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A Câmara Municipal de Alagoinhas, Estado da Bahia, interpretando

do povo que representa por outorga, faz inserir nos seus Anais, MOÇÃO DE

LOUVOR E APLAUSOS AO QUARTO ANTAUXÃO OA POIíCIN MILITAR DA

BAHIA, DA CIDADE OE ALAGOINHAS pelos seus 84 anos de fundação, e pela

Certificação no 40 Prêmio de Gestão da Excelência e Qualidade da Corporação.

O Quarto Batalhão de Policia Militar foi criado por meio de Decreto, datado de 23

de dezembro de 1937, tendo em sua área de atuação inicialmente 52 municípios,

compreendendo desde o extremo norte do município de Chorrochó, extremo sul

de Pojuca, ao extremo leste dos municípios de Mata de São João, Entre Rios,

Conde e Jandaíra, abrangendo todo o nordeste do Estado da Bahia. Ainda fazia

esta área divisa com os Estados de Alagoas (Delmiro Gouveia, Agua Branca),

Sergipe (Tobias BaÍreto, Poço Verde, Simão Dias, Carira, Caninde do São

Francisco) e Pernambuco (Petrolândia, Floresta, Cabrobó).

Primeiramente foi denominado Quarto Batalhão de Caçadores, no intuito de

avançar tropas pelo sertão do Raso da Catarina para combater o banditismo

reinante, sob o comando do cangaceiro Virgulino Ferreira da Silva (o Lampião),

até a data de '1 3 de fevereiro de 1958, quando passou a ser denominado de 40

B.P. (Batalhão de Polícia). Suas primeiras instalaçoes foram no prédio no 3, à
Praça Ruy Barbosa, onde atualmente funciona o Hospital das Clinicas de

Alagoinhas, onde o seu primeiro Comandante foi o Ten. Cel. PM José Galdino de

Souza, patrono desta Unidade Operacional.
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Em meados da década de 40, o 40 B.C. (Batalhão de Caçadorês), teve sua sede

transferida para a Praça Castro Leal, ocupando o prédio onde Íuncionava a

Delegacia de Polícia. Em 1958, já com a denominação de Quario Batalhão (40

BPM), foi transferido para uma nova sede à Rua Cel. Filadelfo Neves, no 42, onde

funciona atualmente. Hoje, a unidade operacional atende as demandas gerais de

circunscrição, executando o policiamento ostensivo, em 06 (seis) municípios, a

saber: Alagoinhas, Araçás, ltanagra, lnhambupe, Sátiro Dias e Aramari.

O Programa de Gestão da Excelência e Qualidade da Corporação iniciou no ano

de 1990 a partir de um convênio firmado com a Universidade Federal da Bahia

(UFBA) a fim de modernizar administrativa e operacionalmente a PMBA. A

Portaria no 38-CG/17, que instituiu o processo de Certificação das Unidades e o

Prêmio Polícia Militar em Gestáo da Qualidade, fundamenta-se no Modelo de

Excelência em Gestáo da Fundação Nacional de Qualidade (FNQ).

O objetivo da Certificação de Unidades da PM diz respeito à consolidação de um

modelo de gestão da excelência na Corporação, que se apoia no Sistema de

Governança (SISGOV) por meio da Portaria no 00212017, que permite o

monitoramento das ações, dos projetos e dos programas em tempo real de todas

as unidades da Polícia Militar.

Na edição de 2021 , 105 unidades operacionais e administrativas da PM foram

indicadas pelos coronéis comandantes regionais e diretores, por serem unidades

que estão em um nível de maturidade de gestão que permitiam serem avaliadas

para certificaçáo e premiação. No entanto, de todas as unidades inscritas apenas

66 foram certificadas.
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O 40 BPM/Alagoinhas obteve êxito em alcançar a almejada certiÍicação após três

tentativas em anos pretéritos. Com foco na melhoria contínua da sua gestão

administrativa e operacional, a Unidade buscou ouvir a comunidade a que serve,

bem como os seus próprios policiais militares, a fim de envidar os esforços

necessários à melhor gestão dos seus recursos.

Dê-se ciência desta Moção ao Comando do 40 Batalháo de Polícia Militar e as
autoridades representativas da nossa cidade

de dezembro de 2021.
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