
O Boletim de Ocorrência (BO) serve para registrar várias situações, sejam crimes 
ou não, como por exemplo: furto, perturbação do sossego, acidentes de trânsito, 
perda de documentos, ameaça, etc.

Ao se registrar um BO, você fornece várias 
informações, como: nome, idade, sexo, local 
dos fatos, horário,  bem como são anotadas 
outras informações verificadas pelo policial 
que atende a ocorrência no local dos fatos, 
como: situação da iluminação, sinalização da 
via, tipo de pavimento, se a via é movimentada 
ou não etc.
Depois do BO preenchido, ele é inserido pela 
polícia no Sistema Integrado de Segurança 
Pública (SISP) e posteriormente liberado via 
internet para o cidadão. 

POR QUE VOCÊ DEVE FAZER UM BO?

Os Consegs são grupos de pessoas do mesmo bairro ou municipío 
que se reúnem para discutir e analisar, planejar e acompanhar a 
solução de seus problemas comunitários de segurança, 
desenvolver campanhas educativas e estreitar laços de 
entendimento e cooperação entre as várias lideranças locais. 
Cada conselho tem circunscrição delimitada de acordo com as 

carac te r í s t i cas  da  reg ião ,  com 
representantes da Policia Civil e Militar 
atuando como membros natos em 
conjunto com a comunidade.

Faça parte de um CONSEG você também, 
para mais informações acesse:"

VOCÊ NÃO 
ESTÁ SOZINHO!
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VAI DAR
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Saiba o que fazer!
Baixe agora o app MEU BO no celular 
e registre seu Boletim de Ocorrência
sem sair de casa.

Polícia Comunitária

www.facebook.com/aconseg.baixovaledoitapocu.5

www.aconsegitapocu.com.br
Para mais informações acesse:

Baixe agora o 

APP meu BO
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SISP

Com o SISP alimentado é possível verificar padrões e tendências, como por exemplo: no 
bairro Y, na rua H, das 18 às 19h, de segunda a sexta-feira, ocorrem 75% dos acidentes de 
trânsito.
Ou seja, subsidia o tomador de decisão, seja ele o comandante do efetivo policial, ou o chefe 
da equipe de investigação, que decidirão quais ações tomarão para atuarem 
preventivamente ou repressivamente nas mais diversas situações.

Os dados também servem para a distribuição de efetivo policial. Assim, muito provavelmente 
serão destinados mais policiais para as cidades que possuam os maiores índices 
registrados no sistema.

Pode-se registrar e imprimir o BO. É possível fazê-lo 24h por dia, 7 dias por semana. 
Entretanto, a modalidade é específica para algumas situações, ou seja, somente é possível 
registrar:

Desde março de 2002, a Polícia Civil de Santa Catarina 
disponibiliza o serviço de autoatendimento para registro de 
Ocorrência, no site www.policiacivil.sc.gov.br, acessando o link

Todos os fatos que motivem o registro de um Boletim de Ocorrência podem ser feitos pela 
Polícia Militar. Basta que você ligue para o número de emergência 190, que será enviada uma 
viatura para atendimento da ocorrência no local em que você se encontre. 

Desde agosto de 2014, você pode acessar o BO em sua própria residência. Basta que 
forneça um e-mail para o policial, que o registrará no documento. Após o setor responsável 
inserir as informações do BO no SISP e posterior homologação pela autoridade policial-
militar, será enviada uma mensagem ao e-mail cadastrado, informando o número do 
protocolo de impressão e o número da 
chave de acesso. 

De posse desses dados, você acessa o site  
www.pm.sc.gov.br e clica no link 

Digite no local específico o número do protocolo de impressão e o número da chave de 
acesso. Depois basta fazer o download do BO no formato PDF, salvando ou imprimindo o 
arquivo. Se não for fornecido nenhum e-mail, a cópia poderá ser retirada na unidade policial-
militar indicada pelo policial. 

Normalmente a cópia é liberada para download ou impressão após 72h do pedido. Outras 
informações poderão ser obtidas pelo telefone 47-32769145 (Jaraguá do Sul)

POLÍCIA MILITAR

POLÍCIA CIVIL

Ao fazer o BO você contribui para a qualidade do policiamento na sua comunidade, pois 
podem ser designadas viaturas para priorizar certos dias e horários, conforme os dados 
estatísticos.

Exemplo 1: Se no bairro X está ocorrendo uma grande quantidade de furtos e 
arrombamentos em residência, mas os moradores não registram BO, nas estatísticas não 
constarão tais informações. Ou seja, se o gestor buscar no sistema os dados, não encontrará 
nenhum, logo priorizará outra cidade, ou bairro, dos quais  constem informações. Assim, as 
pessoas continuarão reclamando da criminalidade, mas, nenhuma melhora se efetivará 
devido à falta de informação oficial para os órgãos de segurança pública tomarem as 
melhores decisões.

Exemplo 2:Uma comitiva se reúne e se desloca para falar com o secretário de segurança do 
Estado, solicitando mais policiais. Diante das várias solicitações, o secretário acessa o 
sistema e visualiza o índice de ocorrências registradas. Compara-as com outras cidades e 
afirma que há vários outros municípios com índices mais elevados de criminalidade. Ou seja, 
a comitiva não consegue convencê-lo de que são necessários mais policiais.

REGISTRE AQUI
SEU BOLETIM DE

OCORRÊNCIA

 1.  Acidente de trânsito sem vítima;
2.  Perda de documentos;
3.  Perda de objetos;
4.  Recuperação de documentos e/ou objetos;
5.  Ameaça;
6.  Calúnia;

7.  Injúria;
8.  Difamação;
9.  Furto;
10. Roubo;
11. Dano causado por fenômenos da natureza;
12. Denúncia anônima.

Nas demais situações/ocorrências você deve procurar a delegacia mais próxima de sua 
residência para registrar a ocorrência. O lado positivo é que você sai da delegacia com uma 
cópia do BO.
Outras  informações estão disponíveis no próprio site, ou podem ser acessadas enviando-se 
um e-mail para delegaciaeletronica@pc.sc.gov.br.
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