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Estado de Goiris
Secretaria da Segurança Pública e Administração Penitenciária

Polícia Civil
Gabinete do Delegado-Geral

Portaria no 0671/20 I 6-GDGPC

Cria o Comitê de Acompaúamento de Manifestações.

O Delegado-Geral da Polícia Civil, no uso das atribuições previstas no artigo

19, X, da Lei n' 16.901, de 26 dejaneiro de 2010, e

CONSIDERANDO a alta probabilidade de ocorrência de manifestações no

mês de setembro:

CONSIDERANDO a necessidade de realização de investigações a respeito da

possibilidade de violência contra pessoas e patrimônio durante os referidos atos;

CONSIDERANDO a necessidade de organização do fluxo de informações a

respeito dos casos relativos a estes atos;

RESOLVE:

I. Criar no âmbito da Polícia Civil, o Comitê de Acompaúamento de Manifestações:

DOS INTEGRANTES DO COMITE

DAS ATRIBUIÇOES DO COMITÊ

l. Coordenador de Inteligência:

a. Produção de informações a respeito do perÍil dos manifestantes a fim de identificar

a presença de integrantes de Organizações Criminosas que possam infiltrar-

provocar tumultos, como subsídio às ações do Coordenador de Investigaçôesl
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l. Coordenador de Inteligência

2. Coordenador de Investigação

3. Coordenador de Atendimento. Registro e Distribuição
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b. Produção de informações a respeito dos possíveis trajetos a serem feitos pelos

manifestantes como forma de emprego eficiente de efetivo para atendimento dos

casos em que haja a necessidade de atuação da Polícia Civil;

2. Coordenador de Investigação:

a. Realização de investigações a respeito de atuação de integrantes de Organizações

Criminosas em manifestações e a respectiva tomada de providências em relação

aos crime s identificados;

3. Coordenador de Atendimento, Registro e Distribuição:

a. Organização do local de registro de procedimentos que se façam necessários em

caso de captura de autores de crimes durante as manifestações.

II. Sejam indicados para assumir cada uma das funções de coordenação os delegados da

Gerência de Operações de Inteligência da Polícia Civil - GOI. da Delegacia de

Repressão às Ações Criminosas Organizadas - DRACO e a Coordenadora da

Supervisão de Plantão.

III. Determinar o envio de cópia desta Portaria à Superintendência de Polícia Judiciária, à

Assessoria Técnico-Policial, à Gerência de Gestão e Finanças

CUMPRA- SE e PUBLIQUE - SE.

GABINETE DO SENHOR DELEGADO-GERAL DA POLICIA CIVIL.
em Goiânia. aos 02 dias de setembro de 2016.

Álvaro Cássio dos
Delegado-Geral da Potí
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