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RESOLUÇÃO n". 07t20lt

Cria, no ârnbito da polícia.Civil do Estado de Goiás, o Cabinete de
99. stã9 rqtesrâdâ de Polícia luai€iáÍ *;';;bd;"à."alrl"io,,nu, oatuação de policiais civis intêgranres a" r".ç"-ii""ir"r"i"oi,üt*rru"ru
Pública, e dá outras providências'. I

O CONSELHO SUPERIOR DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE GOIÁS,em sessão extraordiúria rearizada 
_no. 

dia ,5 d; 
"gou1o-il 

20r I, com fundamento no inciso I
Í: Êffi : i: H,ãtff ; 

r o. sô i, ã" toã 
.i "*i.,0"."r'r, o, . L.i ô;à;üã" iá,ri" ll c i u,

CONSIDERAN_D! as 
letas ja lsrraregia Nacional de segurança pública queprevê a conclusão. com a lavratura de relatOrio. áe.ilao. o, inquéritos e procedimenros

;ffi:lã?::ffi ":lruf ,lm:$ll*í ;i!;ilü,"," za:oii, ií^ J'à'i,,j;á.,.

coNslDERANPo qlg a atuação de policiais civis decorrenres de atividadesdesempenhadas no âmbito do 
lorç3 N""i""iãã il*ffi; púbrica. num ato de cooperaçãofederativa' esrá respaldada na r-ei 

'ieae.ai 
n;l riiiilaJ'il_de maio de 2007." no un. 2. do

B:;;il i.i:,.11 T; l,,ll.. j,l,Í ;:ímil ãl.iü,iol 
",,.*il ; ;; ;;il"" o.io" ü".,..

CONSIDERAN.DO o 
,Acordo de Cooperação Federativa n.. 0l l. de I 0 desetembro de 200g' firmado entre a união. po," ,.io ã"o üinistério da Justiça e da secretariaNacionar de Segurança púbrica. e.o Estadá de coiar. po, meio da secretaria de F.stado daSegurança púbrica e Justiça de c"ia.. iruri"àLã',ji#L o,i"iar da uniâo de n.. 58. dc 2óde março de 2009. cujo prazo de vigência p.rJrãlieã I-iJ.iunho de 20 r 3.

f-l

CONSIDERANDO os rermos do OÍicio no 2.781/2}tl-GAB.GOV. de 07 dabril de 201 I . da lavra do Excelentíssimo Senhor Covemad or Marconi F'erreira perillo .lúnIor.por melo do qual solicita ao Excelentís simo Senhor Ministro de Estado da Justiça JosóEduardo Cardoso o emprego da Força Nacional de Segurança Pública no Entomo do DistriroFederal. nos munrcrpros goianos que rntegram a deno n.llnada RIDE - Regiâo Integrada deDesenvolvimento do Entomo de Brasília, criada pela Lei Conrplementar Íêderal n.. 94. de 19de fevereiro de I998. que comp reende os muni clplos goianos de Cristalina, Luziâni a. CidadeOc idental, Novo Gama, Valparaíso, Alexâni a. Abadirânia. Santo Antônio do Descoberto.Aguas Lindas. Corumbá, Cocalzinho. pirenópolis, padre Bemardo. planaltina. Formosa.ras, Vila Boa, Agua Fria e Minroso e os municí pr

vtafl

os mineiros de Unaí e Buriti\____,/
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conJ untas relacionadas aos serviços públicos comuns a esses municípiosente aqueles atinentes às rireas de inÍiaestrutura e geração de entpregos.

possibilitando açõeJ
e à União, especialm

CONSIDERANIO, por fim. as portarias ns. 497, de 20 de abril de 201l. el'706' de lo de agosto de 20,,;ba;áà Ér*i*,r*rmo senhor Ministro de Estado daJustiça José Eduardo cardoso, pubric"dr., ;;.p;i;;;;te, no Diiírio oficiar da união de ns.77, de 25 de abrit de 20, ..e 147 , ae z ae ugãrm'i" iõi r . q* ai.p"". ..il"-ã l,ni .eo aoefetivo da Força Nacionatde Segurançã pilil;;"g,ã" d;;";;;*;ffü#:
R E S O L V E, à unanimidade de seus membros, baixar a seguinte resolução:

An. l'criar. no âmbito da região denominada de RIDE, o Gabinete de GestãoIntegrada de porícia Judiciária. 
"", " "u:!ii"" ã.li..ipri"* a aruação de poriciais civisintegrântes da Força Nacional A. S.gr*nçu'Éuiiià qi. ,*, 

" 
seguinte composição:

a) Delegado Regional de polícia (5, DRp);

b) Superintendente de polícia Judiciária:

c) Cerente de Geslão e Finanças da polícia Civil:

d) Gerente de Operações de Inteligência da polícia Civil; e

d) dois Coordenadores da Força Nacional de Segurança pública.

parágrafo único. O Delegado Regional de polícia da 5" DRp. com sede nacidade de Luziânia-Go' seni o coordenãdor ;;:p.*;;*" da polícia civir do Estado de
ff',f,j;fi:ju|:1ça 

Nacionar a" s.er*,i, p;bitü. ill supervisão do superintendente de

AÍ' 2o o Gabinete de c-estão lntegrada de polícia Judiciária funcionará anexoao Gabinete do Deregado Reqionat d^e roricr, à" sT ô'ip. ."n, sede na cidade de Luziánia_Go.situada na Av' Júrio MeirerÃ ,". 300:i;i;;;;á.'à;; n". 72.800-000. terefones: (0ór)3622-1400 e (06l) 3622-8562 -Í tt ' t z'óuu'vuu' teleÍones: 
f

Art. 3" O Gabinete.de Cestão Integrada de polícia Judiciária terá por meraimplementar a atuação dos ooriciais 
"i"i. ,;r ;;;il;lrie.enuorvidas no âmbiro ãu' norçu

[1','['i:'::?'ffir: lJ][ffi]#r; Ãü;*;l ,' 
" 

," d" L"i ,.;;;;i';"]l i qzs

a) auxílio as ações de polícia judiciária estadual nainfração penal, para a elucidação das causas, circunstâncias, motivo
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b) auxílio âs ações de inteligência relacionadas às atividades destinadas à
preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimôniol

c) auxilio na realização de perícia e de identificação civil e criminal destinadas
a colher e resguardar indícios ou provas da ocorrência de Íatos ou de inÍiação penal:

d) auxílio na ocorrência de catástrofes ou desaslres coletivos. inclusive para
reconhecimento de vitimados; e

e) apoio a ações que visem à proteção de indivíduos. grupos e órgãos da
sociedade que promovem e protegem os direitos humanos e as liberdades Íundamentais.

Art. 4' As atividades de cooperação lederativa serão desenvolvidas sob a
coordenação conjunta da União e do Estado de Goiás.

Art. 5'A presidência do inquérito policial, objeto da cooperação. será exercida
pela autoridade policial da circunscrição local, que abriní vista para initrução procedimental
sobre responsabilidade dos delegados de polícia integrantes da Força Nacional de segurança
Pública, que. após relatório final conclusivo, remeterão os autos a 5n Delegacia Regúnal de
Políci4 sendo que o seu Titular, depois de providenciar a ratiÍicação dos atos administrativos.
encaminhaJos-á ao Poder Judiciário.

Art.6'O local de funcionamento das atividades da Força Nacional de
Segurança Pública se dará nas inslalações fisicas da Central de Inquéritos Pendentes. a ser
definido no plano de trabalho elaborado pelo Gabinete de Gestào Integrada de polícia
Judiciríria, onde serão nealizadas as oitivas procedimentais e de instrução, pelo período
compreendido entre o dia 25/04/2011 a25110/2011. com possibilidade de prorrógaçâo. sob a
coordenação de delegado de polícia integrante da Força Nacional de segurança pública.

Art. 7' Os delegados de polícia componentes da Força Nacional de Segurança
Pública poderão requisitar diretamente as diligências policiais. intimações. notificações e
laudos técnicos aos respectivos destinatiirios, visando à apuração procedimental dos inquéritos
policiais que estiverem atuando em auxílio.

AÍ. 8o As autoridades policiais da circunscrição do local das diligências
policiais deverão prestar todo o auxílio aos integrantes da Força Nacional de Segurança,
Pública. para a fiel execução de seus atos nos termos da lei, sempre que solicitados.
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Art
Polícia Judiciária.

. 9o Os casos omissos serão resolvidos pelo Gabinete de Gestão Integrada de
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Art. 10. A Secretaria-Executiva deste Conselho providenciará a remessa de
cópia desta Resolução ao Superintendente de Polícia Judiciária" ao Gerente de Cestão e

Administração da Polícia Civil, ao Gerente de Operações de Inteligência da Polícia Civil e ao

Delegado Titular da 5n Delegacia Regional de Policia. com sede na cidade de Luziânia-Co.
para conhecimento e as devidas providências.

Art. 11. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo.
porém, seus efeitos a 25 de abril de 201 1.

CONSELHO SUPERIOR DA POLICIA CIVIL DO ESTADO DE COIAS. enr

Goiânia, aos vinte e cinco dias do mês de agosto do ano de dois mil e onze (25108/2011).
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Vice-Presidente
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Cleóviton Nerys
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cido Silva I'-ilho
Conselheiro
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