
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 002/2015 

 

O DELEGADO–GERAL DA POLÍCIA CIVIL DA BAHIA, no uso de uma de suas 

atribuições legais, baseado no inciso XIII, do artigo 19, da Lei nº 11.370, de 04 de fevereiro 

de 2009 – Lei Orgânica da Polícia Civil da Bahia - LOPCBA, e 
 

CONSIDERANDO a necessidade de normatizar e padronizar procedimentos da atividade de 

inteligência no âmbito da Polícia Civil da Bahia; 
 

CONSIDERANDO que se encontra em fase de elaboração projeto de criação do Subsistema 

Estadual de Inteligência de Segurança Pública – SEISP; 
 

CONSIDERANDO, ainda, a necessidade de aperfeiçoar, no âmbito da Polícia Civil da 

Bahia, o gerenciamento, a supervisão e a execução de métodos, técnicas e ferramentas 

tecnológicas típicas da atividade de inteligência policial judiciária, incluindo as medidas 

cautelares sigilosas em subsídio e assessoramento à investigação policial; 
 

CONSIDERANDO, ademais, a necessidade de institucionalizar o Sistema de Inteligência da 

Polícia Civil da Bahia – SIPC, definindo estrutura e atribuições de seus órgãos para atuação 

em conformidade com a Doutrina Nacional de Inteligência de Segurança Pública – DNISP, 

resolve: 
 

Editar a presente Instrução Normativa – IN. 
 

1. Fica instituído, no âmbito da Polícia Civil do Estado do Bahia, o Sistema de Inteligência 

da Policia Civil - (SIPC), tendo como Agência Central o Departamento de Inteligência 

Policial - DIP e como agências descentralizadas os Núcleos de Inteligência localizados no 

Departamento de Polícia Metropolitana (DEPOM), do Departamento de Polícia do Interior 

(DEPIN), do Departamento de Repressão aos Crimes contra o Patrimônio (DCCP), 

Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRACO), do Departamento de 

Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Coordenação de Operações Especiais (COE), da 

Coordenação de Fiscalização de Produtos Controlados (CFPC) e da Corregedoria da Polícia 

Civil (CORREPOL). 
 

2. O Sistema de Inteligência da Polícia Civil do Estado da Bahia (SIPC) exercerá sua atuação 

sempre em conformidade com a Doutrina Nacional de Inteligência de Segurança Pública – 

DNISP, observando os princípios da Atividade de Inteligência e o canal técnico na relação 

hierárquica entre suas unidades. 
 

3. Ao Departamento de Inteligência Policial (DIP), dirigido por Delegado de Polícia, Classe 

Especial ou Classe 1, com curso na área, compete: 
 

3.1. Fixar as diretrizes da Atividade de Inteligência Policial Judiciária, definindo, inclusive, 

temas e assuntos que devem ser objeto de operações sistemáticas, que devem estar inseridos 

em Plano de Inteligência a ser observado pelos demais órgãos do sistema. 
 

3.2. Dirigir, coordenar, supervisionar, executar, orientar, normatizar e integrar as atividades 

de inteligência, no âmbito da Polícia Civil do Estado da Bahia, visando subsidiar a atividade-

fim de polícia judiciária e a realização das ações destinadas ao controle da criminalidade. 
 

3.3 Coordenar os bancos de dados das atividades de inteligência, em articulação com os 

diversos Departamentos da Polícia Civil do Estado da Bahia e com a Superintendência de 

Inteligência/SSP;  
 

3.4. Articular-se com os demais subsistemas de inteligência, visando à colaboração recíproca 

e garantir o trânsito de conhecimentos produzidos. 



3.5. Realizar as ações de inteligência e contrainteligência no âmbito da Polícia Civil, 

produzindo conhecimentos úteis e necessários a fim de assessorar, orientar e informar ao 

Delegado-Geral da Polícia Civil nos assuntos de interesse institucional. 
 

3.6. Supervisionar, assessorar e orientar, no âmbito da Polícia Civil da Bahia, a execução de 

métodos, técnicas e ferramentas tecnológicas, típicas da atividade de inteligência policial 

judiciária, incluindo os referentes a medidas cautelares sigilosas em subsídio e 

assessoramento à investigação policial. 
 

3.7. Promover, no âmbito da Polícia Civil da Bahia, o desenvolvimento de recursos humanos 

na área de inteligência, em articulação com a ACADEPOL, em conformidade com a Doutrina 

Nacional de Inteligência de Segurança Pública; 
 

4. Aos Núcleos de Inteligência (NI), coordenado, necessariamente, por Delegado de Polícia 

Civil, com curso na área e credenciado pelo DIP e pela SI, compete: 
 

4.1. Assessorar o acompanhamento e a execução das ações táticas da Atividade de 

Inteligência Policial Judiciária, visando implementar as políticas de Segurança Pública, e a 

realização das diretrizes definidas pelo Departamento de Inteligência Policial (DIP). 
 

4.2. Produzir conhecimentos úteis e necessários visando auxiliar as unidades operativas de seu 

departamento no assessoramento de investigação, visando confirmar evidências, indícios e 

obter conhecimentos sobre a atuação criminosa dissimulada e complexa, bem como a 

identificação de redes e organizações criminosas. 
 

4.3. Compor Comissão de Avaliação dos Pedidos de Transferência de Presos criada pela 

Portaria nº36, de 20 de janeiro de 2015, do Gabinete do Delegado - Geral. 
 

4.4.  Realizar análise criminal visando o provimento de informação oportuna e pertinente 

sobre os padrões do crime e suas correlações de tendências, de forma a apoiar a área 

operacional e administrativa no planejamento e distribuição de recursos para a prevenção e 

repressão de atividades criminosas. 
 

4.5. Conhecer, assessorar e orientar, no âmbito de seu respectivo departamento, a execução de 

métodos, técnicas e ferramentas tecnológicas, incluindo os referentes a medidas cautelares 

sigilosas em subsídio e assessoramento à investigação policial. 
 

4.6. Controlar, assessorar e orientar, no âmbito de seu respectivo departamento, as medidas 

relacionadas ao acionamento do LAB-LD conforme disposto na Instrução Normativa nº01, de 

08 de maio de 2014, do Gabinete do Delegado - Geral. 
 

5. O Departamento de Inteligência Policial (DIP), em articulação com a Superintendência de 

Inteligência (SI), será responsável pelo processo de recrutamento administrativo visando à 

seleção de profissionais para composição dos núcleos do Sistema Inteligência da Polícia Civil 

(SIPC). 
 

6. Esta IN entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

BERNARDINO BRITO FILHO 

Delegado-Geral da Polícia Civil da Bahia 

 

 

 


