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Estabelece a sede e área de atuação da 

DH - RMS, e das DH - unidades do 

interior, criadas pela Lei 12.374 de 23 

de dezembro de 2011. 

 

O DELEGADO-GERAL DA POLÍCIA CIVIL DA BAHIA, no uso das suas 

atribuições que lhe confere a Lei n. 11.370, de 04 de fevereiro de 2009, artigo 19, incs. 

I, VII, XIII, XIV, e  
 

CONSIDERANDO as disposições contidas na Lei Estadual nº 12.374/11, que alterou a 

estrutura organizacional e de cargos em comissão da Secretaria da Segurança Publica e 

da Polícia Civil do Estado da Bahia, e deu outras providências,  
 

CONSIDERANDO que no seu art. 3º, que criou 10 (dez) Delegacias de Homicídios, 

sendo 04 (quatro) na capital do Estado, 01 (uma) na Região Metropolitana de Salvador - 

RMS, e 05 (cinco) no interior do Estado, sem, no entanto, definir as cidades da RMS e 

do interior, onde estas Unidades seriam implantadas; 
 

CONSIDERANDO que no seu art. 4º, que autorizou a Polícia Civil a adotar as 

providências necessárias à instalação e ao funcionamento das unidades policiais de que 

trata o art. 3º;  
 

CONSIDERANDO que no seu art. 5º, que autorizou o Poder Executivo a promover os 

atos necessários e outros instrumentos regulamentares para adequação às alterações 

organizacionais decorrentes; e 
 

CONSIDERANDO a necessidade de realizar o desdobramento operacional facultado 

por disposições contidas na Lei 12.371/11, alterada pela Lei 13.469/15, que instituiu o 

sistema de definição e acompanhamento de metas para o indicador estratégico e outros 

indicadores de controle de criminalidade no Estado da Bahia, e estabeleceu regras para 

concessão do Prêmio de Desempenho Policial - PDP, para fins de enquadramento das 

delegacias de homicídios nos territórios de Área Integrada de Segurança Pública - AISP 

e Região Integrada de Segurança Pública - RISP, necessário para que as mesmas 

possam concorrer às faixas do PDP que possuem os maiores valores pagos em termos 

de premiação. 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º. Fica estabelecido que a 4ª DH - Delegacia de Homicídios, ora denominada 

RMS, terá sede na cidade de Camaçari, com atuação para o exercício de suas atribuições 

normativas, na extensão territorial do referido município, até que a implementação 

estrutural permita o atendimento dos demais municípios que abrangem a Região 

Metropolitana de Salvador, conforme regulamentação posterior. 

 

Art. 2º. Fica estabelecido que as cinco unidades do interior tenham sede e atuação 

dispostas da seguinte forma: 

 

I- DH - Barreiras, sediada na cidade de Barreiras, com atuação para o exercício de 

suas atribuições normativas na extensão territorial do referido município, 

integrando a AISP 30 - Barreiras, pertencente à RISP Oeste. 



 

II- DH - Feira de Santana, sediada na cidade de Feira de Santana, com atuação 

para o exercício de suas atribuições normativas na extensão territorial do 

referido município, integrando a AISP 36 - Feira de Santana, pertencente à RISP 

Leste. 
 

III- DH - Itabuna, sediada na cidade de Itabuna, com atuação para o exercício de 

suas atribuições normativas na extensão territorial do referido município, 

integrando a AISP 41 - Itabuna, pertencente à RISP Sul. 
 

IV- DH - Juazeiro, sediada na cidade de Juazeiro, com atuação para o exercício de 

suas atribuições  normativas na extensão territorial do referido município, 

integrando a AISP 46 - Juazeiro, pertencente à RISP Norte. 
   

V- DH - Vitoria da Conquista, sediada na Cidade de Vitoria da Conquista, com 

atuação para o exercício de suas atribuições normativas na extensão territorial do 

referido município, integrando a AISP 57 - Vitória da Conquista, pertencente à 

RISP Sudoeste. 
 

Artº 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  
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