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Rf,SOLUÇÃO N." 003/2013

O Conselho Superior da Polícia Civil do Estado de Goiás,

presidido pelo Delegado Geral da Policia Civil do Estado de Goiás, no uso de suas atribuições

legais notadamente às disposições contidas no artigo 2l da Lei Estadual n" 16.901/2010:

Considerando o teor do Decreto no 7.31812010 que altera e

acresce dispositivo ao Decreto no 5.289, de 29 de novembro de 2004. para regulamentar â

paÍicipaçâo de servidores civis nas atividades desenvolvidas no âmbito da cooperação

federativa prevista na Lei no 11.473, de l0 de maio de 2007:

Considerando o teor do Oficio Íto

3703/2013/GAB/SENASP-MJ. endereçado ao Excelentíssimo Seúor Govemador que coloca

equipes da Força Nacional a disposição do Estado de Goiás;

Considerando o passivo de aproximadamente 2.900

inquéritos policiais de homicídios inconclusos até 3l de dezembro de 2008 em todo o Estado.

necessitando de premente instrução procedimental devida;

Considerando a carência de efetivo policial. a ser diminuído

a partir da posse dos novos policiais do concurso em andamento;

RESOLVE

I - Criar o Gabinete de Gestâo Integrada com â participação

da Polícia Civil goiana e a Força Nacional de Segurança Pública composto por Delegados de

j eoti"iu civil como segue:

a) Delegado-Geral da Polícia Civil;

b) Delegado-Geral Adjunto da Policia Civil:

c) Superintendente de Polícia Judiciária:

d) Del. Titular da Delegacia de Investigaçâo de Homicídio:

e) Del. Regional de Rio Verde:

Í) Del. Titular da Delegacia de Repressão às Ações
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g) Dois Coordenadores dâ Força Nacional de Segurança

Pública.

2 - O Gabinete de Gestão Integrada funcionani anexo ao

Gabinete do Delegado-Geral.

DAS ATRIBUIÇÔES

3 - O Gabinete de Gestão Integrada terá por meta

implementar a atuação dos servidores civis nas atividades desenvolvidas no âmbito da Força

Nacional de Segurança Pública. conforme previsto nos artigos 3o e 5'da Lei n" I1.473, de l0

de maio de 2007, compreendendo:

a) Auxilio às ações de policia judiciiiria estadual na função

de investigação de infração penal, para a elucidação das causas, circunstâncias, motivos,

autoria e materialidade:

b) Apoio a ações que visem à proteção de indivíduos,

grupos e órgãos da sociedade que promovem e protegem os direitos humanos e as liberdades

fundamentais.

3.1 - As atividades de cooperação federativa serão

desenvolvidas sob a coordenação conjunta da União e do ente convenente.

3.2 - O auxilio as ações de polícia judiciá,ria se dará.

inclusive. na instauração de Inquéritos Policiais, onde a presidência dos referidos inquéritos

será exercida pela autoridade policial titular da Unidade em que estiveÍ ocorrendo a

cooperação, a qual abriní vistas para instrução procedimental sob responsabilidade das

'autoridades policiais da Força Nacional de Segurança Pública que. após relatório hnal

conclusivo devolverão os autos para serem ratificados pela autoridade policial titular. que

. remeterá ao Poder Judiciririo.

4 - As atividades da Força Nacional de Segurança Pública

se darão nas instalações Íisicas da sede da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas

Organizadas e na Delegacia Regional de Rio Verde. onde serão realizadas as oitivas

procedimentai de instrução. sob coordenação de autoridade policial da Força Nacional

5 As autoridades policiais componentes da Força

-/ Nacional de Se poderão requisitar diretamente as diligências policiais. intimações.
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destinatários. visando à instrução procedinlental dos Inquéritos Policias que estiveram

atuando em auxílio.

6 As autoridades policiais da circunscrição do local das

diligências policiais deverâo prestar todo o auxilio aos integrantes da Força Nacional da

Segurança Pública. para fiel execução de seus atos nos termos da Lei, sempre que solicitados.

7 Os casos ornissos serão resolvidos pelo Gabinete de

Gestào Integrada.

8 - Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua

publicação. ficando revogadas as disposições em contrário.

CO LHO SUPERIOR DA POLICIA CIVIL. CM

Goiânia-GO." aos 05 dias do mês de de 2013.
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