
Certifico, para os devldô~ fins. que esté
O E C R E T O foi nu(~1i(;~do jie:\ O O E

N'~.,!~n,,'" q /"1' fi ,/ t::} "I aas
~~~Ki~~:;C~~
Gerencia EA€-t;utivê-.de l~!eg~stro r!e .P.~to--,
e Legislação da Casa Civil do Governador

ESTADO DA PARAIBA

Decreto n,o 14.239 de 23 de dezembro de 19 91

Transforma o 4º Pel da 4ª Cia
PM do 1º BPM em Pelot~o de C~es da Polf -
cia Mi Iitar (CANIL PM) e determina outras
provid~ncias.

o Governador do Estado da Paraiba, no uso
da~ atribuiç~es que lhe confere o art. 86, inciso IV, da Consti -
tuiç~o do Estado, c/c os artigos 34, Par~grafo ~n~co e 54 da Lei
3.907, de 14 de julho de 1977, e, considerando a premente necessl
dade de o Estado adotar a suplementaç~o canfdea no Pol iciamento '
Ostensivo, desenvolvido pela Polrcia Mi I itar~ em sua miss~o cons-
titucional de preservaç~o da ordem p~bl ica, visando a melhor efi-
ci~ncia dos serviços prestados ~ comunidade, bem como oferecer ao
po Iic ia I m iIitar ma I or segurança no desempenho de sua di f ic iI e

árdua mlssao,

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica transformada em Pelot~o de C~es
(CANIL PM) o atual 4º Pel da 4ª Cia PM do 1º BPM, que continuar~'
estruturado de acordo com o Q.O. 13 - 10.02.05 aprovado pelo De -
creto nº 11.764, de 09 de dezembro de 1986, mantido o efetivo pr~
visto na Lei nº 4.889, de 03 de dezembro de 1986, observadas as
alteraç~es constantes do Decreto nº 13.738, de 17 de setembro de
1990, e da Lei nº 5.264, de 18 de abri I de 1990.

Art. 2º - O Can iI da Po Ifc ia M iIitar, enquanto
nao for criada a vaga especifica de m~dico-veterin~rio no QOSPM ,
contar~ com a orientaç~o e assessoramento de um médico-veteriná -
rio dos quadros da Secretaria da Agricultura, Irri9a~~o e Abaste-
cimento, colocado ~ disposiç~o da Corporaç~o e designado Assessor



Especial, com representaçao correspondente a DAS-2.

Art. 3º - Compete ao Pelot~o de C~es (CANIL PM):

I - Planejar e executar as miss;es de:

a) Pol iciamento Ostensivo em ~reas de grandes
concentraçoes p~b Iicas, ta is como: comer-c io, Iogradouros, term i-
nais de transportes, praças de esportes, praias, bancos e outras
nao especificadasi

b) Segurança externa nos estabelecimentos p~
nalsi

c) Segurança interna nos aquartelamentos;
d) Busca e local iza~~o de pessoas perdidas em

areas matosas ou de difici I acesso;
e) Rastreamento, loca IIzaçao e captura de cr Im 1-

nosos e fugitivos;
f) Detectação de pessoas soterradas em escom

bros;
g) Controle de tumultos e motins em estabeleci -

mentos penais.

I I - Aux iIiar, quando so Iic itado, os Órg~os res -
ponsavels pela Segurança P~bl Ica, no combate ao tr~fico de dro
gas, atraves do emprego de cães de faro.

III -Part ic i par:

a) das exp os ições c inóf iIas a fim de me Ihor qua-
Iificar O plantei do Cani I da Pol fcia Mi I itar da Paraiba;

b ) dos desfi les civico-mi itar e/ou mi Iitares;
c) no apo io a outras moda Iidades de po Iic iamen -

to, a crit~rio do Comandante-Geral.

IV - Executar os encargos especificos que lhe fo-
ram atribuidos pelo Comandante-Geral da Policia Mi Iitar da Parai
ba.

Art. 4º - As despesas com a instalação, aqulsl -
çao de canfdeos, treinamento de pessoal, adestramento dos ani
mais e operacional izaç~o do CANIL PM correrão por conta de recu~
sos orçament~rios consignados para o presente exercicio.

Pdr~9rafo Primeiro - O canfd~o ao inte9ra~ ~
p Iante I do CAN IL PM ser~ submet ido a exame med ico-veter Inar io~4



para efeito de inclus~o em carga na categoria de Bem Patrimonial
Semovente, sendo identificado atrav~s de matrfcula proprla (n~me
ro de tombamento) para todos os fins de direito.

Par~grafo Segundo - O can ideo da Po Ifc ia M iIitar
da Para iba fará jús a etapa de a Iimerrt aç ao prev is t e na Le i nº
4.410, de 12 de agosto de 1982.

Art. 5º - O Pelot~o de C~es (CANIL PM), organlco
do 1º BPM, permanecera, ate ulterior dei i b erec eo , sediado no
Quartel da 4ª Cia PM, local izado em Camboinha, Municfpio de Cabe
dela.

Art. 6º - A area de responsabi Iidade do CANIL PM
compreender~, • o.em p r I n c r p I o , todo o territ;rio do Estado da Paraf
ba.

Art. 7º - Este Decreto entra em vigor na
de sua pub I I caçao.

data

Art. 8º - Regavam-se as Disposiç;es em Contr~
rio.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAíBA, em
Jo~o Pessoa, 23 de dezembro de 1991; 103º da Proclamação da Rep~
b I i ca.

vernador ,
)


