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Estado de Goiris

Secretaria da Segurança Pública e Justiça
Policia Civil

Conselho SuPerior i i,S _l

Dispõe, no âmbito da Polícia Civil do Estado de Goiás' sobre a

obrigatoÍiedade do registro de procedimentos policiais no Sistenla

Integrado de Segurança Pública- SISP e dá outras providências.

O CONSELHO SUPERIOR DA POLíCIA CIVIL DO ESTADO DE GOIÁS.

em sua 751' (setingentésima quinquagésima primeira) sessão, realizada no dia 17 de

novembro de 2011. cóm Í'undamento nos incisos I e II do art. 21 daLei estadual n'. 16.901. de

26 dejaneiro de 2010, a Lei orgânica da Policia civil do Estado de Goirís, e, ainda,

CoNSIDERANDO as ponderações feitas pelo sr. Delegado de Policia Álvaro

cássio dos santos. superintendente de Polícia Judiciária, principalmente por meio do

Memorando n'. 590/2011-SPJ, de 8/11/2011'

CoNSIDERANDOanecessidadedeunilbrmizaçãodedadosedecoletade
informações, a fim de que haja fidedignidade e possibilidade de geração automática de

estatisticas relativas u quálqu.t tipo de crime, sem que haja discreprâncias entre as Instituições

Policiais, assim como entre estas e a Secretaria de Estado da Segurança Pública e Justiça.

CONSIDERANDO,porfim,queaprodutividadedasDelegaciasdePolícia
será apurada por meio dos dados cothidos diretamente do sistema e que cada Inquerito
policiál deverá ser iniciado mediante o registro de um Boletim de Ocorrência relativo ao Íàto

que será investigado,

RESOLUÇÁO n" 010/2011.

R E S O L V E. à unanimidade de seus membros. baixar a seguinte resolução:

rt 2' Fica a Gerência de Ensino da Polícia Civil incumbida de minislrar

a policiais civis com vistas ao registro de que trata o artigo anterior'
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Art. lo E obrigatório o registro de todos os procedimentos policiais no Sisterna

Integrado de segurança Púúica - slsB a fim de que seja possível a coleta automática de

dadãs, sem a necissidade de remessa de estatística mensal pelas Delegacias de Polícia.
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Art. 30 Esta Resolução entra em vigor em 1o de fevereiro de 2012, devendo ser
publicada no Boletim Geral da Polícia Civil, revogando-se as disposições em contrário.

CONSELHO SUPERIOR DA POLICIA CIVIL DO ESTADO DE GOIAS. em
Goiania. aos vinte e dois dias do mês de novembro do ano de dois mil e onze (22/ll/2011).
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