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DIRETORIA.GERAL DA POLÍCIA CTVIL

GABIÀTETE

PORTARIA N." ltts /2003

O DIRETOR-GERAL DA POLÍCIA CIVIL, NO USO

de suas atribúções que lhe são pelo art. 33, inciso I, do Regúamento da Secretaria de

Segurança Púbüca e Justiça do Estado de Goiás, e

CONSIDERANDO que à Policiai Ciül, poÍ

dispositivo constitucional , incumbe o desempenho das atiüdades de poücia judiciária e a

aprrraçao da infrações penais, a partir do momento em que estas são cometidas'

CONSIDERANDO que o Código de Processo Penal,

em seu art. 301, impõe que as autoridades policiais e seus agentes prendam quem quer

que se encontre em flagrante delitq

CONSIDERANDO, ainda, que o Decreto n'o 65, de 5

de abril de 1967, arts. 1o e 2o, com as alterações do Decreto n.o 3.682, de 18 de setembro

de 1991, conferem ao policial ciúl porte de anna e liwe acesso em casas de diversôes e

em espetáculos esportivos em gerâl,

CONSIDERÀNDO, finalmente, que é preciso

especiÍcar com clareza a conduta policial ciül frente às ocorrências policiais e situações

de emergênci4 quaÍldo na condução de üatura da Polícia Ciül,

RESOLVE:

1. As autoridades poüciais e s€us agentes devem

portrar permanentemente sua cédula de identidade frrncional e respectivo distintivo.

2. Em /2rzÃo de estar pennanentemetrte em serviço, o

policial civil deve sempre portar arma e algemas.

3. O policial civil, mesmo fora do horário normal de

trabalho, é obrigado a intervil em qualquer ocorrência de polícia judiciária de que terha

conhecimentq adotando as medidas que o caso exigir.

4. Os condutores de üaturas, caracterizadas, deverão

estar armados obrigatoriamente, não podendo se eximir de prestar auxílio a quem dele

necessitar, em nenhuma hipótese, sob pena de responsabilidade administrativa e criminal.

5. O policial ciül não esta obrigado a entregar sua

arma e respectiva munição a nenhuma outra autoridade arlministrativq para ingresso em

recinto público ou privado, mesmo em locais protegidos poÍ agentes de seguran

u --1-



ESTADO DE C,OúS
DIRETORIA-GERAL DA POLiCIA CTVIL

GABINETE

especialmente em estabelecimentos bâncários ou similares, devendo, em todos os casos'

idàntificar-se prortamente, quando solicitado pelos referidos agentes, exibindo-lhes sua

carteira frrncional, respondendo sempre, enüetânto, pelos excessos que cometeÍ'

6. Excetuam-se do disposto neste artigo, quando a

ordem de desarmamento deverá ser prontamente obedecida, os seguintes casos:

I - de estil submetido à Písão;

II - por ordem, ainda que verbal de superior

hierárqüco;
III - de comparecimento à audiência judicial, a

critério do juiz competente;
IV - por ordem de autoridade corregedor4 sindicante

ou processante, se essa medida for júpda necessária e conveniente.

7. A arma portada pelo policial ciúl em hipótese

alguma deverá ser entregue aos agentes de segurança de que trata o item 5, a fim de se

evitar eventual acidente.
8. Incumbirá à Assessoria de Impressa da Potcia Ciül

proüdenciar a divúgação das normas contidas nesta Portaria as entidades representativas

das áreas financeirq cometcial e de lazer, dando-lhes conhecimento dos modelos das

cédulas de identidade funcional expedidas pela Polícia Ciúl do Estado de Goiás.

9. O descumprimento desta Portaria implicará
responsabiüdade.

10. Estâ Portmia enüaÍá em ügor na data da sua

pubücação, revogadas as disposiçôes em contrário.

R., P. e CUMPRA-SE

ETE DO OR-GERAL DA POLÍCh
CIVIL, em Goiânia, 66sSô ds de2

RTO DE JESUS TEIXEIRA

C\S/thí
Diretor-Geral da Polícia Ciül
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