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Portaria nº 446 de 30 de setembro de 2015 

Institui o Centro de Inteligência e Tomada de Decisão Tática (CIDATA), no âmbito da Polícia Civil da Bahia, e dá 

outras providências. 

 

CONSIDERANDO a necessidade de aprimoramento do processo de tomada de decisão no âmbito da Polícia Civil, 

especialmente nos períodos de ausência dos gestores táticos e operacionais; 

 

CONSIDERANDO ser imperativo ao tomador de decisão possuir informações suficientes que o habilitem a ter exata 

percepção do ambiente onde os órgãos de caráter operativo desenvolvem suas atribuições; 

 

CONSIDERANDO que a atuação da Polícia Civil junto ao Centro Integrado de Comando e Controle Regional (CICCr), 

proporcionará maior otimização e interação com os demais órgãos do Sistema de Defesa Social; 

 

CONSIDERANDO, ademais, a necessidade de definir e possibilitar a execução no âmbito do Centro Integrado de 

Comando e Controle Regional (CICCr) dos objetivos e diretrizes de Inteligência da Polícia Civil; 

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, XIII e XIV, Resolve: 

Art. 1º Instituir o Centro de Inteligência e Tomada de Decisão Tática (CIDATA), ambiente de gestão tática, que 

funcionará no conceito c2-I (Comando, Controle e Inteligência), com a missão de ser o destinatário das demandas 

oriundas dos órgãos que atuam no ambiente operacional, para as quais exercerá o poder decisório. 

 

Art. 2º. O Centro de Inteligência e Tomada de Decisão Tática (CIDATA) será coordenado por Delegado de Polícia Civil 

sob o mandato do Gabinete do Delegado Geral (GDG), que agirá em sua representação e terá a seguinte composição: 

 

I -  Coordenação; 

II - Célula de Inteligência; 

III - Representação junto ao CICOC. 

 

Art. 3º. A atuação do Centro de Inteligência e Tomada de Decisão Tática (CIDATA) tem abrangência em todo território 

do Estado da Bahia. 

 

Art. 4º. O Centro de Inteligência e Tomada de Decisão Tática (CIDATA) estará situado hierarquicamente entre o 

Gabinete do Delegado Geral (GDG) e os órgãos operativos da Polícia Civil, sendo-lhe facultado o exercício do poder 

disciplinar em relação a seus servidores policiais nos casos de ausência ou impedimento dos gestores ordinários. 

 

Art. 5º. O Centro de Inteligência e Tomada de Decisão Tática (CIDATA), a partir do exercício do poder hierárquico 

conferido ao seu coordenador, caberá a supervisão dos serviços extraordinários desenvolvidos pelos órgãos operativos 

da Polícia Civil, aí aqueles desempenhados pelos Serviços de Investigação em Local de Crime (SILC) e o Plantão 

Metropolitano, cabendo-lhe a iniciativa para solução das demandas que cheguem ao seu conhecimento. 

 

Parágrafo único. Além da supervisão dos serviços extraordinários, o Centro de Inteligência e Tomada de Decisão 

Tática (CIDATA) atuará na coordenação das delegacias especializadas e territoriais nas hipóteses de ausência de seus 

gestores. 

 

Art. 6º. O Centro de Inteligência e Tomada de Decisão Tática (CIDATA) contará em sua composição com o seguinte 

quadro de servidores, designados em escala de serviço extraordinário: 

 

I - 02 (dois) Delegados de Polícia Civil; 

II - 01 (hum) Escrivão de Polícia Civil; 

III - 01 (hum) Investigador de Polícia Civil. 

 

Art. 7º. O servidor credenciado pelo DIP, sob a coordenação do Delegado de Polícia Civil, comporá Célula de 

Inteligência (CI), destinada a reunir, processar e difundir conhecimentos sobre criminalidade violenta e sua dinâmica, 

em especial dos indicadores CVLI e CVP, capazes de auxiliar o Coordenador do Centro de Inteligência  e Tomada de 

Decisão Tática (CIDATA) no processo decisório. 

 

Parágrafo único: O Delegado de Polícia Civil cumulará a coordenação da Célula de Inteligência com a representação 

no Centro Integrado de Comando e Controle (CICOC). 
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Art. 8º. O Centro de Inteligência e Tomada de Decisão Tática (CIDATA) produzirá relatórios circunstanciados sobre 

suas atividades e, sempre que solicitado, análises criminais que possibilitem aos gestores operacionais o domínio 

acerca de padrões e tendências da criminalidade violenta. 

 

Art. 9º. O Centro de Inteligência e Tomada de Decisão Tática (CIDATA) será o órgão de recepção de atos de comunicação 

oriundos do Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública e Ordem dos Advogados da Bahia que não possam ser 

recebidos pelo GDG, em face da ausência de expediente. 

 

Art. 10º Ao Coordenador do Centro de Inteligência e Tomada de Decisão Tática (CIDATA), em consonância com o 

Delgado Geral, caberá a mobilização do efetivo da Coordenação de Operações Especiais (COE), sempre que se 

vislumbre ocorrência policial de sua atribuição. 

 

Art. 11º O Centro de Inteligência e Tomada de Decisão Tática (CIDATA), em concorrência com a autoridade policial 

que atue na representação da Corregedoria de Polícia Civil (CORREPOL), poderá recepcionar notícias e reclamações 

acerca de infrações administrativas, devendo, de logo, determinar a adoção de providências preliminares. 

 

Art. 12º O funcionamento do Centro de Inteligência  e Tomada de Decisão Tática (CIDATA) de forma alguma elide os 

deveres e responsabilidades dos gestores operacionais, que devem adotar medidas para o escorreito funcionamento 

de suas unidades. 

 

Art. 13º Ao Centro de Inteligência  e Tomada de Decisão Tática (CIDATA) cumpre realizar a interface com os demais 

órgãos que compõem o Sistema de Defesa Social, em especial na efetivação das diretrizes do Programa Pacto pela 

Vida (PPV). 

 

Art. 14º O Centro de Inteligência e Tomada de Decisão Tática (CIDATA) atuará junto ao CICCr, realizando a 

coordenação tática e operacional das ações da Polícia Civil, a fim de articular e integrar a atuação dos órgãos 

operativos entre si, como também  com os demais entes integrantes do Sistema de Defesa Social. 

 

Art. 15º São atribuições da Coordenação do Centro de Inteligência e Tomada de Decisão Tática (CIDATA): 

I - Representar o CIDATA junto ao CICCr; 

II - Coordenar as atividades internas do CIDATA de acordo com as diretrizes do Gabinete o Delegado Geral (GDG); 

III - Supervisionar e coordenar a atuação do representante da Polícia Civil junto ao CICOC; 

IV - Exercer o poder decisório nas questões operacionais que sejam endereçadas ao CIDATA pelos órgãos de gestão 

operacional; 

V - Supervisionar a execução dos serviços extraordinários desenvolvidos pelos órgãos de gestão operacional, aí 

incluídos aqueles  desempenhados pela Central de Flagrantes e pelos Serviços de Investigação em Local de Crime 

(SILC); 

VI - Receber, avaliar e responder expediente e atos de comunicação oriundos do Poder Judiciário, Ministério Público, 

Defensoria Pública e Ordem dos Advogados da Brasil, assim como dos demais órgãos do sistema de defesa social; 

VII - Consolidar, complementar e difundir relatório diário das ações do CIADATA; 

VIII - Zelar pela uniformidade dos procedimentos do CIDATA; 

IX - Atuar como representante da Polícia Civil na interlocução com os demais órgãos de defesa social. 

 

Parágrafo único. Ordinariamente, a comunicação entre o CIDATA e o Gabinete do Delegado Geral (GDG) se dará 

através do relatório diário, entretanto, tratando-se de evento de natureza excepcional, o Coordenador deve adotar as 

medidas necessárias, a fim de levá-lo de forma imediata ao conhecimento dos gestores táticos e estratégicos, para isto 

fazendo uso dos meios à sua disposição. 

Art. 16º A Coordenação do CIDATA contará à sua disposição com recursos e efetivo necessários ao exercício de 

tomada de decisão, podendo, sempre que necessário, deslocá-los para o atendimento de ocorrências relevantes, ainda 

que fora do âmbito de suas atuações ordinárias. 

Art. 17º No exercício de supervisão dos serviços extraordinários, aí incluídos os desempenhados pela Central de 

Flagrantes, Plantão Metropolitano e SILC, a Coordenação do CIDATA deve zelar pelo princípio da eficiência, adotando 

medidas para evitar a atuação excessiva de equipes, em detrimento à subutilização de outras. 

Art.18º O Coordenador do CIDATA, em defesa do interesse público e visando preservar o princípio da oportunidade, 

em ação concorrente com a autoridade policial que a requisitou, quando demandado neste sentido, poderá atuar junto 

ao plantão judiciário a fim de que sejam apreciadas medidas cautelares imprescindíveis à formalização de 

procedimentos investigatórios. 

Art. 19º Nas ações evolvendo crise com a tomada de refém, a Coordenação do CIDATA adotará as medidas 

essenciais até a chegada da equipe de negociação, devendo: 

I - Determinar, de logo, medidas para o isolamento do perímetro; 

II - Identificar perpetrador, refém e objetivos do perpetrador; 
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III - Acionar o negociador através do DRACO; 

IV - Acionar o grupo tático através da COE; 

V - Manter informado o Gabinete do Delegado Geral (GDG). 

 

Art. 20º Nas ações envolvendo crise com pessoas custodiadas em unidades policiais, a Coordenação do CIDATA 

adotará as medidas iniciais para sua contenção, devendo: 

I - Identificar o tipo de crise; 

II - Deslocar efetivo de outras unidades para sua contenção emergencial; 

III - Manter contato com órgãos do sistema de defesa social para contenção da crise; 

IV - Acionar o efetivo da COE; 

V - Manter informado o Gabinete do Delegado Geral (GDG). 

 

Parágrafo único. Havendo necessidade de relocação de pessoa presa, o Coordenador do CIDATA, antes de realizar a 

operação, buscará informações acerca das condições pessoais do indivíduo, notadamente de sua participação em 

associações criminosas ou organização criminosa (ORCRIM), a fim de decidir com vistas a preservar a sua integridade 

física e a ordem na unidade para onde for levado. 

Art. 21º Nas ações envolvendo infrações administrativas ou ilícitos penais, praticados por servidor policial civil a 

Coordenação do CIDATA adotará as medidas iniciais em concorrência com a Corregedoria da Polícia Civil 

(CORREPOL), cabendo-lhe: 

I - Identificar o servidor e sua unidade de lotação; 

II - Definir com exatidão os limites do ato praticado; 

III - Adotar medidas para contenção do servidor policial, mantendo-o sob a guarda de agente da Polícia Civil até sua 

condução à CORREPOL; 

IV - Comunicar à Corregedoria da Policia Civil (CORREPOL); 

V - Manter informado o Gabinete do Delegado Geral (GDG). 

 

Art. 22º Nas ocorrências de crimes praticados contra instituições financeiras e assemelhados caberá ao CIDATA: 

I - Determinar medidas para preservação do local de crime, visando evitar a perda ou contaminação de vestígios e 

provas da ação criminosa; 

II - Acionar a unidade policial territorial mais próxima, determinando o deslocamento de efetivo para adoção de 

providências preliminares; 

III - Acionar o Departamento de Repressão a Crime Organizado (DRACO) para que assuma a ocorrência; 

IV - Acionar a Coordenação de Operações Especiais (COE), caso a ocorrência envolva refém. 

 

Art. 23º Sempre que recepcionar documentos de órgão do Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública ou 

Ordem dos Advogados do Brasil que impliquem direitos individuais do cidadão, o Coordenador do CIDATA  atuará a 

fim de possibilitar o seu efetivo exercício. 

Art. 24º À Célula de Inteligência Policial caberá: 

I - Produzir, de forma sistemática, conhecimentos úteis e relevantes visando assessorar a Coordenação do CIDATA no 

processo de tomada de decisão acerca dos seguintes temas: Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI), Crimes 

Violentos contra o Patrimônio (CVP), roubo contra instituições financeiras e tráfico ilícito de drogas; 

II - Produzir, sob a demanda de órgãos de gestão estratégica, conhecimentos úteis e relevantes que possam auxiliar na 

elaboração de planos táticos e operacionais; 

III - Produzir análises criminais visando determinar padrões de comportamento e tendências da criminalidade violenta, 

em especial acerca daqueles temas previstos em Plano de Inteligência elaborado pelo Departamento de Inteligência 

Policial (DIP); 

IV - Manter interação com os demais órgãos de Inteligência do Sistema Estadual de Inteligência Policial, de acordo 

com os objetivos e diretrizes de Inteligência fixados pelo Departamento de Inteligência Policial (DIP). 

 

Art. 25º Ao representante da Polícia Civil junto ao CICOC caberá: 

I - Coordenar a atuação da Célula de Inteligência Policial; 

II - Executar os procedimentos previstos em Portaria da Secretaria da Segurança Pública (SSP) para o funcionamento 

do Centro Integrado de Comando e Controle; 

III - Realizar a interlocução com a Coordenação do CIDATA, zelando pela integridade e uniformidade dos 

conhecimentos produzidos e das informações difundidas; 

IV - Receber, organizar e processar conhecimentos de Inteligência e informações produzidos pelos órgãos de defesa 

social, materializando-os em documentos de Inteligência a serem difundidos aos gestores estratégicos e táticos. 

 

Art. 26º A Coordenação do CIDATA agirá sob o mandato do Gabinete do Delegado Geral (GDG), órgão a quem caberá 

suprir omissões ou conflitos de atribuição surgidos durante a execução dos trabalhos.  
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Art. 27º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a Portaria de nº 377, datada de 02 

de março de 1995 e demais disposições em contrário. 

 

Republicada por haver saído com incorreção 

 

Bernardino Brito Filho 

Delegado-Geral 
<#E.G.B#14807##16476/> 

 


