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A Polícia Militar da Bahia é um órgão da Administração Direta do Estado, cuja destinação se
encontra definida pela Constituição Federal, Art 144, § 5º, reforçada pela Constituição
Estadual, Art 148, incisos de I a V.
A ela compete a execução, com exclusividade, do policiamento ostensivo fardado com vistas
à preservação da Ordem Pública. Sua ação é tipicamente preventiva, ou seja, atua no sentido
de evitar que ocorra o delito. Para tanto, sua ostensividade caracteriza-se por ações de
fiscalização de polícia sobre matéria de ordem pública, onde o policial é de imediato
identificado, quer pela farda, armamento, equipamento ou viatura.
São diversas as formas através das quais a Polícia Militar presta o seu serviço à comunidade
baiana:
·Policiamento Ostensivo a pé: realizado por policiais militares em dupla (“Cosme e Damião”
ou “Romeu e Julieta”) nas principais ruas e centros comerciais, terminais de ônibus e locais de
alto índice criminal;
·Policiamento de Trânsito: A Polícia Militar, em apoio à Prefeitura Municipal de Salvador
que é a responsável pelo gerenciamento do trânsito na Capital, realiza serviços de fiscalização,
policiamento e controle de trânsito;
·Radiopatrulhamento: é o policiamento realizado 24 horas, através de viaturas
padronizadas e equipadas com rádio, para atendimento das ocorrências em geral;
·Policiamento Rodoviário: controle e fiscalização de trânsito realizado nas rodovias
estaduais;
·Policiamento com cães: patrulhamento realizado com o apoio de cães devidamente
treinados em operações de busca de pessoas desaparecidas, captura de marginais e detecção
de drogas;
·Rondas Táticas Motorizadas (Rotamo): é o rádiopatrulhamento realizado pelo Batalhão de
Polícia do Choque, através de viaturas de maior porte, com guarnições e equipamentos
reforçados, tendo como área de atuação todo o Estado da Bahia;
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·Rondas Especiais (Rondesp):é o rádiopatrulhamento realizado pela RONDESP,
subunidade do Comando de Policiamento da Capital, através de viaturas de maior porte, com
guarnições e equipamentos reforçados, cuja área de atuação restringe-se à Capital;

·Policiamento Montado: é o policiamento realizado com emprego de solípedes (cavalos),
basicamente na Região Metropolitana de Salvador.
·Combate a Incêndios e Salvamento: através do Corpo de Bombeiros, são realizadas
ações de combate a incêndios e, também, salvamento de pessoas em emergências.

Unidades Operacionais da Polícia Militar

A Polícia Militar da Bahia atua, hoje, com dois tipos de Unidades Operacionais: Os Batalhões
e as Companhias Independentes.

Os Batalhões são Unidades que cobrem um maior espaço territorial, e, também, possuem um
maior efetivo. As Companhias Independentes cobrem um espaço territorial menor e, portanto,
tem um efetivo menor que o dos Batalhões.
A atuação através de Companhias Independentes tem se mostrado vantajosa, principalmente
na Capital, pois permitem uma atuação mais próxima da comunidade, atuando dentro da
filosofia do policiamento comunitário. A participação da comunidade ocorre através dos
Conselhos Comunitários de Segurança, que são associações formadas por moradores dos
bairros e que, em conjunto com a Polícia Militar, discutem soluções para os problemas de
Segurança Pública.
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