
O DIRETOR-GERAL DA POLÍCIA CIVIL' NO

uso de suas atribuições e tendo em üsta o disposto uo Decreto Federal n'' 3'695' de

i1 tz oo,que cria o Subsistema de Inteligência de Segruança Pirblica' e

Considerando a necessidade de dar

prosseguimento ao processo de integração do Sistema de lnteligência de segurança

PÍrblica, previsto no Decreto ,r." S.i++, de 22'10'02, bern como a necessidade de

rnanter hanrrônicos e coesos os serviços de Inteligência no esfera estadtml;

Considerando qtle à Superintendência de

Inteligência cla SSP-I- criada através do Decreto n'' 5'512' de 20'11'01' cabe a

orientaçào e execttçào clas ações de integação da atividade de Inteligêucia de

Segurança PÍrblica no Estado de Goiás;

Consiclerando a necessidade de manter e

aperfeiçoar os bancos de dados de interesse da Pasta e integrar' no Que-coúer' ao

.àrr.rpond.rte banco de dados da Superintendência de Inteligência da SSP'r'

PORTARIA N." 495/2002.

RESOLVE:

II - O Centro «le Inteligência da Polícia Ci ca

lede
P0507

autorizado a prornover leuniôes penódicas de caráter doutnDano, operacl

ESTADO DE GOúS
DIRI]TORIA-GERAL DA POLÍCIA CIVIL

GABINETE

I - CRIAR, no âmbito desta Diretoría, a partir

destadata,oCentrodelnteligênciadaPolíciaCivit.ClNPoL,responsávelpelo
,.*iço de inteligência da Põ, o qual deverá {uar de forma inteetrada com a

sllsspJ. objetivantlo assessorat' o Diretor-Geral nas tornadas cle decisôes' no

plane.ya.nentá das ati'idatles da PC, bern corno netttralizar as ações elou operações

adversas no carnpo Oo S.À,,raoçu útl.u, fornecendo informações úteis, de maneira

a facilitar o cunprimento eÍicaz de suas atribuições'



ESTADO DE GOIÁS
DIRITORIA-GERAL DA POLiCIA CIVI

GABINETE

intercârnbio técnico com a SI/SSPJ, com a Íinalidade de itlentiÍicar e avaliar

ameaças reais ou potenciais à segurança hrblica, produándo informações e

coúecírnentos que snbsídiern ações para prevenir, neutralizar, coibir e reprimir atos

crirninosos de qualquer nutur.rá, tenào como fundanentos basisos a preservaçâo da

soberania estadual na defcsa «lo estado deruocrático de direito e a digridade da

pessoa httmana.

III - O Centro de Inteligência da Policia Ciül' ora

_ criado. será chefla«lo por Delegado de Polícia civil de cameira, com formação

.jcnica na área, escolhido pelo titular da Pasta'

IV ' O Chefe do CINPOL deverá designar un

auxiliar para coordeuar o trabalho de integração do banco de dados, noÍrnas

operacionais e intercârnbio tecnico'

V - O Centro de Inteligência da Polícia CirTl

pr.ornoverá, através de Escolas de Inteligência, os ctü'sos, estágios e treinanentos

que se fizerern necessários para o pleno cumprilnento do disposto neste âto'

Vt - Fica o Chefe do Ceutro de lnteligência da

Polícia civil atúorizado a íbnnalizar a participaçào da Policia civil em Grupos-

Tarefa de Inteligência com outros órgãós t'ederais, estaduais e municipais para a

'consccução dos objetiros desta Portaria'

R,P CCUMPRA-SE

DIRETOR-GERA DA

POLiCIA CIVI., em Coiânia, ao
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