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Polícia Civil da Bahia 

 

Portaria nº 490, de 08 de novembro de 2011. 
 
Dispõe sobre a criação de mutirões nas unidades da Polícia Civil do Estado da Bahia, para 
cumprimento da Meta 02 da ENASP, e dá outras providências.  
 
O DELEGADO-GERAL DA POLÍCIA CIVIL DA BAHIA, no uso das suas atribuições que lhe 
confere a Lei n. 11370, de 04 de fevereiro de 2009, artigo 19, incs. I, VI, VII, XII, XIV e 
 
CONSIDERANDO que incumbe à Polícia Civil as funções de Polícia Judiciária e a apuração 
das infrações penais e de sua autoria, “ex vi”, do artigo 144, § 4º, da Constituição Federal de 
1988 e artigo 4º, do Código de Processo Penal; 
 
CONSIDERANDO a necessidade  de se otimizar os trabalhos da Força Tarefa, instituída em 
decorrência do Termo de Cooperação Mútua firmado entre o Ministério Público Estadual e a 
Secretaria da Segurança Pública, com a finalidade de tornar exeqüível a Meta 02, da ENASP, 
no tocante à conclusão de grande quantidade de inquéritos policiais de homicídios dolosos, 
existentes nas Delegacias de Polícia Territoriais da Capital, Região Metropolitana e Interior do 
Estado da Bahia, instaurados até dezembro de 2007;  
 
CONSIDERANDO ser o efetivo de servidores da Polícia Civil em todo Estado insuficiente para 
atender ao cumprimento da Meta 02 da ENASP, com a eficácia devida, 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º. Instituir mutirões com a finalidade precípua de auxiliar as Delegacias de Polícia 
Territoriais da Capital, Região Metropolitana e do Interior do Estado da Bahia na execução de 
seus trabalhos investigativos, no sentido de concluir e remeter à Justiça Criminal os Inquéritos 
Policiais de Homicídio Doloso nos termos da Meta 02, da ENASP, garantindo-se o direito à 
paz e à justiça social.  
 
Art. 2º. Ficam criados mutirões, nas unidades da Polícia Civil da Bahia, que terão inicialmente 
sua composição e funcionamento da seguinte forma: 
 
I – Integrarão os referidos mutirões equipes formadas por 01 (um) Delegado de Polícia Civil, 
02 (dois) Escrivães de Polícia Civil e 03 (três) Investigadores de Polícia Civil das Delegacias 
de Polícia Territoriais da Capital, Região Metropolitana e Interior do Estado da Bahia, através 
de escala extraordinária, sem prejuízo de suas atribuições originárias; 
 
II – Competirá à Autoridade Policial integrante das equipes dos mutirões, determinar a 
realização de todas as diligências pertinentes a cada inquérito policial sob sua 
responsabilidade, de forma célere, tais como: requisição de exames periciais; oitivas; 
acareações e reconhecimento de pessoas e coisas; representação por prisão temporária ou 
preventiva; quebra de sigilo de dados e interceptação telefônica; busca e apreensão e 
qualquer outro ato inerente à função de Polícia Judiciária; a fim de elucidar os fatos sob 
investigação e o encaminhamento do procedimento à Justiça Criminal; 
 
III – Os mutirões serão realizados nas Delegacias de Polícia Territoriais da Capital e Região 
Metropolitana e nas Coordenadorias Regionais do Interior do Estado, por critérios 
estabelecidos pelo G.D.G. e pela Comissão da Polícia Civil, instituída através da Portaria n. 
373, de 13/08/2011; 
 



Art. 3º Todas as Unidades da Polícia Civil do Estado da Bahia deverão seguir as orientações 
gerais elaboradas pela Comissão, independentemente de estarem incluídas nos mutirões; 
 
Art. 4º Os casos omissos serão resolvidos pelo G.D.G., juntamente com a Comissão. 
 
Art. 5º Esta portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as 
disposições anteriores. 
        
HELIO JORGE OLIVEIRA PAIXÃO 
DELEGADO-GERAL  
 
 

Portaria nº 491 de 08 de novembro de 2011. 
 
Determina que as ocorrências relativas a crimes contra o patrimônio, próprios aos 
estabelecimentos bancários, com emprego de todas as modalidades de violência física ou 
moral à vítima, poderão ter seus registros formalizados em qualquer Delegacia de Polícia 
Territorial da Capital e RMS, e dá outras providências. 
 
O DELEGADO-GERAL DA POLÍCIA CIVIL DA BAHIA, no uso das atribuições que lhe confere 
a Lei nº11.370/2009, artigo 19, incs. I, XIII e XIV e,  
 
CONSIDERANDO que cabe ao gestor primar pela busca de um atendimento público 
adequado e eficiente, o qual proporcione um serviço de qualidade ao cidadão usuário; 
 
CONSIDERANDO a necessidade de se otimizar as investigações dos crimes contra o 
patrimônio, próprios aos estabelecimentos bancários desta Capital e na RMS, com emprego 
de violência física ou moral à vítima, na modalidade tentada ou consumada,  
 
RESOLVE: 
 
DETERMINAR que as ocorrências dos crimes contra o patrimônio, próprios aos 
estabelecimentos bancários, com emprego de todas as modalidades de violência física ou 
moral à vítima, poderão ter seus registros formalizados e investigados, em qualquer Delegacia 
de Polícia Territorial da respectiva circunscrição do local do crime, na área desta Capital ou 
RMS, bem como serão, de logo, adotadas as providências iniciais (ouvida da vítima, 
testemunhas, expedição de guias periciais, dentre outras), remetendo-se, imediatamente, as 
cópias de todas as peças de investigação à Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos 
(DRFR), devendo-se instaurar o inquérito policial na Delegacia Territorial.   
 
HÉLIO JORGE OLIVEIRA PAIXÃO 
DELEGADO-GERAL 
 

 


