
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

INSTITUTO DE ENSINO DE SEGURANÇA DO PARÁ

PORTARIA Nº 021 /2019 de 23 de Setembro de 2019

O TEN CEL QOBM Antonio Bentes da Silva Filho,
Diretor do IESP, no uso de suas atribuições
legais conferidas pela Portaria nº 372/2019-
CCG de 14 de janeiro de 2019.

CONSIDERANDO o contido nos Arts. 1º e 6º, § 3º da Lei nº 6.257 de 17 de novembro de
1999, que cria o Instituto de Ensino de Segurança do Pará, combinado com o Art. 22 do
Estatuto do IESP;

Considerando a necessidade de normatizar e padronizar dentro dos Órgãos de
segurança pública do Estado do Pará, consequentemente nas escolas de formação desses
órgãos, o porte e a correta aplicabilidade de ALGEMAS, visando o aprimoramento técnico
profissional dos policiais em geral que são empregados dia-a-dia no policiamento preventivo
e ostensivo;

Considerando que o uso e manuseio da algema deverão ser visto como um
instrumento de uso policial, para que de forma progressiva e moderada possa se conter
deter e/ou repelir reação, fuga ou injusta agressão, atual ou iminente quando da detenção e
contenção de suspeitos, sempre respeitando e protegendo a dignidade da pessoa humana;

Considerando a elaboração do Manual de Técnicas de Algemação (M-01- IESP), que foi
apresentado ao egrégio Conselho Superior do IESP - CONSUP, na 5ª Reunião Ordinária
realizada no dia 26 de junho de 2019;

RESOLVE:

Art. 1° - Aprovar o MANUAL DE TÉCNICAS DE ALGEMAÇÃO (M-01- IESP), elaborado e
apresentado pelo SUB TEN PM PAULO SÉRGIO NASCIMENTO FARIAS, Gerente do Núcleo de
Capacitação Física e Profissional do IESP, para ser utilizado nos órgãos de Segurança do
Estado e nas Unidades acadêmicas que compõem este IESP, pois está em consonância com
os objetivos pedagógicos e legais do Instituto de Ensino de Segurança do Pará - IESP.

Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação no Boletim
Informativo do IESP.

Registra-se, Publique-se e cumpra-se.

ANTONIO BENTES DA SILVA FILHO -TEN CEL QOBM
Diretor do IESP
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