
PORTARIA Nº 791 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2017 

Dispõe sobre o traje a ser usado pelos servidores da Polícia Civil da Bahia nos eventos populares 

e operações policiais, e dá outras providências. 

O DELEGADO-GERAL DA POLÍCIA CIVIL DA BAHIA, no uso das suas atribuições que lhe confere a 

Lei nº 11.370, de 04 de fevereiro de 2009, artigo 19, incs. I, VII, XIV e, 

CONSIDERANDO que a identidade visual institucional deve ser preservada, garantindo padrão 

revelador externo da missão, dos valores e dos princípios que norteiam e inspiram a Polícia Civil 

da Bahia; 

CONSIDERANDO que a uniformidade no padrão do vestuário contribui para aumentar o 

sentimento de pertencimento à instituição, reforçando a consciência do dever de solidariedade 

entre os integrantes da única e incindível instituição baiana de polícia civil; 

CONSIDERANDO, igualmente, que a diversidade na representação visual externa da Polícia Civil 

poderia sugerir dispersão de identidade e de objetivos institucionais, ao tempo em que a 

padronização dessa identidade reforça o projeto de coesão policial, bem como de preservação 

de seus princípios e história; 

CONSIDERANDO que são símbolos institucionais da Polícia Civil da Bahia aqueles previstos no 

artigo 7º da Lei Estadual de nº 11.370/2009 (LOPCBA); 

CONSIDERANDO ser incluído como prerrogativa legal dos policiais civis deste Estado o uso das 

vestes, conforme modelos oficiais (Artigo 58, I, da LOPCBA); 

CONSIDERANDO que nos eventos populares com a participação desta instituição, a visibilidade 

tende a aumentar, sobretudo é palco assistido por turistas nacionais e estrangeiros; 

CONSIDERANDO, ademais, que a camisa da Polícia Civil deve ter um padrão único, com a cor 

azul escura, constando o símbolo da Polícia Civil, oficialmente reconhecido, notadamente o 

brasão instituído pelo Decreto Estadual de nº 26.287, datado em 10 de agosto de 1978; 

CONSIDERANDO, por fim, que vem sendo observado nos trabalhos realizados por esta 

instituição, notadamente nos eventos populares e operações policiais, o uso indiscriminado de 

roupas inadequadas, acessórios aleatórios e peças não condizentes com a simbologia da Polícia 

Civil da Bahia. 

 

RESOLVE: 

Artº 1º. Estabelecer uma padronização no traje usado por todos os servidores da Polícia Civil da 

Bahia, nos eventos populares e operações policiais no âmbito deste Estado. 

Artº  2º. A vestimenta que obrigatoriamente será utilizada pelos Delegados, Investigadores e 

Escrivães nos eventos populares e operações policiais deverá ser: 

I - Camisa, tipo pólo, na cor azul marinho, disponibilizada unicamente por esta instituição; 

II - Calça jeans (clara ou escura) ou calça tipo cargo na cor caqui preferencialmente; 

 



III - Calçado fechado (tênis ou sapato), preferencialmente da cor preta ou cores neutras, sem 

adornos chamativos; 

Parágrafo primeiro. Todos policiais civis nos eventos populares deverão portar a carteira 

funcional e usar o brasão da Polícia Civil da Bahia, este último preso à cintura e posicionado do 

lado direito, tendo a opção de pendurá-lo ao pescoço, com o cordão cedido por esta instituição. 

Parágrafo segundo. Fica dispensado o uso da veste prevista no caput deste artigo aos policiais 

civis que estão em missão de infiltração, cuja supervisão, treino e abordagem estarão sob a 

responsabilidade da coordenação do evento. 

Parágrafo terceiro. Somente será permitido o uso de chapéus ou bonés, devidamente 

disponibilizados por esta Instituição para uso exclusivo, durante o período diurno, podendo ser 

utilizado durante a noite com autorização excepcional da chefia imediata, em virtude do serviço 

de polícia judiciária. 

Parágrafo quarto. Fica terminantemente proibido a impressão, plotagem, colagem do símbolo 

da Polícia Civil da Bahia, em qualquer outra peça de vestuário, bonés ou chapéus, lenços tipo 

“shemang”, chales do tipo “kefflyek”, ou “balaclavas”, que não os oficialmente produzidos e 

distribuídos pela instituição. 

Artº 3º. Os servidores que não integram a carreira de Delegado de Polícia e as demais da Polícia 

Civil da Bahia nos eventos populares, obrigatoriamente, terão que usar a seguinte vestimenta: 

I - Camisa tipo pólo, confeccionada por esta instituição, na cor determinada e com a 

denominação do cargo que ocupa; 

II - Calça jeans na cor clara ou escura; 

III - Calçado fechado (tênis ou sapato), sem cores ou adornos chamativos. 

Parágrafo único. A fiscalização dos servidores que não integram a carreira do sistema policial 

civil ficará sob a responsabilidade do chefe imediato. 

Artº 4º. Os policiais civis, em serviço, utilizarão os coletes balísticos com capas na cor azul 

marinho ou preta, contendo a inscrição Polícia Civil em letras na cor branca, sem qualquer 

referência a Departamentos ou Coordenações desta Instituição. 

Artº 5º. Está proibido o uso em serviço de adereços, enfeites, acessórios chamativos ou qualquer 

outro item que não aqueles estabelecidos nesta portaria. 

Artº 6º Os policiais civis lotados na Coordenação de Operações Especiais (COE), deverão utilizar, 

a depender da missão, uniforme próprio, armamento e equipamento especial, dependendo do 

quanto estabelecido pela Coordenação para cada missão específica. 

Parágrafo único. O padrão previsto neste artigo será posteriormente normatizado 

administrativamente pelo Delegado Geral. 

Artº 7º Os policiais civis lotados no Grupo Especial de Mediação e Acompanhamento de Conflitos 

Agrários e Urbanos- GEMACAU, deverão utilizar vestimenta especifica quando no desempenho 

de atividade de campo ou em eventos de representatividade do Grupo. 

Artº 8º O Delegado Geral poderá autorizar, excepcionalmente, em prazo determinado, o uso de 

outras vestimentas quando, a bem do serviço policial civil, for necessário para a valorização da 

Polícia Civil da Bahia, em eventos ou outras ações de segurança pública. 



Artº 9º. Na hipótese de descumprimento desta portaria o chefe imediato deverá orientar o 

servidor para se adequar ao padrão instituído e, em havendo recusa ou desobediência, deverá 

comunicar o fato, através de ocorrência administrativa à Corregedoria da Polícia Civil, para 

ensejar a devida apuração cabível. 

Artº 10º. Os casos omissos serão decididos pelo Gabinete do Delegado Geral. 

Art. 11º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

contrárias.                              

 

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se 

 

Bernardino Brito Filho 

DELEGADO GERAL DA POLÍCIA CIVIL DA BAHIA 


