

e. Subse~ao de Borracharia: tern como responsabilidade a execu~ao dos servi~os 
de reparos, rodizio e substitui~ao de pneus em toda a frota da PMPR. 

Atualmente a PMPR conseguiu otimizar os servi~os de manuten~ao de viaturas 

atraves da terceiriza~ao dos servi~os, procedida por intermedio de processo licitat6rio, o que 

ao pre~ final fica mais barato ao Estado, como tambem toma acessivel a todas as Unidades 
' 

indistintamente, somado ao fato de que os efetivos que antes eram empregados para a 

manuten~ao de autos desenvolvida nas oficinas mantidas pela Corpora~ao em seus 

aquartelamentos, hoje estao sendo empregados na atividade fim da PMPR. 

Ainda sob este enfoque, e de maxima importancia esta estrutura~ao do servi~o de 

manuten~ao de viaturas em nivel de capital e interior, para nao so atender as atuais 

necessidades da Corpora~ao, como tambem, precavendo-se para a realidade atual em que 

rabalha com uma frota renovada, constituida de viaturas modemas, objetivando-se a 

manuten~ao destas, de forma pratica, rapida, economica e acima de tudo eficaz. 

Urgem tais providencias a fim de que se evitem as costumeiras improvisa~5es e as 

solu~5es altemativas emergentes, nem sempre satisfat6rias e confiaveis, as quais, por certo e 

inevitavelmente, trazem prejuizos, tanto na area financeira quanto na area operacional, 

somando-se a tudo o fato de que o grau de tecnologia embarcada, encontrada nos veiculos que 

comp5em quase que a totalidade da nossa :frota, nao permite improvisar, pois os 

equipamentos necessaries para o processamento e transmissao de dados para a manuten~ao 

em 2° e 3° escal5es sao de tecnologia de ponta, os quais sao de alto custo e de manipula~ao 

especializada, privilegio das grandes redes de oficinas autorizadas. 

Para melhor compreender a atividade de manuten~ao de autos e preciso frisar alguns 

conceitos: 

• luspe~ao - conjunto de a~5es, ou de observa~5es, com o prop6sito de avaliar 
as condi~5es gerais de funcionamento do equipamento, planejadas e 
programadas. 

• Relatorio de iuspe~ao de viaturas: e urn relato suscinto, em formulario 
especifico sobre as inspe~5es executadas nos componentes e mecanismos das 
viaturas. 
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Relatorio de testes: relat6rios em formuhirios especificos sobre os testes 
efetuados nos componentes principais da viatura. 

Pla~o. de manuten~ao preventiva: e o plano de programayao de servi~os 
~enodtcos a serem executados nas viaturas conforme instru~oes e em 
mtervalos preestabe1ecidos. 

Manuten~ao de 1° escalao: e a realizada pelos motoristas das viaturas os . - , . , . ' 
quats serao os umcos responsavets pela execu~ao do constante dos Pianos de 
Manuten~ao Preventiva Diaria e Semanal das viaturas, objetivando-se o seu 
born desempenho, constituindo-se na manutenyao preventiva de lubrificacao e 
manuten9ao preventiva de mecanica. 

Manuten~ao de 2° escalao: manuten~ao realizada por pessoal especializado, 
constituindo-se na execu~ao de retinas preventivas, repara~oes ou substitui~oes 
de pequenos conjuntos, sem necessidade de emprego de ferramental 
especializado. Esta compreende a manuten~ao peri6dica e a eventual. Entenda
se como manuten9ao peri6dica de 2 o escalao, a execu~ao rigorosa de 
manuten~ao preventiva deste escalao e constantes do respectivo plano. Quanto 
a manuten9ao eventual de 2° escalao, entenda-se a executada em virtude de 
falhas observadas durante o funcionamento da viatura, ocorridas no intervalo 
entre uma manuten~ao peri6dica e outra, compreendendo reparos gerais, tais 
como, do sistema de freios, embreagens, ignicao, alimenta~ao e substitui~oes 
de pe~as isoladas ou pequenos consertos. 

Manuten~ao de 3° escalao: manuten~ao ainda de carater preventive, cuja 
execu~ao depende de ferramental especializado. Esta compreende a 
manuten~ao peri6dica e a eventual. Entenda-se como manuten~ao peri6dica de 
3° escalao, a execu~ao rigorosa das retinas de manuten~ao preventiva deste 
escalao e constantes do respective plano. Quanto a manuten~ao eventual de 3° 
escalao, entenda-se a executada para corre~ao de defeitos apresentados pela 
viatura durante o seu funcionamento, ocorridos nos intervalos entre uma 
manuten~ao peri6dica programada e outra, geralmente abrangendo a execu~ao 
de servi~os, tais como, embuchamentos e regulagens diversas, lantemagens, 
pintura, servi~os eletricos, servi~s em suspensao, etc. 

As manuten~oes de viaturas estao enquadradas nas Classes ill e VII, compreendendo 

desde combustiveis aos hens de capital. No entanto, a responsabilidade da Manuten~ao das 

Viaturas da PMPR, se encontra classificado com Manuten~ao de so Escalao. Eisa defini~ao 

da Manutencao de so Escalao: 

" so ESCALAO DE MANUTENCAO: Indica as opera¢es de manutenc;ao 
realizada pelas Organiza¢es de manutenyao em instala¢es FIXAS, 
dotadas de equipamentos com plexos e volumosos e de pessoas da mais 
elevada especializac;ao tecnica. Na Policia Militar do Parana, os servic;os de 
manutenc;ao de so escalao sao realizados no CSMIMB Oficinas particulares 
contratadas" 
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Na tabela que segue abaixo, tem-se o montante de Viaturas pertencentes a Policia 

Militar para a atividade de Policiamento Ostensivo, distribuidos nas Unidades Operacionais, 

Diretorias, SESP e outros. 

Tabela no 01 . Inventario do Quantitativa de VTrs PM Ano 2007 -PM4 

MARC A TOTAL MARC A TOTAL MARC A TOTAL 
AGRAlE/1600 5 GM/SID DE WXE 4.3 0 7 TRDlLERIT4 IDI 3.0 11 
AGRALE/18000 RD 1 GMIVERANEID CUSTOM S 1 VOlKS/COMil PIA M 2 
AGRAlE/8500 TCA 24 1/FDRD TAURUS Gl 1 VOLVO/BSB I 
AGRAlEIFURGDVAN FO 3 1/GM TRACKER 2.0 I VOLV0/858 ARTICULAOO I 
AGRAlEIMASCA GRANMICRO 0 9 1/M.BENZ 3120 SPRINTER M 5 Wl/12.140 T 1 
AGRALE/UlTRAVAN FO I 1/M.BENZ 413CDI SPRINTER F 2 Wl/13.180 EUR03 WORKER I 
AMV/PUMA 914 2 1/MAZOA 82500 OX C CAB 1 Wl/16.220 1 
AMV /PUMA 914 CD t !/RENAULT KANGOO AUTI616 IDD VW/24.25DE WORKER 6X2 2 
AMV/PUMA 916 MD 7 !/RENAULT KANGOO ENGESIG 2 VW/8.120 1 
EORAIRANCHO PK 1 !/RENAULT KANGOO RTISISV 13 Wl/8.140 29 
FIAT/DOBlO ADVENTURE I IMP /CHEVROLET TRAFIC 1 Wl/8.140 CO 18 
FIAT /DOBlO ELX 4D IMP /FORD ESCORT 1.81 Gl 2 Wl/8.150 3 
FIAT /ElBA 1.61E I IMP/FORD ESCORT GliSV 5 VW/GDli.O 177 
FIAT/FIORINO WORKING 2 IMP /FORD FIDOO 4.91 SS 1 VW/GOll.6 109 
FIAT /MAREA SX 1 IMP /GM EVM VERANEIO 19 VW/GOL Cl 2 
FIAT/PALlO 1.5 21 IMP/HYUNOAIEXCEll 1 VW/GOL Cll.8 Ml 10 
FIAT/PAUO WEEK ELX FlEX 1 IMP/LAND ROVER DEFENDER 2 VW/GOL PATRUlHEIRO 1.6 4D 
FIAT/PALlO WEEK HLX FlEX 18 IMP 1M. BENZ MB 1800 5 VW/GDl SPECIAl 4 
FIAT/PALlO WK ADVENTURE 2 IMP /M.BENZ OF 1620 1 WI/KOMBI 15 
FIATITEMPRA HLX 16V 9 IMP /MBENZ 3100 SPRINTERF 3 WI/KOMBI FURGAO 8 
FIATITEMPRA SX 25 IMPIIDYOTA HllUX 4CO DLX 47 VW/KOMBI PICK UP 1 
FIAT/UNO 1.6 1 LR/OEFENDERIIO SWSl 11 WI/PARATII.6 33 
FIAT/ UNO ELECTRONIC 2 lR/DEFENDER90 SW 84 VW/PARATI2.0 TRACKFIElD 38 
FIAT /UNO AORINO 1.5 1 M.BENVL2013 1 VW/PARATI CELA 1.8 9 
FIAT/ UNO MillE FIRE FlEX 1 M.BENVUII3 2 VW/PARATI Cll.6 Ml 4G 
FIAT /UNO S 1.5 1 M.BENVlO 814 1 WI/PARATI Cll.8 3 
FIAT/UNO S IE 2 M.BENVO 364 IIR 3 WI/PARATI Cli.B Ml 3 
FORO/BEUNA II 1G M.BENVO 371 RS 1 VW/PARATI PATRUlH. 1.6 5G2 
FORO/CARGO 815 S 7 M.BENVOF 1318 2 WI/PARATI PATRUlH. 1.8 1G1 
FORO/FlOOD 4.91 XL 15 MARCOPOLO/VOLARE W8 ON 8 WI/SANTANA I 
FDRO/F4000 t MERCEDES BENZ t WI/SANTANA 2.0 1 
FORD/ JEEP 1 MMC/L200 4X4 Gl 10 Total 2Jm 
FORO/TROPICAl Sl t NISSAN/FRONTIER 4X4 XE IDD motos 1818 
GM/BLAZER 13 NISSAN/XTERRA 2.8 SE 10 Total de Vtrs 4495 
GMIBLAZER ADVANTAGE Gt RENAUlT/CliO RN 1.0 16 V 1 Vtr Descarga 408 
GMIBLAZER DLX G RENAULT/CUD RT 1.6 16V 2 Total Geral 4087 
GMIBLAZER OLX 2.8 4X4 4G RENAULT /MASTERI3M325DCI 15 
GM/CHEVROLET 2 RENAUlT /SCENIC AUT 1616V 5 
GM/CHEVROLET 020 CUSIDM t RENAULT/SCENIC PRI2016V 2 
GM/CORSA Gl 25 RENAUlT/SCENIC RT 2.0 2DG 
GM/KAOETI Gl G RENAUlT/SCENIC RXE 2.0 47 
GM/KAOETI IPANEMA 1 SCANIA 2 
GM/KADETI IPANEMA Gl rJ SCANIA/112 1 
GM/OMEGA GlS 2 TOYOTA/BAND BJ55LP 2Bl4 4 
GM/OPALA Sl 1 TOYOTA/BAND. BJSO LV 171 



43 

GMiSID 2.8 D 4X4 13 TOYOTA/BAND. BJ5D LVB II 
GM/SID CDUNA D 4X4 I TOYOTA/BAND. BJ55LP 2Bl I& 

TDYOTAJBANDEIRANTE 7 
Fonte: PM/4-PMPR 

A Policia Militar conta com urn patrimonio de 4495 ( quatro mil e quatrocentos e 

noventa e cinco) Viaturas, sendo 2677 (dois mil, seiscentos e setenta e sete) Viaturas medias e 

de grande porte, mais 1818 (urn mil e oitocentos e dezoito) Motos, sendo que 408 

( quatrocentos e oito) aguardam descarga, finalizando uma contagem final de 4087 ( quatro mil 

e oitenta e sete) Viaturas em Atividade. 

0 numero de viaturas ultrapassa os quatro mil como mencionado, porem englobam-se 

nesta contagem todos os tipos de veiculos e ai se registre, conforme o mapa carga de viaturas 

(dados fomecidos tambem pela 4a Se~ao do Estado-Maior) desde veiculos pesados, passando 

pelas caminhonetes, autom6veis e ate as motocicletas, sem importar inicialmente o ano de 

fabrica~ao, o modelo do veiculo e o mais importante, o estado de conserva~ao. Deveras que, 

ap6s o processo de aquisi~ao destas Viaturas, o proximo procedimento vern a ser a 

Manuten~ao de 5° Escalao, necessaria para que operacionalize as Malhas Protetivas que 

formam a Malha Operacional de Recobertura da Atividade de Policiamento Ostensivo. Deste 

montante, ver-se-a devidamente planilhada o Custo Manutencitivo desta frota, com as medias 

ora serao apresentadas na Analise e Discussao dos Resultados. 

Neste capitulo, porem, para o entendimento da formalistica que sucede a Manuten~ao 

da Frota Veicular da Policia Militar, deve-se abordar a forma que o Estado atualmente adota 

para manutenir estes veiculos e a posteriori a emana~ao de conclusoes e sugestoes para 

aperfei~oamento do Modelo, cria~ao, e altera~ao de outros modelos. 

5.6 SISTEMA DE MANUTEN(:AO DO ESTADO - DEPARTAMENTO DE 
TRANSPORT£ OFICIAL 

5.6.1. Release Hist6rico do Surgimento da Manuten<;ao na PMPR 

Nos capitulos acima mencionados ja foram descritos as formas de Manuten~ao, 

fechando neste ciclo o entendimento a respeito deste assunto, sem a necessidade de aborda-lo, 

mas a importancia do assunto se reveste da necessidade de que os veiculos pertencentes a 
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frota da PMPR tenham condi~oes minimas de seguran~a. Para isto, tanto a manuten~ao 
preventiva quanto a corretiva e fundamental. Havendo falhas ou interrup~es neste processo 

manutencivo, haveni os reflexos nas malhas protetivas de policiamento ostensivo, as quais 

serao diretamente afetadas, acarretando prejuizos a comunidade que ja se ressente da 

necessidade de mais viaturas e mais ostensividade. 

Desde que os veiculos automotores fizeram parte do patrimonio da PMPR, ja havia a 

preocupa~ao com a manuten~ao das respectivas viaturas. Em razao dessa necessidade 

premente, desde os prim6rdios, a Institui~ao, modelada no exemplo do Exercito Brasileiro, 

compos, dentro de seus quadros, especialistas a fim de poder, per si, arrefecer a necessidade 

Manutenciva de suas frotas, independendo de fatores ex6genos, desvinculando-se 

estrategicamente dependencia da comunidade civil ou de servi~os de terceiros que pudessem 

comprometer a quebra da continuidade dos servi~os de policiamento ostensivo. Houve 

evolu~ao neste sentido e os mecanicos que pertenciam ao Quadro do Efetivo da Corpora~ao 

estavam sendo bern treinados, havendo contempla~oes a urn Quadro proprio conforme a 

legisla~ao em voga atualmente. Desde alguns anos para ca, a respectiva Manuten~ao era 

realizada na Corpora~ao por policiais-,militares do proprio efetivo. 

Contudo, a questao primordial, mesmo com toda a boa vontade destes mecanicos e de 

outros policiais-militares que ora se aplicavam na Manuten~ao da Frota de Viaturas estava na 

condi~ao de provimento de Recursos Financeiros para esta atividade de Manuten~ao, a mao

obra auxiliava nessa economia e adquire-se p~as que nao pudessem ser recuperadas. 

Atualmente, mesmo com o Sistema do SMV em plenitude de a~ao, alguns reparos 

denominados de pequena monta, ainda sao realizados por policial-militares, justificando-se na 

agilidade do reparo e baixo custo desta manuten~ao em prol de que a Viatura nao ficara por 

tempo excessivo na oficina credenciada, cuja media duraria mais tempo do que o conserto 

realizado. 

5.6.2 Anterior e Atual Modelo de Manuten~ao de Viaturas- Sistema Informatizado-Celepar
Sistema de Manuten~ao de Veiculos (SMV) 

Consoante o descrito no capitulo anterior, era claro que, policiais-militares que 

deveriam estar na atividade-fim da Institui~ao, ou por forma~ao tecnica ou por necessidade 

mesmo, eram empregados na atividade de Recupera~ao de Viaturas, sendo que, a Verba de 

Manuten~ao tanto para viaturas leves, medias ou pesadas, era disponibilizada pelo Estado, e 
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ainda, com a participa~ao da iniciativa privada prestando servi~os para as Unidades 

Operacionais e S~oes da PMPR, devidamente remuneradas por isso. Neste caso os recursos 

financeiros eram repassados para cada urn dos grandes comandos CPC, CPI e CCB que por 

sua vez repassavam as unidades operacionais e tambem para as subunidades, onde, entao, os 

comandantes responsaveis e conscientes de seus deveres de bern gerir a coisa publica. 

Contudo, em epocas desfavoniveis a arrecada~ao do Estado, nao raras vezes quando em 

dificuldades financeiras, alguns Gestores Publicos conseguiam manuten~ao na propria 

sociedade local gerando, desta feita, desconforto tanto ao administrador castrense quanto ao 

govemo que se via, muitas vezes, cobrado de forma incisiva tal ajuda, principalmente por 

desafetos politicos, geravam com tal atitude nociva houve uma mobiliza~ao do Govemo, que 

providenciou atraves de certame licitat6rio, a centraliza~ao da manuten~ao numa unica 

empresa. Numa primeira etapa, tal centraliza~ao foi capital por urn periodo de dois anos 

encerrando-se com a mudan~a de governo, finalizando contratos, bern como, os problemas e 

falhas apresentados pelo sistema, deu-se por encerrado o presente modelo gerenciamento e 

controle da manuten~ao da frota policial-militar e outros do estado. 

Desta feita, o anterior modelo de sistema manutencivo em que os recursos eram 

liberados aos comandantes de unidades ou subunidades passa a vigorar novamente, mas no 

dia 05 de setembro do anode 2003, o Govemo do Estado celebra urn Contrato Emergencial 

de Presta~ao de Servi~os de Manuten~ao, sob a egide da Secretaria de Estado da Seguran~a 

Publica, com a Empresa Pavema Veiculos, vigindo ate o dia 03 de mar~o de 2004, no que 

poderia haver a sua extin~ao ou renova~ao conforme fosse acordado entre as partes e nos 

criterios da conveniencia e da oportunidade, porem, com a assertiva de que a Fonte de 

recursos para a execu~ao deste contrato emergencial foi o Fundo de Modemiza~ao da Policia 

Militar- FUMPM. 

Nesse contrato de manutenvao celebrado com a Empresa Pavema, analisando o 

periodo de 12 de setembro a 31 de dezembro do ano de 2003, constatou-se que foram 

realizados urn mil novecentos e sete ( 1907) consertos em viaturas, com urn custo total 

de R$ 1.897.240,10 (urn milhao oitocentos e noventa e sete mil, duzentos quarenta reais 

e dez centavos) que se traduz em custo medio de manutenvao no valor de R$ 994,88 

(novecentos e noventa e quatro reais e oitenta e oito centavos) por viatura consertada. 

Em razao da nova sistematica e dos resultados obtidos pelo Governo, acabando com a 

dependencia dos Comandantes de Unidades, deu-se abertura de processo licitat6rio, a 

Concorrencia PUblica n°. 002/2004, elaborada pela Secretaria de Estado da Administra~ao e 
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Previdencia, originando assim uma nova forma de administra~ao da Manuten~ao da Frota 

Estatal que passou a modelar a atual administra~ao passou a ser executada no mes de maio do 

ano de 2004 quando da abertura do mencionado processo licitat6rio, e com a defini~ao dos 

vencedores do processo citado, os contratos de presta~ao de servi~os foram celebrados 1 o de 

abril de 2005, adotando-se por intermedio da Celepar, o Sistema de Manuten~ao de Veiculos 

- SMV. Dutra caracteristica que marcou a nova era da Manuten~ao. A manuten~ao da frota 

estadual atraves do Departamento de Transporte Oficial - DETO e uma a~ao do Govemo do 

Estado do Parana que gerencia de forma (mica toda a sua frota, e a Policia Militar do Parana 

faz parte deste contexto nao lhe restando altemativa senao a de integrar-se ao novo sistema de 

manuten~ao que esta legalmente calcado nos contratos frrmados pelo Estado com a iniciativa 

privada nos termos da concorrencia n°. 002/04. 0 total da frota do estado cifra o quantitativa 

de 12.000 (doze mil) veiculos incluindo a frota da PMPR, que possui 4087 ( quatro mil e 

oitenta e sete) veiculos, correspondendo com 34% da frota do estado. Atualmente, em razao 

da implanta~ao sistemica de Manuten~ao as solicita~oes de quaisquer reparos ou servi~os nas 

viaturas sao realizadas atraves do seguinte site no endere~o eletronico 

http://celepar7.pr.gov.br/smv. 

5.6.3 Sistema de Manuten~ao de Veiculos- SMV 

0 respective Programa de Manuten~ao via Informatica, foi inteiramente desenvolvido 

pela Companhia de Informatica do Parana- Celepar, onde existe 0 Manual do Usuario diz 

que o Sistema de Manuten~ao de Veiculos- SMV e urn aplicativo WEB, desenvolvido para 

gerenciar a manuten~ao da frota de veiculos automotores e outros meios de transporte do 

Estado atraves da participa~ao dos 6rgaos, do DETO e das oficinas. 0 Sistema permite o 

cadastro e pesquisa das solicita~oes de manuten~ao (hist6rico dos veiculos), bern como o 

acompanhamento do tramite destas ate a finaliza~ao da manuten~ao." 8 

Conforme o Manual do Usuario, e a pratica confrrma, e necessaria dispor de uma 

chave e senha para acessar o aplicativo que permite o preenchimento da solicita~ao de 

manutenyao de veiculos. 

Para uma nova solicita~ao o usuario deve, ap6s estar conectado pela internet, 

primeiramente informar o numero da placa do veiculo, o numero do renavam e o numero do 

8 SMV- Sistema de Manuten~ao de veiculos, Manual do Usuario, CELEPAR, mar~ de 2005. 
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patrimonio do veiculo. Em seguida deve selecionar o tipo de serviyo, registrar a 

quilometragem no odometro do veiculo, informar o nome da cidade, 0 c6digo de telefonia 

para discagem direta a distancia e onde esUt localizado o veiculo, ainda os acess6rios devem 

ser assinalados, registrar o nivel de combustive! que se encontra no tanque respective e ai sim 

descrever de forma clara o tipo de serviyo que deven1 ser realizado. A oficina que recebe a 

solicitayao elabora urn exame tecnico sobre o servi9o solicitado e apresenta oryamento 

detalhado ao 6rgao solicitante que se concordar, autoriza o conserto informando esta 

concordancia ao DETO que tambem analisa e reconfirma a autorizayao de conserto, 

informando ao 6rgao solicitante que reconfirma a oficina. Esta agora realiza o conserto 

sempre mantendo contato com o 6rgao solicitador ate a entrega do veiculo consertado, expede 

a nota fiscal correspondente e aguarda a liquidayao e o pagamento propriamente dito. Todo 

este detalhamento parece funcionar perfeitamente. Nao eo que acontece. 

Em face a sua recente aplicayao e pelo fato de estar passando por adapta9oes, desde o 

primeiro lanyamento do Sistema, houve problemas que ora estao sendo sanadas e o seu 

aprimoramento e aperfei9oamento vira com o tempo. Existem fatores extemos que 

influenciam negativamente no processo de cada uma das fases, desde a solicitayao, a 

elaborayao do or9amento, aprovayao pelo 6rgao interessado, aprova9ao do DETO ate a 

autoriza9ao para o conserto, que podem ser sanadas atraves de auditagens, tanto na esfera 

operacional do sistema ate o nivel III do Sistema. Os fatores mais comuns sao atrasos nas 

empresas para elabora9ao do or9amento alegando que nao foram buscar o veiculo para 

elaborayao do oryamento. Depois de dois dias ja solucionado o oryamento previo, e ja 

aprovado, outros complicativos vern a procrastinar o conserto e a realizayao dos reparos de 

manuten9ao. 

Para concluir o raciocinio, o tempo medio gasto com pequenos reparos em viaturas 

nas oficinas contratadas pelo atual Sistema de Manuten9ao e de aproximadamente cinco dias 

uteis. 

A elevayao de preyos ocorreu porque os contratos que regulamentam o Sistema de 

Manutenyao rezam que os prestadores de serviyos tern limita9oes maximas de pre9os de pe9as 

e mao-de-obra. Assim os empresarios acabam trabalhando sempre no limite imposto e nao 

diminuem os pre9os maximos mesmo quando e possivel (tambem ha exceyoes). Atualmente, 

dois sao os problemas encontrados neste Sistema que solucionados, o tornam eficiente: 

• 0 excesso de tempo que a Viatura fica ociosa; 

• 0 valor onerativo da Manutenyao. 
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5.6.4 Dados referente a Liberavao de Recursos de Manutenvao 

Neste subitem ter-se a explanavao crucial sobre os dados que serao trabalhos e 

apresentados na Analise dos Resultdos. 

Primeiramente, sao 12.000 (doze mil) veiculos pertencentes a frota do Estado, sendo 

destes, 4.087 (quataro mil e oitenta e sete) sao pertencentes ao patrimonio da Policia Militar, 

correspondendo a 34% por cento daquele total. Deste total da PM 2.677 (dois e seiscentos e 

setenta e sete) sao veiculos de passageiros, bern como de cargas e transportes. Somam-se a 

este montante mais 1.818 (mile oitocentos e dezoito) motos. 

Segundo, no ano de 2005 foram Iiberados para Manuten9ao da Frota Veicular R$ 

4.116.252,98 (quatro milhoes, cento e dezesseis mil, duzentos e cinquenta e dois reais, oitenta 

e nove centavos). Correspondeu urn periodo de 240 (duzentos e quarenta) dias, ou seja, de 

Maio de 2005 a Dezembro do mesmo ano, com uma media mensal de 403 ( quatrocentos e 

tres) SMV expedidas e 13 (treze) medias diarias, com uma despesa diaria de R$ 1.275,96/dia 

e finalizando com 3.226 (tres mil duzentos e vinte e seis) SMVS expedidas no total. 

No anode 2006, estes numeros sobrem para R$ 6.117.814,20 (seis milhoes, cento e 

dezessete mil, oitocentos e quatorze reais, vinte centavos), aplicados num perido de 12 (doze) 

mieses, ou seja 360 (trezentos e sessenta) dias, com media de 477 (quatrocentos e setenta e 

sete) SMVs expedidas mensais e 9 (nove) por dias no valor de R$ 1.068,24 (urn mul e 

sessenta e oito reais, vinte e quatro centavos)/dia, finalizando no final do periodo, com 5.727 

(cinco mil, setecentos e vinte e sete) SMVs devidamente registradas no Sistema Celepar. 

No ano de 2007, foram no total 4.750 (quatro mil e setecentos e cinquenta) SMVs 

expedidas no periodo de 240 (duzentos e quarenta) dias correspondendo os meses de janeiro a 

agosto deste ano, com uma media de 593 ( quinhentos e noventa e tres) SMV s mensais, com 

20 (vinte) diarias, abrangendo a media dia de R$968, 76 (novencentos e sessenta e oito reais, 

setenta e seis centavos), somando R$ 4.601.598,42 (quatro milhoes, seiscentos e urn mil, 

quinhentos e noventa e oito reais, quarenta e dois centavos) de valores ja desembolsados pelo 

FUMPM. 

E born salientar que, cada SMV s, corresponde a urn orvamento executado, mas nao 

quer dizer que o valor de SMV s corresponda a exatamente ao numero de veiculos 

manutenidos, pois, urn veiculo pode ir duas ou mais vezes para a manutenvao no mesmo ano. 

As medias altas a respeito do valor dias decorrem de que a frota tambem e formado por 
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caminh5es e onibus pelo fato de serem de valores mais altos, aumentam tambem a media 

diaria e mensal de valores em reais e absolutos no quantitativo geral. Todos os presentes 

dados foram fomecidos pela Diretoria de Financ;as, pela 4a Sec;ao do Estado-Maior da PMPR 

e pelo Centro de Suprimento e Manutenc;ao da DAL. 
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6 COMP ANHIA DE POLICIA DE CHOQUE (CIA PCHQ) - UNIVERSO DE 
PESQffiSA SOBRE CUSTO DE MANUTENCAO 

6.1 HIS TORI CO DE CRIA<;AO DA COMP ANHIA DE POLICIA DE CHOQUE (CIA 
PCHQ)-PMPR 

A hist6ria da Cia PChq remonta anterior ao periodo Ditatorial ainda na decada de 70. 

Em 1962 a Companhia de Opera~oes Especiais se vincula ao Batalhao de Guardas. Essa 

unidade elitizada da PMPR teve sua origem na cria~ao do Comando e Opera~oes Especiais ( 

COE) criado em 27 de outubro de 1964 atraves do decreto governamental n° 16.316, sendo 

esta oriunda ainda da aproveitamento da sa Cia/BG. Em janeiro de 1976, criou-se a Unidade 

de Policia de Choque, sendo ativada atraves da Portaria do CG n° 387/76-PM/1, de 23 de 

setembro de 1976, como for~a reserva do Comandnate-Geral da PMPR, com sede no Quartel 

do Comando Geral. 

Na data de sua cria~ao contava com a previsao organica de 109 (cento e nove) 

policiais militares correspondentes da 1a Companhia do Corpo de Opera~oes Especiais e 56 

soldados de 2a Classe do BG. A denomina~ao Companhia de Policia de Choque surgiu pelo 

decreto n° 3239 de 19 de abril de 1977. 

6.2 ESTRUTURA ORGANOGRAMATICA DACIA PCHQ 

A Cia PChq esta estruturada conforme o Quadro Organizacional fatico em tres 

subestruturas bern definidas que vern a ser: 

a. RONE; 

b. CANIL CENTRALe; 

c. COE 

6.2.1 Rondas Ostensivas de Natureza Especial (RONE) 

A RONE (Rondas Ostensivas de Natureza Especial) foi criada no dia 13 de julho de 

1992, pelo CPC (Comando do Policiamento da Capital) devido o crescimento de 

criminalidade violenta, e como forma de recobrimento da Malha Protetiva originaria 
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composta pelo 1 o Esfon;o das Unidades Operacionais de Area. Abaixo tem-se a forma 

doutrinaria de aplicabilidade da RONE no recobrimento operacional da Malha Ordinaria 

como op~ao de Quarto e Quinto Esfor~o: 

Quarto esforyo 

A nivel de CPC - terceiro recobrimento - lan~mento de Unidades Tatico 
M6veis_do CPC- Es~ ~ Mon, BPTran, BP Gd, Cia Ind. P Gd e Cia p Chq. 
Recobnmento do poiiCJamento montado, a pe e motorizado suplementado 
por caes. Atua9ao nos locais mais sensfveis a delinquencia ou assumido as 
missoes especfficas. Executara tambem opera96es especiais, batidas 
policiais, escoltas de valores e de presos, sendo suplementados pelo 
emprego do pessoal da area meio e dos alunos da APMG e EsFAEP. 

Quinto esfor9o 

Constitui-se no ultimo recobrimento da malha protetora, com emprego do 
RPMon, Chq (RONE), com missao especlfica de combater mais 
eficazmente a criminalidade violenta, e de maneira especifica. 
Ha de considerar que a designa9ao do Tatico M6vel Auto mudou para 
ROT AM. 

Ainda, em razao da necessidade de pronto emprego, a RONE, atraves da Cia Pchq, 

utiliza ainda os seus efetivos na atua~ao de situa~oes de emergencia ( Greves dos 

Portmirios/2000 e Reintegra~oes de Posse. As Rondas Ostensivas de Natureza Especial 

(RONE) constituem-se em uma tropa especialmente treinada e preparada para o combate a 

criminalidade violenta, atendendo ocorrencias de vultos tais como: Roubos executados por 

quadrilhas especializadas, extorsoes mediante seqiiestro e tnifico de entorpecentes. Viaturas 

de medio porte, composta por guarni~oes com 04 ( quatro) ou 05 (cinco) policias militares, 

comandadas por graduados, que estao diretamente subordinados ao oficial comandante do 

Pelotao. Armamentos e equipamentos especificos, uniformes camuflados que propiciam 

melhores condi~oes de progressao, tanto no ambiente urbana como no ambiente rural. 0 

objetivo principal e a forte capacidade de a~ao e rea~ao na preven~ao e na repressao ao crime, 

principalmente por meio das abordagens e buscas pessoais realizadas. 

6.2.2 Canil Central 

Foi criado no mes de agosto de 1970, ap6s o Comandante Geral da PMPR ter decidido 

pela a implanta~ao de urn Canil para a Policia Militar do Parana e atraves de estudos e visitas 

em outras institui~oes Policiais Militares no Brasil com o envio de urn Oficial para a coleta de 
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materiais e subsidios necessarios para a implanta~ao de uma Unidade desta no ambito da 

PMPR, no ano seguinte seria instituido o Canil da PMPR 

Inicialmente a primeira sede do Canil Central da PMPR era fundos do Quartel do 

Comando Geral no bairro Rebou~as o Canil da PMPR fora subordinado ao Comandante da 

Companhia de Policia de Choque atraves da portaria n° 694/77-PM/1 de 18 de mar~o de 1977. 

Atraves do decreto no 3.373 de 17 de maio de 1977 publicado no Diario Oficial n° 54 de 18 de 

maio de 1977 o Governador do Estado do Parana Exmo Sr. Jaime Canet Junior criou o 

sistema de manuten~ao de caes da PMPR, atualmente o Canil Central da PMPR encontra-se 

na rua Tomaz Otto n° 490 no bairro Pilarzinho nesta Capital. 

Atividades desenvolvidas com os caes: 

• Radio Patrulhamento com OS caes: Modalidade de policiamento Ostensivo 

onde o cao faz parte da equipe policial e sera utilizado como uma alternativa 

nas situa~oes onde haja necessaria a interven~ao do cao. As ra~as utilizadas 

para este tipo de trabalho sao o Pastor Alemao, o Pastor Malin6is e o 

Rottweiler. 

• Faro de Entorpecentes: 0 cao e treinado a fim de identificar e assimilar o odor 

caracteristico do narc6tico, buscando, sempre atraves de brincadeiras os pontos 

homizios dessa substancia. Sao utilizados as ra~as:Pastor Alemao e retriver do 

Labrador. 

• Faro de Explosivos: Partindo do mesmo principio do faro de entorpecentes o 

cao ira buscar o odor caracteristico do explosivo auxiliando o Grupo de Anti

Bomba do COB (Comandos e Opera~oes Especiais) na desarticula~ao do 

artefato. Assim como o cao de entorpecentes nao tera contato com o explosivo, 

apenas com o odor. As ra~as empregadas sao o Pastor Alemao e o retriver do 

Labrador. 

• Busca em Escombros: Atraves do seu faro o cao e condicionado a fazer 

sele~ao de odores e buscar dentro de urn universo delimitado urn local 

selecionado a ele como pessoas, objetos e etc para que indique o exato local 

onde estao. Sao empregados as ra~as Pastor Alemao e o retriver do Labrador e 

o Bloodhound. 
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• Policiamento em eventos: Utilizados os caes de patrulhamento pois estes sao 

treinados para se necesscirio irao salvaguardar a ordem e a integridade fisica de 

terceiros e dos policiais. 

• Apresenta~oes de cunho pedag6gico e educatico: Palestras, apresenta~oes do 

trabalho do cao de policia, orienta~oes e respostas de questionamento. 

6.2.3 Comandos e Opera~oes Especiais (C 0 E) 

0 Comando de Opera~oes Especiais (COE), da Cia P Choque, estruturou-se a partir da 

diretriz n° 001/92 apesar de existir informalmente muito antes . E composta por urn grupo de 

policiais militares que estao em continuo treinamento, baseado em manuais e tecnicas Sul 

Africanas, Israelenses, da SWAT Norte Americana e do GSG9 Alemao, para atuar de forma 

nipida e sem falhas. Sua missao e agir em ocorrencias que exijam conhecimento em tecnicas e 

taticas anti-sequestro com refens localizados, taticas de desarma de bombas e engenhos a~oes 

anti-motim em presidios, resgate de acidentados e perdidos em floresta, mata, montanhas e 

locais de dificil acesso e opera~oes especiais a criterio do Comandante Geral e Comandante 

da Cia P Choque, utilizando viaturas, armamentos e equipamentos especiais e ate mesmo 

helic6ptero, quando necessario. 
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6.3 P ARQUE LOGISTICO REFERENTE A VIATURAS E MANUTEN<;AO 

Resumindo, o Parque Logistico referente a Viaturas da Cia PChq tern 0 respective 

quantitative por marcas conforme seve: 

Tabela no 02. Distribuiyao das Vtrs por Marcas e Funyao Operacional Fatica. 

MARC A Qtde CANIL 9 
AGRALE/1600 1 ADM 1 
AMV/PUMA 914 CD 1 CMDUNID 1 
FIAT/PALlO WEEK ELX FLEX 1 
GM/BLAZER 12 
GM/BLAZER ADVANTAGE 7 

COE 4 
P/2 4 
RONE 21 

GM/BLAZER DLX 2.8 4X4 2 TP 1 
1/RENAUL T KANGOO AUT1616 4 
IMP/GM EVM VERANEIO 1 
IMP/TOYOTA HILUX 4CD DLX 1 
M.BENZ/LO 814 1 
NISSAN/FRONTIER 4X4 XE 4 
RENAUL T/MASTER13M325DCI 2 
VW/8.140 CO 1 
VW/PARATI CL 1.6 Ml 3 
Total Resultado 41 

Fonte: EM/PM4 -2007 

Logicamente que, o Parque de Viaturas e urn dado oscilante e dinamico, podendo 

mudar de mes a mes, conforme aquisiyao e descarga de Viaturas. A presente Tabela 

demonstra ainda a variedade de veiculos conforme a marca. 0 respective Parque de Maquinas 

da Cia PChq, compoem basicamente de 48% de veiculos da marca Chevrolet e do Modelo 

Blazer, restando 11% de Veiculos Renault seguindo das demais marcas e modelos. A Tabela 

ao lado, demonstra a distribuiyao funcional das Viaturas. Alem do que, 52% das Viaturas 

pertencem a RONE, e estas sao aplicadas no 4° e 5° Esfor9o da Malha Operacional Protetiva 

do Comando do Policiamento da Capital. 

Abaixo, segundo os dados fornecidos pela P/4 da Cia PChq, eis as Tabelas 

demonstrativas com o Planilhamento das Despesas de Manutenyao das Viaturas da Cia PChq 

para as referidas comparayoes. Nas Analises dos Resultados, far-se-a algumas comparayoes 

da frota da Cia PChq com a frota Geral da PMPR. Denota-se, de salto, que as Vtr Blazer 

absorvem parte considerada do recurso geral destinado a Cia PChq. Eis os demonstratives: 
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Tabela no 03. Planilha de Custo de Manutenyao Vtr Cia PChq ano 2005. 

Planilha de Custos Anual de Manutenc;io ano 
2005 

OUTRAS MARCAS R$ 16.503,30 

BLAZER R$ 83.530,19 

NISSAN FRONTIER R$ 25.035,98 

R$ 125.069,47 

Fonte: P/4 da Cia PChq ano 2007. 

Tabela n° 04. Planilha de Custo de Manutenyao Vtr Cia PChq ano 2006. 

Planilha de Custos Anual de Manutenc;io ano 
2006 

OUTRAS MARCAS R$ 42.427,32 

BLAZER R$ 150.818,19 

NISSAN FRONTIER R$ 10.597,49 

R$ 203.843,00 

Fonte: P/4 da Cia PChq ano 2007. 

Tabela n° 05. Planilha de Custo de Manutenyao Vtr Cia PChq ano 2007. 

Planilha de Custos Anual de Manutenc;io ano 
2006 

OUTRAS MARCAS R$ 128.252,47 

BLAZER R$ 187.425,71 

NISSAN FRONTIER R$ 10.597,49 

R$ 326.275,67 

Fonte: P/4 da Cia PChq ano 2007. 
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7 METODOLOGIA 

0 tema em tela foi pesquisado durante a realiza~ao do Curso Superior de Policia, 

Turma I/2007, desenvolvido nos meses de maio a agosto do corrente ano, tomando base das 

planilhas lineares e quantitativas fomecidas pela PM/4 da PMPR, DAL, e do DETO, atraves 

do sistema informatizado denominado SISTEMA DE MANUTEN<;AO DE VEICULOS 

(SMV). A pesquisa foi de natureza qualitativa, com demonstrativos gnificos em forma de 

tabelas e gnificos, aplicando-se tratamento estatistico. 

0 Universo escolhido para pesquisa foi a Cia PChq pertencente ao Comando do 

Policiamento da Capital. Com esta esteira, formou-se urn Banco de Dados relativo ao 

or~amento, estendido para as manuten~oes em viaturas ja finalizadas para os devidos 

comparativos. 0 termo inicial deu-se no de 2005 a 2007, sendo que, no ano de 2005, a 

pesquisa deu-se nos meses de maio/05 a dezembro/05. No anode 2006, deu-se de Janeairo/06 

a Dezembro/06. No anode 2007, a pesquisa estendeu-se Janeiro/07 a Agosto/07. Os espa~os 

temporais pesquisados diferem na Amostra linear, contudo, as medias foram obitdas de forma 

paritciria combinando o tempo de cada ano e realizado urn grcifico comparativo. 

As pesquisas documentais sao poucas e oriundas da iniciativa dos 6rgaos e Se~oes 

que determinam as informa~oes, desta feita, reduzindo-se a lista de pesquisas bibliograficas. 
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8 ANALISE E DISCUSSAO DOS RESULTADOS 

Com os relat6rios fornecidos pela PM/4, DALe pela Cia e Diretoria de Finan~as, deu

se prosseguimento a elabora~ao gnifica de Tabelas eo respectivo tratamento estatfstico que 

ora se distribui abaixo, podendo entao se fazer urn processo cognitivo que formani a presente 

conclusao deste Trabalho Monogratico. 

8.1 ANALISE DOS RESULTADOS 

Tabela n° 06. Demonstrativo Gnifico Tabular Numerico e Financeiro da Manuten~ao de Vtrs 

2007. 

Demonstrative Grafico de Manuten~ao das Viaturas da PMPR -ANO 2005-2007 
SMV Periodo 

Valor Liberado 
Media SMV Media SMV Media SMV 

Ano Expedidas em Dias 
para Manutengao 

MEN SAL Diaria Diaria R$ 
2005 3226 240 R$ 4.116.252,89 R$ 514.531,61 13 R$17.151 ,05 
2006 5727 360 R$6.117.814,20 R$ 509.817,85 16 R$ 16.993,93 
2007 4750 240 R$ 4.601.598,42 R$ 575.199,80 20 R$19.173,33 

13703 840 R$14.835.665,51 
Fonte: Relat6rios oriundos do P/4 da Cia PChq, SMV (DETO), DALe DF. 

Tabela n° 07. Demonstrativo Gratico Tabular Comparativo dos Custos de Manutenyao PMPR 

x CiaPChq 2007. 

CiaPChq PMPR %CiaPChq VtrCiaPChq 
2005 R$ 125.069,47 R$ 4.116.252,89 3,04% 41 
2006 R$ 203.843,00 R$ 6.117.814,20 3,33% 52 
2007 R$ 326.275,67 R$ 4.601.598,42 7,09% 42 

Fonte: Relat6rios oriundos do P/4 da Cia PChq, SMV (DETO), DALe DF. 
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Grafico n.o 04- Grafico Demonstrative do Custo de Manutenrao da PMPR x c· PCh An 
2005-2007. Y ta q, o 

Custo de Manuten~ao Anual PMPR x Cia PChoq 

R$ 7.000.000,00 

R$ 6.000.000,00 

R$ 5.000.000,00 

R$ 4.000.000,00 

R$ 3.000.000,00 

R$ 2.000.000,00 

R$ 1.000.000,00 

R$ 0,00 

Cia PChoq 

Fonte: Relat6rios oriundos do SMV (DETO) e P/4 da Cia PChq 

PMPR 

'o 2005 

1• 2ooo 
~2007 

Grafico n.0 05Grafico Demonstrative do Quantitative de Viaturas da Cia PChq por Marcas. 

Quantitativa de Viaturas por Marcas Cia PCHOq 2007 

0 5% 
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• VN/8 14000 • w.tPARAllCL 16 MI 

Fonte: Relat6rios oriundos do P/4 da Cia PChq. 
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Gnifico n. 
0 

06- Graft co Demonstrative por Barras do Quantitative de Viaturas da Cia PChq 
por Marcas ano 2007. 

Quantitativa de Vtr por Marc as da Cia PChq-2007 
14 

12 
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Fonte: Relat6rios oriWldos do PJ.t da Cia PChq. 
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Grafico n.0 07- Grafico Demonstrative por Func;oes Operacionais das Vtrs Cia PChq 2007. 

Distribui~io Q.ualit~iva de Ulr por Fun~oes Operacionais Cia PChq 2007 

01 ; 2% 
21 ; 52% 

lo CANIL •ADM oCMD UNID oCOE •PI2 oRONE • TP I 

Fonte: Relat6rios oriWldos do PI-t da Cia PChq. 
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Tabela no 08 . Demonstrative Tabular de Custos de Manuten9ao por Marcas Vtr Cia PChq 

2005. 

Planilha de Custos Anual de Manutenqao ano 
2005 

OUTRAS MARCAS R$ 16.503,30 

BLAZER R$ 83.530,19 

NISSAN FRONTIER R$ 25.035,98 

R$ 125.069,47 

Fonte: Relat6rios oriundos do P/4 da Cia PChq. 

Gnifico n.0 08Demonstrativo Gnifico de Custo de Manuten9ao por Viaturas 

Demonstrativo de Custo de Manuten~o por Viaturas Cia PChoq a no 
2005 

OUtras Marcas NSSAN FRONTIER 

GM BLAZER 

67% 

13% 

I o NISSAN FRONTIER _ • GM BLAZER o <Jutras Marcas 

Fonte: Relat6rios oriundos do PI-t da Cia PChq. 
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Tabela no 09. Demonstrativo Tabular de Custos de Manuten<;ao por Marcas Vtr Cia PChq 

2006. 

Planilha de Custos Anual de Manutenqio ano 
2006 

OUTRAS MARCAS R$ 42.427,32 

BLAZER R$ 150.818,19 

NISSAN FRONTIER R$ 10.597,49 

R$ 203.843,00 

Fonte: Relat6rios oriundos do P/4 da Cia PChq. 

Gnifico n. o 09Demonstrativo Graft co de Custo de Manuten<;ao por Viaturas da Cia PChq ano 
2006. 

Demonstrativo de Custo de Manuten~ao por Viaturas Cia PChoq a no 2006. 

NISSA N FRONTlER 
5% 

Fonte: Relat6rios oriundos do P/4 da Cia PChq. 

OVTRAS MA.RCAS 
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Tabela no 010. Demonstrative Tabular de Custos de Manutenyao por Marcas Vtr Cia PChq 

2007. 

Planilha de Custos Anual de Manutenqao ano 
2007 

OUTRAS MARCAS R$ 128.252,47 
BLAZER R$ 187.425,71 
NISSAN FRONTIER R$ 10.597,49 

R$ 326.275,67 
Fonte: Relat6rios oriundos do P/4 da Cia PChq. 

Gnifico n. o 010 Demonstrativo Gnifico de Custo de Manutenyao por Viaturas da Cia PChq 
ano 2007. 

Oemonstrativo de Custo de Manuten~io por Viaturas Cia PChoq a no 2007. 

o NISSA N FRONTlER 
30A, 

r- 0 OUTRAS MARCAS • BLAZER o NISSAN FRONTlER 

Fonte: Relat6rios oriundos do P/4 da Cia PChq. 
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Grafic? n. o 0 II Graft co Demonstrative do Custo de Manuten~ao de Vtr da PMPR no periodo 
de Mat-Dez 05 . 

I --------. 
Custo de Manuten~ao de Vtr PM mai-dez 05. 
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Fonte: Relat6rios oriundos do P/4 da Cia PChq. 
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Grafico n.0 OI2 Grafico Demonstrative do Custo de Manuten~ao de Vtr da PMPR no periodo 
de Jan a Dez 06. 

Custo de Manuten~ao de Vtr PM jan-dez 06. 
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Fonte: Relat6rios oriundos do SMV (DETO) e DF: 
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Gnifico n. o 013 Gnifico Demonstrative do Custo de Manuten~ao de Vtr da PMPR no periodo 
de Jan a Ago 07. 
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Fonte: Relat6rios oriundos do SMV (DETO) e DF: 

Gnifico n.0 014 Gnifico Demonstrative do Custo de Manuten~ao de Vtr da PMPR nos anos 
de 2005-2007 .. 

Media de Val ores Anua is de tv'anuten«;ao de \Ar PM a no 2005-2007 
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Fonte: Relat6rios oriundos do SMV (DETO) e DF: 
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Gnifico n. o 015 Demonstrative do Quantitativa de SMV s Expedidas para a Manuten¥ao de 
Vtr da PMPR nos anos de 2005-2007. 
r--~ -- ----
• 

Media de SMVs Expedidas por Ano. 
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-------· 

Fonte: Relat6rios oriundos do SMV (DETO) e DF: 

Grafico n.0 016 Grafico Demonstrative da Media Mensal Quantitativa de SMVs Expedidas 
para a Manutenvao de Vtr da PMPR nos anos de 2005-2007. 
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Gnifico n.
0 

017 Gnifico Demonstrative da Media Diaria Quantitativa de SMVs Expedidas 
para a Manutenyao de Vtr da PMPR nos anos de 2005-2007. 

Media de SMVs Expedidas Dia 

oAno 2005 • Ano 2006 o Ano 2007 

Fonte: Relat6rios oriundos do SMV (DETO) e DF: 
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8.2 DISCUSSAO DOS RESULTADOS 

No capitulo anterior foi exposto os gnificos em disposiyao aos relat6rios fomecidos 

pela Diretoria de Finanvas, Centro de Suprimento e Manutenvao/MB, pela P/4 da Cia PChq e 

da propria PM/4, resultando a diagramavao iniciando nas Tabelas n° 06, Graticos n°.04 ao 

Grafico n°.17. Diante destes dados tem-se as seguintes informayi)es: 

A PMPR, conforme o item 5.5, na Tabela n°. 01, Inventario do Quantitativa de Vtrs 

PM Ano 2007-PM4, possui urn Parque Logistico de Viaturas de 4.087 (quataro mile oitenta e 

sete) correspondendo a 34% por cento do total de Veiculos Oficiais no total de 12.000 (doze 

mil). Deste total 2.677 (dois e seiscentos e setenta e sete) sao veiculos de passageiros, de 

cargas e transportes, some-sea este numero mais 1.818 (mile oitocentos e dezoito) motos. 

0 atual Sistema de Manutenvao e realizado por feito Licitat6rio, no principio da Livre 

Concorrencia e do menor preyo, atraves de pregao eletronico digital presencia!. As Oficinas se 

cadastram e lanvam suas ofertas com desconto nas pe9as e mao-de-obra aplicando uma 

tabaela para diferir classificavao das oficinas. Depois de terminado o prazo Leiloat6rio 

precede-se a classificavao dos vencedores. 

0 Complexo orvamentario ate o liberat6rio, denominou-se SMV (Sistema de 

Manutenvao de Veiculos), portanto, dizemos que o procedimento de Manutenvao e uma 

SMV. 0 montante de SMVs expedidas nos periodos de maio a Dez 05 - de janeiro a 

dezembro 06- janeiro a agosto 07 foram de 13.703 (treze mile setecentos e tres) pedidos 

autorizados. Ressalte-se que este numero nao corresponde ao numero exato de viaturas 

consertadas, uma vez que cada viatura pode passar por mais de urn conserto por ano. 0 

periodo total de dias atingiem ao final do mes de agosto a quantia de 840 ( oitocentos e 

quarenta) dias somando o montante de R$ 14.835.665,51 (quatorze milhoes, oitocentos e 

trinta e cinco mil, seiscentos e sessenta e cinco reais, cinqiienta e urn centavos). 

No anode 2005, no periodo de maio a dez 05, somou-se 240 (duzentos e quarenta) 

dias, expediu-se 3.226 ( tres mil duzentos e vinte e seis) SMV s no valor total de 

R$4.116.252,89 (quatro milhoes, cento e dezesseis mil, duzentos e cinqiienta e dois reais, 

oitenta e nove centavos, com a media mensal de R$ 514.531,61 (quinhentos e quatorze mil, 

quinhentos e trinta e urn reais e sessenta e urn centavos, culminando com a expedivao de 13 

(treze) SMVs por dia, totalizando urn media diaria de R$ 17.151,05 (dezessete mil, cento e 

cinqiienta e urn reais, cinco centavos). 
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Ja o ano de 2006, o periodo de aplicayao fechou os 360 (trezentos e sessenta) dias, 

foram expedidas 5.727 (cinco mil, setecentos e vinte e sete) SMVs, somando 0 montante de 

6.117. 814,20 ( seis milhoes, cento e dezessete mil, oitocentos e quatorze reais, vinte centavos) 

sendo a media mensa! de R$b 509.817,85 ( quinhentos e nove mil, oitocentos e dezessete 

reais, oitenta e cinco centavos), com lanyamento medio de 16 SMV/dia com a media diaria 

em R$ de R$16. 993,93 ( dezesseis mil, novecentos e noventa e tres reais, noventa e tres 

centavos). 

Referente ao ano de 2007, o periodo de pesquisa alcanyou ate o mes de agosto, 

finalizando urn periodo de 240 (duzentos e quarenta) dias, identico periodo do anode 2005. 

Foram expedidas 4.750 (quatro mil, setecentos e cinqiienta) SMVs, acumulando o montante 

de R$ 4.601.598,42 (quatro milhoes, seiscentos e urn mil, quinhentos e noventa e oito reais, 

quarenta e dois centavos), com urn valor medio mensa! de SMVs de R$ 575.199,80 

(Quinhentos e setenta e cinco mil, cento e noventa e nove reais, oitenta centavos), com 

lanyamento de 20 ( vinte) SMV s diarias, correspondente a R$ 19.173,3 3 ( dezenove mil, cento 

e setenta e tres reais, trinta e tres centavos). 

Tomando base o primeiro ano e experiencia com o Sistema de Manutenyao de 

Veiculos, para demonstrayao das inferencias estatisticas comparativas, tem-se que no volume 

de SMV por ano vern aumentando, mesmo em relayao ao primeiro ano que o periodo iniciou

se no mes de maio, como ano de 2006 com periodo temporal de 360 (trezentos e sessenta) 

dias e neste ano, com periodo de pesquisa identico ao de 2005. Denota-se que, a expediyao de 

SMV nos anos de emissao, em relayao ao anode 2006 houve urn aumento de 77% (setenta e 

sete por cento) e respectivamente ao ano de 2005 foi de 47% (quarenta e sete por cento). 

Comparando ainda a tendencia mediana da emissao de SMV s, provalmente o ano de 2007 

finalizara entre 2.000 e 2.400 (duas mil e duas mil e quatrocentos) SMVs expedidas como 

montante provavel de 6750 (seis mil e setecentos e cinquenta) SMVs, que vetorizara uma 

evoluyao em 17% em relayao ao ano de 2006. Em montante de valores liberados por ano, 

tem-se que, em relayao ao ano de 2005, no ano de 2006, houve uma evoluyao de 48% 

(quarenta e oito por cento). Neste periodo de 240 (duzentos e quarenta) dias, no anode 2007 a 

evoluyao foi 11%, considerando ainda a projeyao de aumento de 17% ate o final do ano. As 

medias de SMV s mensais em val ores de reais tambem estao sofrendo urn acrescimo, contudo, 

em referencia ao lanyamento diario de SMV s segue uma evoluyao consideravel, 

demonstrando que, mais veiculos por dia, estao sendo consertados. Contando com a media de 

SMVs expedidas de 13.763 (treze mil, setecentos e sessenta e tres), pode dizer que ha uma 
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media de 1 (uma) viatura por SMVs expedidas por ano e no gera1, uma media de tres SMVs 

expedidas por viaturas nestes 840 ( oitocentos e quarenta) dias de aplicabilidade do Sistema de 

Manuten~ao de Viaturas. 

No Universe de Pesquisa da frota de viaturas pertencentes a Cia Choq as mesmas sao 

distribuidas por fun~oes Operacionais consoante bern expoe a Tabela n° 02, contando 

atua1mente com total de 42 (quarenta duas) diversas. No ano de 2006 a Cia PChq contava 

com 52 (cinqiienta e duas) Vtrs. Para o anode 2007, este parque teve urn decrescimo de 20% 

de sua frota. 

Sendo no ano de 2005, a Cia PChq utilizou 3.04% do montante total de SMVs 

expedidas, correspondendo a R$ 125.069,47 (cento e vinte e cinco mil, sessenta e nove reais, 

quarenta e sete centavos) para urn parque de 41 (quarenta e uma) Viaturas, numa media de R$ 

3.050,48 (tres mil, cinqiienta reais, quarenta e oito centavos) por Vtr. 

Para o anode 2006, no periodo de 360 (trezentos e sessenta) dias, o valor utilizado em 

SMVx expedidas alcan~ou o montante de R$ 203.843,00 (duzentos e tres mil, oitocentos e 

quarenta e tres reais), correspondente a 3,33 %do valor liberado para toda a PMPR no mesmo 

ano, porem para urn parque de 52 (cinqiienta e duas) Viaturas, numa media de R$ 3.920,00 

( tres mil, novecentos e vinte reais) por Vtr. 

No periodo de 240 (duzentos e quarenta) dias deste ano, a Cia PChq utilizou 7,09% 

(sete virgula nove por cento) dos recursos da PMPR, correspondendo a R$ 326.275,67 

( trezentos e vinte e seis mil, duzentos e setenta e cinco reais, sessenta e sete centavos), para 

uma frota de 42 (quarenta e duas) veiculos na medi"- de R$ 7.768,46 (sete mil setecentos e 

sessenta e oito reais, quarenta e seis centavos) por viatura. Em rela~ao ao anode 2005, houve 

urn acrescimo de 160% ( cento e sessenta por cento) no montante liberado e para o ano de 

2006 urn acrescimo de 60% (sessenta por cento). 

No Gnifico n° 05, consta que, 48% da frota veicular da Cia PChq sao da marca GM, 

modelo Blazer, seguido da marca Nissan modelo Frontier, com 10% e da Renault Kangoo, 

com 11%. Urn comentario que e necessario realizar, que tais veiculos tern a manuten~ao mais 

cara em mao-de-obra e pe~as no mercado sendo as primeiras do tipo camioneta e a segunda 

utilitario. Por isso, a media de SMV por viaturas da Cia PChq sao altas em rela~ao a outras 

viaturas. Outro ponto deste processo cognitive e a distribui~ao das Viaturas por fun~oes 

operacionais. 21% das viaturas sao pertencentes a Ronda Ostensiva de Natureza Especial 

(RONE). Sendo assim, estas Viaturas sao empregadas 24 horas diuturnamente, acelerando o 
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desgaste normal, principalmente os veiculos do tipo Blazer e Frontier, por isso, a necessidade 

de reiterada vezes serem encaminhadas ao Sistema de Manuten~ao de Veiculos. Ja a Tabela 

no.08 demonstra que as Vtrs Modelo Blazer e Frontier no ano de 2005 consumiu R$ 

108.566,88 (cento e oito mil, quinhentos e sessenta e seis reais, oitenta e oito centavos), 

correspondendo a 80% (oitenta por cento) do valor Iiberado para a Cia PChq (R$ 108.566,88), 

enquanto as outras marcas consumiram 20% (vinte por cento) do sobrante dos recursos. Na 

Tabela n°. 09, as Vtrs Blazer e Frontier consumiram 79%(setenta e nove por cento) dos 

recursos destinados a Cia PChq no ano de 2006 (R$ 161.415,68), ou seja, 49% (quarenta e 

nove por cento) em rela~ao ao ano anterior. Na Tabela n°.010 temos que os recursos para a 

Blazer e a Frontier passaram a somar 61% (sessenta e urn por cento) dos recursos (R$ 

198.023,20), ou seja, 83% (oitenta e tres por cento) em rela~ao ao anode 2005 e 22% (vinte e 

dois por cento) em rela~ao ao ano de 2006. 

Os Graficos n°.011, 012 e 013, demonstram as medias mensats e seus ptcos, 

concentrando-se no ano de 2005 no mes de ago., 2006 no mes nov. e 2007 no mes de jul. A 

media Custo Anual esta exposto no Grafico n°.014, sendo que denota-se a redu~ao do Custo 

Medio por SMV anual esta decrescendo enquanto que, a media de SMV s mensais e diarias 

estao evoluindo, ou seja, no geral para a PMPR, os valores medios em reais de manuten~ao 

estao decrescendo eo numero de SMVs expedidos estao aumentando (Grafico n°.016 e 017). 

No Grafico n°.16, temo o numero absoluto de SMVs expedidas anualmente. No entanto, deve

se considerar que no ano de 2006, a oportunidade de fechar o ciclo temporal foi o anual, 

tomando perfeito o Universo pesquisa completando urn ano exatamente. Os anos de 2005 e 

2007 o Universo Pesquisa Temporal se deram no periodo de 240 dias, invertendo-se p6los 

temporais. Na expectativa para o ano de 2007, em rela~ao a media de 20 (vinte) SMV 

expedidas dia neste ano ultrapasse o quantitativo do ano de 2006. 
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9 CONCLUSAO. 

Atualmente a popula~ao, de maneira geral e em especial nos grandes centros urbanos 

vivencia urn clima de inseguran~ e intranqiiilidade publica (sindrome da vivencia e d~ 
medo ), como muito hem explicitado na Introdu~ao deste trabalho monognifico. Que esta 

doen~a social denominado Violencia deixa de ser urn problema tao somente de for~a policial 

como estrategia de forma~ao do escudo social protetivo passando a esfera de planejamento 

politico educacional, habitacional, do trabalho, do saneamento basico, da qualifica~ao da 

mao-de-obra, da politica para evitar a impunidade, e tantos outros fatores que atuam 

diretamente nos fatores propiciadores da Violencia. 

Outra questao abordada foi a tematica Efetivo com fator inibidor e como Estrategia de 

pacifica~ao social, fica comprometida tal inferencia no quesito direto de impedimento ou 

arrefecimento na criminalidade em razao da existencia dos fatores sociais ora ja citados, 

ficando ao criterio do questionamento se, realmente, a ado~ao de aumento de efetivo das 

for~as policiais de seguran~a sera eficaz ou ainda, apresentara resultados a medio e a Iongo 

prazo no arrefecimento ou diminui~ao da criminalidade ou, o crime, havendo necessidade de 

ocorres-lho por for~a da necessidade se especializani a exemplo do tnifico de drogas? Resta 

ainda na dicotomia comparativa a rela~ao ao efetivo da for~a coibitiva da criminalidade, onde 

a ONU contempla a indicativa de urn policial para cada grupo de 1.000 (urn mil) pessoas, o 

que se pode induzir ou deduzir quando ha o conhecimento de uma for~a policial composta por 

535.244 (quinhentos e trinta e cinco mil e duzentos e quarenta e quatro) policiais em todo o 

territ6rio nacional. 

Diante do comparativo, tem-se ainda que, no Brasil a rela~ao policia x cidadao chega 

ao indice de 304 (trezentos e quatro) pessoas por policial no territ6rio brasileiro. Continuando 

a parte conclusiva deste trabalho monografico, temos a informa~ao de que, 67% (sessenta e 

sete por cento) do efetivo desta for~a policial do Sistema Nacional de Seguran~a, sao 

formadas pelas Policias-Militares e, 400/o desta composi~ao de for~a se encontra no Estado de 

Sao Paulo. 

Seguindo a esteira cognitiva, ha a falta de estrutura do Judiciario e do Sistema 

Penitenciario Brasileiro, em acolher a legiao de condenados, e a politica penal que impede de 

que o preso cumpra a sua pena. 0 recolhido ao Sistema penal, favorecido pela atuallegisla~ao 

de execu~ao penal, pode sair com o cumprimento de urn sexto da pena, em razao politica 

apenas para vagar espa~o para recolhimento de outros ao sistema em razao da falta de 
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estrutura penitenciaria. Somando aos fatores ja culminados, a sensa~ao de impunidade 

campeia na sociedade, alem do que, as conquistas de agravamento de penas, sao abrandadas 

pela falta de estrutura~ao penal ja citada, em prejuizo a comunidade, que ve a pessoa do 

condenado, novamente as ruas, em o devido processo de cumprimento de pena e mesmo antes 

da possibilidade de ressocializa~ao do egresso. A politica de solu~oes empiricas, sem urn 

estudo aprofundado dos efeitos, tern colocado uma tropa sem instru~ao, ao nivel extremado de 

carga horaria, sem o cumprimento de metas preparat6rias e mudan~as nos conteudos 

programaticos. 0 efetivo mais antigo, sem a possibilidade de urn grau mais intenso de 

instru~ao, veio a contribuir com a quebra de principios petreos de administra~ao militar, 

tomando os resultados negativos a Institui~ao, e com a falta de preventividade eficiente, 0 

Sistema tomou-se altamente reativo. 

Segundo dados informais do Centro Integrado de Operacao de Seguranca Publica. 

(CIOSP), na cidade de Curitiba e regiao metropolitana, de segunda a quinta-feira, sao gerados 

no Sistema COPOM cerca de 12.000 (doze mil) ocorrencias, sendo que, prioritariamente, 

seguindo o discricionarismo do Chefe de Opera~oes do dia, sao atendidos 2.000 (duas mil) 

ocorrencias. A partir de sexta-feira a domingo, estes numeros sobem para 15.000 (quinze mil) 

ocorrencias, sendo atendidas o mesmo numero dos dias normais. Ha urn acrescimo de 25% 

(vinte e cinco por cento) de ocorrencias, porem a capacidade de atendimento destes reclamos 

sociais e inalterada. Deste total de ocorrencias, no seu horario de pico, a capacidade reativa de 

atendimento nao chega a ultrapassar 16% das ocorrencias. Com o Sistema altamente reativo, a 

proatividade fica deveras comprometida. 

Logicamente, a Violencia Urbana possui uma hist6ria da ocupacao urbana em razao de 

mudan~as dos ciclos economicos, elevando uma evolu~ao da densidade populacional dos 

grandes centros urbanos de varios estados do Brasil, seguindo uma tendencia mundial. No 

anseio de busca de novas solu~oes, sao realizados diversos estudos e estes colaboram com as 

politicas de mudancas comportamentais internas das institui~oes. 

A missao basilar da corpora~ao e garantir ao cidadao o exercicio dos direitos e 

garantias fundamentais previstos na Constitui~o Federal enos instrumentos intemacionais, 

relacionados aos Direitos Humanos, subscritos pelo Brasil (art. 5°, § 2° da CF). essa atividade, 

exercida mediante a execu~ao do policiamento ostensivo, esta a exigir, cada vez mais, preparo 

e competencia das Organiza~oes Policiais Militares, que devem se afastar da corrup~ao, do 

arbitrio, da violencia e prepotencia, do abuso ou excesso de poder, em respeito a lei, que deve 

ser rigorosamente observada e cumprida por todos em respeito ao estado Democnltico de 
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Direito, que norteia a sociedade em · N que vtvemos. a realidade as organiza~oes policiais 

devem exercitar atraves do poder legar que Ihes compete, a garantia do efetivo cumprimento 

das normas e respeito ao estado democnitico. 

De todo o exposto, aborda-se o assunto Policiamento Ostensivo, e concorde com todas 

as demais correntes doutrimirios, que este ainda e a ferramenta eficaz contra a criminalidade e 

fator de importancia para a manten~a da Paz Social. aborda-se de forma geral, a forma9ao da 

Malha Protetiva de Policiamento Ostensivo, compilada na atual doutrina de Emprego do 

Policiamento Ostensivo na escala de Esfon;os a fim de qualificar a posic;ao de Emprego da 

Cia PChq na Malha de Esforc;os. A abordagem do tema, segue historiando o nosso modelo de 

Protec;ao Social e sua evoluc;ao atraves dos tempos para diagnosticar a validade da eficiencia 

deste sistema e sua evoluc;ao no contexto social paranaense, sua estrutura operacional e 

organogramatica. 

Alem disso, o assunto relata a respeito de Manutencao de Viaturas sendo necessario 

trazer a lume o assunto LOGISTICA e as suas definic;oes tecnicas, suas formas e sua 

eficiencia equal sua importancia a atividade de Policiamento Ostensivo. No desenvolvimento 

do tema, foi apresentado o atual inventario da frota da PMPR, o antigo Sistema de 

Manutenc;ao de Viaturas e o atual, com os problemas elencados. 

Continuando na esteira cognitiva, deu-se inicio a pesquisa junto a Cia PChq, sua 

organogramatizac;ao funcional, sua frota operacional e a administrativa, o custo de 

manuten9ao nos anos de 2005 a 2007, classificacao da distribuicao por Marcas e Fun9ao 

Operacional, valores distribuidos por marcas, e ap6s a respectiva Analise e Discussao dos 

Resultados. 

A questao nuclear e a analise a respeito da eficiencia do atual sistema de manutenc;ao 

de viaturas, informatizada sob a egide do Departamento de Transporte Oficial. Deveras que 

primeiramente, ha que ressaltar o antigo sistema em contraste direto com este que ora esta 

informatizado sao alguns pontos que sao de conhecimento geral da administrac;ao publica. 

Eis os pontos negativos do antigo Sistema de Manutenc;ao: 

a. As verbas que eram destinadas aos Comandantes de Unidades Operacionais 

sempre foram parcos e insuficientes para a manutenc;ao da frota durante o ano; 

b. Geralmente as oficinas escolhidas para manutenc;ao das viaturas nao eram 

credenciadas, e faziam os servic;os a prec;os m6dicos e a mao-de-obra, 



74 

praticamente gratuita, nao continha uma qualidade condizente, em razao da falta 

do compromisso com o servi~o e com ausencia de garantias; 

c. Os veiculos oficiais (Vtrs) nao conseguiam permanecer por urn periodo razoavel 

de tempo na atividade operacional em razao de surgimento de outros problemas 

de manuten~ao; 

d. Longo periodo de baixa de Vtrs pela falta de manutencao e exposicao ao tempo. 

deteriorando suas condi~oes de uso; 

e. A Institui~ao todos os anos, em periodos criticos do or~amento do Estado, 

sempre ficava em cheque, alvo da midia, e, motivo para contesta~oes da 

oposi~ao politica do govemo e situa~ao embara~osa para o Comando da 

Unidade; 

f. Baixa qualidade da manuten~ao em razao da gratuidade de mao-de-obra; 

g. Possibilidade de aplica~ao do recurso de manutencao para outras areas de 

prioridade momentanea; 

h. Possibilidade de responsabiliza~ao do Comando em aplica~ao de recursos em 

outras areas, por denimcias intemas (processos administrativos e penais de 

alguns comandantes de unidade operacional); 

1. Falta de urn cronograma de Manutencao com dotacao orcamentaria certa para 

serem aplicados em determinado periodo; 

J. Possibilidade de desvios de comportamento e passividade de corrup~ao e demais 

responsabiliza~oes; 

k. Aplica~ao de parte do efetivo para a atividade de Manuten~ao proprio do 

Quadro do efetivo da PMPR; 

1. Falta de compromisso qualitative de Manutencao de pessoal efetivo da 

corpora~ao. 

Conforme o exposto, a fim de melhorar o antigo sistema, ha uma peculiaridades 

impares que deverao ser analisadas e proposto urn Sistema eficiente, com a elimina~ao destes 

vetores que ensejara urn esforco maior do que melhorar o atual sistema. 
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Com o fito de hem encetar as sugestoes ao fim deste trabalho tecnico - cientifico 
' 

importante repetir alguns apontamentos surgidos e analisados no item 8.I e 8.2., dos quais 

passamos a destacar: 

Em nivel de PMPR, os recursos liberados tiveram as seguintes situacoes: 

a. De 2005 a 2007, no periodo de 840 (oitocentos e quarenta) dias, foram 

expedidas mais de 13.000 (treze mil) SMV s, para a frota de 4. 087 ( quatro mil e 

oitenta e sete) veiculos, ou seja, 3,I SMV por Viatura; 

b. E uma media de R$ 3.629,00 (tres mil e seiscentos e vinte e nove reais) por 

Viatura desde o periodo de implantacao do SMV; 

c. Nao faltaram recursos para a manutencao das Vtrs nestes tres anos de 

aplicabilidade do Sistema; 

d. Todos os anos, os valores liberados estao na media, aumentando o numero de 

SMV s emitidas com redw;ao da media custo por viaturas; 

Quanta a frota da Cia PChq, os numeros estatisticos apontam o seguinte: 

a. Em 2005, a Cia PChq utilizou 3.04% do montante total de SMVs expedidas 

para urn parque de 4I ( quarenta e uma) Viaturas; 

b. No ano de 2006, o correspondente foi de 3,33 % para urn parque de 52 

( cinqiienta e duas) Viaturas; 

c. Em 2007, a Cia PChq utilizou 7,09% (sete virgula nove por cento) dos 

recursos da PMPR para urn parque de 42 (quarenta e duas) Viaturas. Em 

relacao ao ano de 2005, houve urn acrescimo de I60% (cento e sessenta por 

cento) no montante liberado e para o ano de 2006 urn acrescimo de 60% 

( sessenta por cento). 

d. 48% da frota veicular da Cia PChq sao da marca GM, modelo Blazer, seguido 

da marca Nissan modelo Frontier, com I 0% e da Renault Kangoo, com II%. 

Tais viaturas tern o custo de manutem;ao mais caro em mao-de-obra e pecas 

no mercado; 
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e. 21% das viaturas sao pertencentes a Ronda Ostensiva de Natureza Especial 

(RONE). Estas viaturas sao empregadas diutumamente, acelerando o desgaste 

normal; 

f As vtrs modelo Blazer e Frontier no ano de 2005 consumiu 80% ( oitenta por 

cento) do valor liberado para a Cia PChq e 20% ( vinte por cento) do sobrante 

dos recursos para as outras marcas; 

g. As vtrs modelo Blazer e Frontier no ano de 2006 consumiram 79%(setenta e 

nove por cento) dos recursos destinados a Cia PChq no ano de 2006; 

h. Em 2007 as vtrs modelo Blazers e a Frontiers passaram a somar 61% (sessenta 

e urn por cento) dos recursos; 

1. 0 custo media anual esta exposto no Grcifico n°.014, denota-se a redu~ao do 

Custo Media por SMV anual esta decrescendo enquanto que, a media de 

SMV s mensais e diarias estao evoluindo; 

Do exposto o universo escolhido Cia PChq em razao de sua caracteristica nao possui 

amostra similar comparavel em estrutura fisica e organogramatica na Institui~ao. A mais 

proxima destas amostragens seriam as ROT AMs (Rondas Ostensivas Taticos Militares) que 

substituiram a sigla TMA (Tatico M6vel Auto). Desta feita, o universo pesquisado nao 

demonstra comparativo com outras unidades, necessitando de pesquisas para outros tipos de 

Viaturas e situa~oes de aplicabilidade. Exemplo, tempo de vida util das Blazer comparada 

com outras Blazer de outras Unidades Operacionais, com a mesma carga de trabalho, bern 

como pesquisa das RP As ou Projeto POVO, entre unidades. 0 tipo de atividade em 

compara~ao com as outras modalidades, tempo de emprego das viaturas, seriam motivo de 

estudos e comparativos para estudos futuros e elabora~ao de trabalhos similares para auxiliar 

o processo cognitivo do Administrador Publico Castrense. 

Assim, como demonstra os numeros estatisticos ora apresentados neste Trabalho 

demonstram vantagens deste Sistema de Manutenvao de Viaturas com possibilidade de 

prosperar junto ao Estado mesmo em outras administra~oes. Desta feita, na cogni~ao objetiva, 

tem-se as seguintes vantagens do atual sistema: 

a. Inicia-se atraves de processo licitat6rio, com a editora~ao do respectivo edital pelo 

pessoal intemo da Corpora~ao; 
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b · E recente e susceptive} de melhorias atraves de ajustes intemos administrativos e de 

procedimentos de Auditagem e Fiscaliza~ao, sob a responsabilidade"intercorporis"; 

c. Ja houve consideravel evolw;ao desde o ano de 2005, com analise nos graficos 

indicando maior emissao de SMV s com men or valor na media por Viatura; 

d. Esta em processo de evolu~ao sistemico; 

e. Isenta a Institui~ao de comprometimentos negativos em razao de a mesma passa a ser 

cliente de servi9os, podendo acionar a(s) Empresa(s) prestadora de servi9o; 

f Intensifica9ao da Manuten9ao, diminuindo o tempo de "baixa" de Viatura; 

g. Qualidade de Servi9os, com diagn6sticos abrangentes, ou seja, nao se troca apenas a 

pe9a com defeito, mas sim o conjunto de possibilidades, aumentando a eficiencia e a 

garantia do servi9o e a evolu9ao da eficiencia da manuten9ao~ 

h. Diminui9ao sistemica de valores por viaturas em razao da intensifica9ao de 

manuten9ao, aumentando a vida util da Vtr; 

1. Mais verba disponivel para manuten9ao e possibilidade de cronogramatiza9ao 

manutensiva em razao do conhecimento do montante disponivel; 

J. Versatilidade e discricionariedade do administrador publico castrense em Ap6s estes 

k. Deficiencia de manuten9ao no antigo sistema de sucateamento de viaturas e exposi9ao 

a midia de patios com viaturas velhas estacionadas; 

1. Aumento de eficiencia de manuten~ao, maior verba, mais veiculos rnanutenidos e 

valores dirninuidos; 

m. Agir ern mornentos e areas prioritarias conforme a necessidade; 

n. Discussao da divisao de necessidades e possibilidade de negocia96es intemas, 

seguindo criterio emergente consoante necessidades temporais; 

o. Sistema em constante evolu~ao possibilidades de ajustes tecnicos e relat6rios 

disponiveis padronizados e acessiveis; 

p. Possibilidade de implanta9ao de Relat6rios diversos; 

q. Sistema aberto para adapta96es; 

r. Politica de govemo, portanto, susceptive} de investimentos e prioriza96es; 
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s. Maior valor venal no momento de leiloamento dos veiculos em retorno aos cofres do 

estado. 

A constante evoluc;ao e mutac;ao da sociedade, a ofensiva do crime, que a cada dia 

intensifica sua ac;ao, esta a exigencia de uma resposta imediata, efetiva e eficaz, por parte da 

Organizac;ao Policial Militar, a quem compete, constitucionalmente, o papel de exercer 0 

policiamento ostensivo e a preservac;ao da ordem publica; 

Como cenario geral, observa-se que a criminalidade vern aumentando potencialmente, 

e, crimes como furto, roubo, homicidio, extorsao e seqiiestro, vern sendo perpetuados cada 

vez de forma mais intensa e ousada, assustando a populac;ao que se sente amedrontada e 

insegura, nao raras vezes ate em situac;ao de panico; 

A necessidade de uma Logistica agil, capaz de operacionalizar uma manutenc;ao 

rapida de suas viaturas e uma meta a ser atingida pelo Administrador Publico, e, destarte que, 

a atual modalidade de manutenc;ao e a mais viavel, sendo a primeira e ultima opc;ao, em razao 

da facilidade de melhoramentos. Somente que se consta em termos de negatividade do atual 

Sistema, seria a demora quanto a montagem do procedimento denominado SMV, que se 

origina como orc;amento e termina com a expedic;ao da Nota fiscal de servic;o, necessitando 

de tres autorizac;oes consecutivas. Outro ponto, seria a onerosidade da manutenc;ao, no que, 

tem-se algumas ressalvas. 

A questao do alto prec;o onerativo ao erario publico nao tern forc;a quanto a 
necessidade de arrefecer os atuais indices de ocorrencia, criminalidade e violencia que assola 

a comunidade paranaense e brasileira. Outro ponto que se hit onerosidade leva-se em conta 

que o Sistema gerenciado pelo DETO e pela PMPR se encontra em fase de adaptac;Oes, sendo 

que o anode implantac;ao foi ode 2005. Somente em 2006 que se fechou urn periodo de urn 

anode Sistema, Por isso critica-lo sem urn periodo de no minimo de 03 (tres) anos nao parece 

concebivel nem cientifico muito menos etico. 0 custo inicial das Viaturas se iniciou em 2005, 

e no ano de 2007 estao diminuindo atendendo mais viaturas a baixo custo medio. Outra fator 

que se deve considerar e a auditagem e a fiscalizac;ao pelos agentes responsaveis de ponta, ou 

seja, os Oficiais de Transportes de cada Unidade Operacional da PMPR. Estes mantem as 

condic;oes de filtros que permitem cortar abusos junto as empresas. 

Neste sentido, eis aqui, as sugestoes que podem ser aplicados a baixo investimento 

como retorno da agilidade do Sistema de Manutenc;ao de Viaturas: 
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a. Melhor elaboravao dos editais futuros propiciando condivoes de aumentar 0 numero 

de interessados concorrentes em certame com a lei da oferta e da procura; 

b. Na aquisivao de novas viaturas, embutir o custo de uma troca de pneus novos bern 

como estendimento da garantias para 02 ( dois) anos; 

c. Utilizar parte do efetivo das Sevoes de Transportes para fiscalizavao e auditagem das 

Manutenvoes; 

d. Registro on-line das Manutenvoes, Custos, Pevas, Controle de quilometragens em 

programavao de linguagem em HTML, combinado com o proprio SMV, com diario 

preciso de cada Viatura, que iniciaria com o seu cadastro no CSM (aquisivao) 

combinado com as principais Sevoes da PMPR, sendo elas a PM/4 e Sevao de 

Patrimonio da DAL. Os dados diarios e necessarios seriam de responsabilidade da 

Unidade Operacional em que as Vtrs estariam sob carga e de possivel consulta pelo 

Comando e P/4 de cada Unidade Operacional; 

e. Intensificavao da Auditagem e Fiscalizavao por parte dos Oficiais de Transportes nas 

Oficinas, com diario e registro comunicavel ao Comando da Unidade; 

f Indicavao de urn Oficial e assessores necessarios junto ao DETO para agilizavao dos 

processos dos veiculos pertencentes a Instituivao, livrando aquele Orgao dos processos 

daPMPR; 

g. Elaboravao de pesquisa em nivel de Estado-Maior ou por trabalho academico bern 

definido e antecipado, podendo ser este tema escolhido ja na matricula do CAO ou 

CSP, que vise pesquisa quanto ao desgaste das viaturas policiais-militares e 

identificavao de suas possiveis causas, se por tempo de uso, falta de manutenvao, 

manutenvao deficitaria, frota antiga, falta de urn processo de renovavao, falta de 

preparo policial-militar, instruvao deficiente, uso abusivo ou acima do limite de 

saturavao, bern como outros; 

h. Renovavao anual de parte da frota de Viaturas PM, e programa de metas para dobrar a 

frota em determinado periodo; 

No mais, estas sao as sugestoes que foram formatadas e elencadas pela pesquisa que 

formou este Trabalho Tecnico- Cientifico com os fins que dela foram colimado. 
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10 GLOSSA:ru:O 

~RIM!NALIDADE: circunstancia que envolve o ato ilicito, emprestando-lhe o caniter de 
m:fra~ao penal. 

CORPORA<;AO: designa~ao usada para identifica~ao de Qrganiza~ao ou conjunto de recursos 
humanos e materiais representativo de uma Institui~ao militar. 

c_~TE~O: o que serve de norma para julgamento ou aprecia~ao. Principio que permite 
distmgmr o erro da verdade. Faculdade de conhecer as verdade. Modo de apreciar coisas e/ou 
pessoas. 

DESEMPENHO: conjunto de caracteristicas ou de possibilidades de atua~ao. 

DESEMPENHO OPERACIONAL: formas de atua~ao do policiamento ostensivo, 
caracterizadas por a~es ou opera~es, na preven~ao da violencia e da criminalidade. 

EFICACIA: fazer as coisas certas produzindo alternativas criativas, maximizando a utiliza~ao 
de recursos, para obter resultados. 

EFICrENCIA: cumprimento do clever fazendo as coisas certas, salvaguardando os recursos 
aplicados e resolvendo problemas. 

EMPOOCO: produto da elabora~ao mental humana que nao tern base cientifica. 
Sistematiza~ao elaborada com base em convic~oes baseadas em cren~as ou posicionamentos 
pessoats. 

FERRAMENT A: arte, oficio ou mecanismos utilizados para a realiza~o de tarefas ou 
procedimentos destinados a obten~ao de urn resultado. Meio ou maneira utilizada para se 
atingir urn fim desejado. 

GESTAO: ato de gerir ou gerencia, administra~ao, dire~ao. 

INDICADOR: e urn instrumento de medi~ao usado para indicar mudan~as na realidade social 
que nos interessa. 

iNDICES DE OCORRENCIA, CRIMINALIDADE E VIOLENCIA: e urn valor numerico 
referencial que representa numericamente o quantitativo de uma parcela da popula~ao 
amostra, que estao envolvidas ou envolveram-se em ocorrencias, crimes e em crimes 
violentos. 

INSTITUI<;AO: designa~ao do sistema organizacional com fun~oes sociais relevantes. 
Complexo integrado por ideias, padroes de comportamento e rela~oes interpessoais. 

INSTRUMENTO: meio ou maneira para se atingir urn fim desejado. Mecanismo utilizado 
para a realiza~ao de tarefas ou procedimentos destinados a obten~ao de urn resultado. 

OPM: 6rgao policial-militar 
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PLANEJAMENTO: e a adequa9ao entre os meios e os fins, e essencialmente a racionaliza9ao 
do processo de tomada de decisao. 

POLICIAMENTO OSTENSIVO: e a atividade de manuten9ao da ordem publica executada 
com exclusividade e por for9a constitucional pelas Policias Militares, observando 
caracteristicas, principios e variitveis pr6prias, visando a tranquilidade publica. 

RELA(X)ES: semelhan9a, analogia, liga9ao, circula9ao, conhecimento reciproco de pessoas. 

SEGURAN<;A PUBLICA: e a garantia que o Estado - Uniao, Unidades Federativas e 
Municipios - proporciona a na9ao, a fim de assegurar a ordem publica, contra a viola9ao de 
toda a especie, que nao contenham conota9ao ideol6gica. 

SISTEMA DE SEGURAN<;A PUBLICA: conjunto de institui9oes 
encarregados da preserva9ao da ordem publica e da incolumidade 
patrimonio, referidas no art. 144, da Constitui9ao Federal de 1988. 

e orgaos policiais 
das pessoas e do 

SISTEMA: composi9ao de uma serie de itens e elementos humanos que sao selecionados e 
alinhados para cumprir uma determinada missao. 

SUBSISTEMA. uma parte ou unidade do sistema. 

UNIDADE: organiza9ao policial-militar com auton~mia ad~inistrativa e/ou o~er~cional~ 
encarregada do cumprimento das missoes de policta ostensiVa em espa9o terntonal pre 
determinado. 

VIOLENCIA: emprego de for9a fisica para a obtenyao de resultado ilicito. Forma de coa9ao. 
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