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POLÍCIA CIVIL DA BAHIA 
 

    

Portaria nº 499 de 23 de novembro de 2011 
 
Desloca temporariamente todos os serviços e investigações da Delegacia de Repressão a 
Estelionato e Outras Fraudes-DREOF para as Delegacias de Polícia Territoriais do 
Departamento de Polícia Metropolitana-DEPOM, da Capital e R.M.S.  
 
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 e dar maior celeridade aos procedimentos 
policiais na Delegacia de Estelionato e Outras Fraudes-DREOF e de conhecimento de todos, 
ser atualmente o efetivo de servidores da Polícia Civil insuficiente para atender a vultosa 
quantidade de procedimentos em trâmite nessa Delegacia Especializada; 
 
CONSIDERANDO o imperativo de se elaborar um estudo para traçar uma nova dinâmica da 
Delegacia de Estelionato e Outras Fraudes-DREOF, face à quantidade de registros em uma 
única Delegacia Especializada, cuja circunscrição atende todo o Estado e a moderna evolução 
dos delitos dessa natureza, com o uso da tecnologia a serviço do crime. 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º. Deslocar temporariamente todos os registros e investigações da Delegacia de 
Estelionato e Outras Fraudes-DREOF para as Delegacias de Polícia Territorias do 
Departamento de Polícia Metropolitana-DEPOM, da Capital e R.M. S; 
 
Art. 2º. As vítimas de delitos dessa natureza às quais necessitem de atendimento, bem como 
elaboração de boletim de ocorrência, deverão se deslocar para Delegacia de Polícia Territorial 
mais próxima. 
 
Art. 3º. Fica inicialmente estabelecido o prazo de 03 (três) meses para suspensão de todos os 
serviços da DREOF, a fim de que os servidores agilizem os procedimentos policiais em 
trâmite, podendo o prazo ser prorrogado por decisão do Delegado-Geral, ouvido o Diretor do 
Departamento de Crimes Contra o Patrimônio-DCCP: 
 
Art. 4º. Caberá ao Diretor do DCCP, Diretor do Departamento de Planejamento, Administração 
e Finanças-DPAF e o Delegado Titular da DREOF, promoverem os meios necessários para o 
cumprimento da presente portaria, devendo ao fim do prazo, previsto no artigo 2° deste ato 
administrativo, apresentar relatório conclusivo dos trabalhos ao Delegado-Geral. 
 
Art. 5º Os casos omissos serão resolvidos pelo Delegado-Geral, ouvido o Diretor do DCCP;  
Art. 6º Esta portaria entra em vigor a partir do dia 1º de dezembro do corrente ano, revogadas 
as disposições anteriores. 
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