
Portaria nº 143  de 10 de março de 2017 

Dispõe sobre a implantação e o funcionamento 

do Escritório de Projetos e Processos da Polícia 

Civil da Bahia, e dá outras providências. 

O Delegado-Geral da Polícia Civil, no uso da atribuição que lhe confere os incisos XIII e XIV 

do artigo 19, da Lei nº. 11.370, de 04 de fevereiro de 2009, publicada no DOE em 04 de 

fevereiro de 2009 e, 
 

Considerando a Portaria nº 245, de 01 de abril de 2015, publicada no DOE em 02 de abril de 

2015, que aprova diretriz para implantação e funcionamento de Escritórios de Projetos e 

Processos (EPP), no âmbito da Secretaria da Segurança Pública do Estado da Bahia; 
 

Considerando a necessidade de recursos humanos especializados para operacionalizar o 

Escritório de Projetos e Processos da Polícia Civil - EPPPC para alinhamento do gerenciamento 

do portfólio de programas e projetos e apoio à gestão estratégica da Polícia Civil da Bahia.  
 

RESOLVE: 
 

Art.1º- Implantar o Escritório de Projetos e Processos da Polícia Civil - EPPPC, vinculado ao 

Gabinete do Delegado-Geral, articulado com o Departamento de Planejamento, Administração e 

Finanças – DPAF, os Escritórios de Projetos e Processos (EPP) da Secretaria de Segurança 

Pública do Estado da Bahia e outros órgãos. 
 

Art. 2º - O Escritório de Projetos e Processos da Polícia Civil, que tem a finalidade de 

contribuir para eficiência da gestão da Polícia Civil no âmbito da gestão estratégica, por meio de 

monitoramento de indicadores estratégicos, das tecnologias de gerenciamento de projetos e de 

processos, proporcionando um ambiente compatível com a utilização adequada de recursos para 

a melhoria da prestação do serviço policial, compete: 
 

I. Assessorar a Polícia Civil na seleção e priorização de seus projetos estratégicos; 

II. Assessorar a Polícia Civil na elaboração e revisão do Plano Estratégico Institucional; 

III. Gerenciar o portfólio de programas e projetos estratégicos da Polícia Civil; 
 

IV. Iniciar, planejar, executar, monitorar/controlar e encerrar projetos estratégicos de forma 

integrada com as respectivas unidades patrocinadoras e/ou órgão beneficiário da estrutura da 

Polícia Civil; 
 

V. Manter a biblioteca de arquivos referentes a projetos passados para que sirvam de 

comparação e base de projetos futuros; 
 

VI. Implantar metodologia, normas de padronização de processos e de gerenciamento de 

projetos, programas e portfólios;  
 

VII. Dar suporte aos gerentes e as equipes de projetos, de processos e de outras tecnologias. 
 

Art.3º- O Escritório de Projetos e Processos da Polícia Civil está estruturado em uma 

Coordenação Geral, nas Coordenações de Tecnologia da Gestão, de Projetos e de Processos na 

forma prevista da aludida Portaria nº 245, de 01/04/2015. 
 

Art. 4º - As atividades das coordenações referidas no artigo anterior serão desempenhadas por 

profissionais de segurança pública e outros profissionais, sob o comando de Delegados de 

Polícia Civil com experiência em gestão de projetos e processos, que preferencialmente já 

tenham realizado cursos na área. 
 

Parágrafo único – A designação será feita mediante ato do Delegado Geral. 
 

Art. 5º - Qualquer projeto de iniciativa de órgãos da Polícia Civil deverá estar alinhado com o 

Plano Plurianual – PPA e Plano Estratégico do Sistema Estadual de Segurança Pública. 



Art.6º O Escritório de Projetos e Processos da Polícia Civil deverá utilizar as metodologias e 

ferramentas definidas em diretrizes do Sistema Estadual de Segurança Pública. 
 

Art. 7º– Fica revogada a Portaria nº 078, de 14 de março de 2007, que institui o Grupo de 

Análise, Desenvolvimento e Implementação de Projetos – GADIP e os casos omissos serão 

resolvidos pelo Delegado-Geral da Polícia Civil da Bahia. 

 

Art.8º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas às disposições em 

contrário. 

 

Bernardino Brito Filho                                                                                                       

Delegado-Geral 

 


