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Portaria nº. 357 de 09 de setembro de 2010. 
  
Institui o Grupo Especial de Mediação e Acompanhamento de Conflitos Agrários e Urbanos – 
GEMACAU, no Gabinete do Delegado Geral - GDG, da estrutura da Polícia Civil da Bahia. 
  
O Delegado Geral da Polícia Civil da Bahia, no uso da atribuição que lhe confere o art. 19, inciso 
XII, da Lei nº 11.370, de 04/02/2009, 
   
Considerando a especificidade e relevância da vertente penal dos conflitos agrário-fundiários, 
envolvendo movimentos sociais, remanescentes de Quilombos, pequenos agricultores e 
proprietários rurais, notadamente no interior do Estado, e, por isso, o interesse desta Polícia Civil 
em se dotar de instrumentos capazes de ampliar a eficácia das ações que empreende, visando a 
prevenção criminal, por meio da mediação de conflitos e o combate aos delitos que se 
produzirem. 
 
Considerando a especificidade e relevância da vertente penal dos conflitos fundiários urbanos, e 
tendo em mira a correlata Política Nacional de Prevenção e Mediação de Conflitos. 
 
RESOLVE 
  
Art. 1º - Instituir, neste Gabinete, da estrutura da Polícia Civil da Bahia, o GRUPO ESPECIAL DE 
MEDIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONFLITOS AGRÁRIOS E URBANOS – GEMACAU, 
com a incumbência, em todo o território do estado, de prevenir e monitorar as infrações penais 
caracterizadas como decorrentes de conflitos fundiários. 
  
Art. 2º - Ao Grupo Especial de Mediação e Acompanhamento de Conflitos Agrários e Urbanos - 
GEMACAU, que atuará, funcionalmente, sob a coordenação de um Delegado de Polícia, caberá: 
 
a) Planejar, coordenar e executar as ações que objetivem a prevenção de práticas criminais 
relativas a conflitos agrários; 
 
b) Atuar, subsidiariamente, na formalização das apurações decorrentes da prática de crimes 
relacionados a conflitos fundiários agrários e urbanos, respeitando-se as atribuições das 
Autoridades Policiais locais; 
 
c) Manter banco de dados sobre as ocorrências pertinentes a conflitos fundiários; 
 
d) Promover intercâmbio técnico com as demais unidades policiais do estado e do país, 
diretamente, ligadas a conflitos fundiários; 
 
e) Atuar em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, por meio do Departamento 
de Ouvidoria Agrária e Mediação de Conflitos – DOAMC e do Instituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária – INCRA; com a Secretaria da Agricultura, Irrigação e Reforma Agrária do 
Estado da Bahia e com o Ministério das Cidades, por meio da Secretaria Nacional de Programas 
Urbanos; 
 
f) Participar de Operações Policiais Civis que tratem de conflitos fundiários, confeccionando, ao 
final, relatório circunstanciado; 
 
g) Difundir, ao efetivo policial civil, o conhecimento específico adquirido, no tratamento de 
conflitos fundiários agrários e urbanos. 
 
Art. 3º - Os servidores que comporão o GEMACAU permanecerão em suas unidades de lotação 
e, de suas atividades habituais serão dispensados, sempre que haja convocação do Delegado 
Coordenador. 
 
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas disposições em 
contrário. 
 
JOSELITO BISPO DA SILVA 
Delegado Geral 



 


