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Secretaria de Segurança Pública  
 

 

 

PORTARIA Nº 618 de 04 de setembro de 2008. 

 

CONSTITUI O BOLETIM ELETRÔNICO DE 

OCORRÊNCIA – BEO E DELEGACIA DIGITAL 

PARA DISCIPLINAR A RECEPÇÃO E O REGISTRO 

DE OCORRÊNCIAS POLICIAIS POR MEIO 

ELETRÔNICO. 

 

O SECRETÁRIO DA SEGURANÇA PÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 42, Inciso I, alínea “k” do Decreto nº 10.186, de 20 

de dezembro de 2006, que aprova o Regimento da Secretaria da Segurança Pública. 

 

Considerando que a Polícia Civil para o pleno exercício das atividades, deve acompanhar a evolução tecnológica, com a utilização dos meios e 

instrumentos por ela proporcionados; 

 

Considerando a constante necessidade de aperfeiçoamento das atividades e procedimentos da Polícia Civil para otimizar os recursos e a 

prestação de informações e serviços à população;  

RESOLVE: 

 

Art. 1º – Constituir no âmbito da Polícia Civil o Boletim Eletrônico de Ocorrência – BEO - e a Delegacia Digital dirigido por Delegado de Polícia 

para o recebimento, verificação e o encaminhamento de comunicações de ocorrências através da INTERNET. 

 

Art. 2º – À Delegacia Digital incumbe o recebimento, a verificação e a formalização do registro de ocorrência dos fatos a seguir elencados: 

 

I   –  furto de veículos, de objetos e de documentos; 

II   –  perda e extravio de documentos; 

III   –  desaparecimento e encontro de pessoas. 

 

Parágrafo único – Expedir certidão de antecedentes criminais. 

 

  

Art. 3º – As comunicações referidas no artigo anterior, após verificação dos dados fornecidos pelo usuário, serão autorizadas pela autoridade 

policial da Delegacia Digital e converter-se-ão automaticamente no Boletim Eletrônico de Ocorrência – BEO, gerando retransmissão simultânea 

às unidades policiais competentes. 

 

Art. 4º – Incumbe à autoridade policial da Delegacia Digital a orientação e supervisão dos procedimentos e comunicações efetuadas, bem 

como o encaminhamento dos dados estatísticos referentes aos delitos registrados em Boletim Eletrônico de Ocorrência. 

 

Art. 5º – A veracidade das informações será constatada pela Delegacia Digital junto ao usuário, sempre que a natureza da ocorrência exigir. 

 

§ 1º – As comunicações recebidas pela internet, se autorizadas pela Delegacia Digital, converter-se-ão no Boletim Eletrônico de Ocorrência 

que terá numeração automática e seqüencial única, independente da natureza da ocorrência ou da circunscrição onde os fatos aconteceram. 

 

§ 2º – A Delegacia Digital emitirá, por meio digital, boletim eletrônico de ocorrência que poderá ser impresso pelo usuário. 

 

Art. 6º – Toda comunicação com o usuário será feita de forma clara e explícita, atendendo as orientações e a supervisão da autoridade da 

Delegacia Digital ou, em sua ausência, da autoridade policial plantonista, observando o preconizado pelo Roteiro de Verificação de Ocorrência. 

 

Art. 7º – As Autoridades das unidades policiais, tão logo cientificadas dos fatos registrados em Boletim Eletrônico de Ocorrência em suas 

respectivas áreas de atuação, deverão: 

 

I –  determinar, se for o caso, as providências necessárias à investigação do ocorrido; 

II –  abster-se de solicitar desnecessariamente o comparecimento do noticiante somente para a 

confirmação dos dados fornecidos no Boletim Eletrônico de Ocorrência. 

 

Art. 8º – Incumbe à Superintendência de Gestão Tecnológica e Organizacional, fornecer o suporte técnico aos equipamentos, rede e sistema, 

atualização dos aplicativos utilizados. 

 

§ 1º – Caberá a Delegacia Digital, em articulação com a Coordenação Administrativa da Polícia Civil e Superintendência de Gestão 

Tecnológica e Organizacional a atualização do Roteiro de Verificação de Ocorrências a ser utilizado. 

 

§ 2º – Caberá, a Coordenação Administrativa da Polícia Civil em articulação com  a Superintendência de Gestão Tecnológica e Organizacional  

através de meio eletrônico, arquivar os seus respectivos boletins eletrônicos de ocorrências e mantê-los em banco de dados para consulta. 

 



Art. 9º – Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.  

 

 

 


