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ESTADO DE GOIÁS
POLICIA CIVIL

NÚCLEO DE ELABORAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS
 
 

Nota Técnica nº: 2/2018 SEI - NEAA/AG/DGA/ DGPC- 16173

 

 Assunto: Altera a Nota Técnica nº 01/2018/GDGPC

CONSIDERANDO o teor da Manifestação n.º 63/2018-SEI-ATP (evento n.º
1600525), confeccionada pela Assessoria Técnico-Policial no bojo do processo administrativo n.º
201800007012244, que sinaliza a oportunidade da retificação da redação conferida à Nota Técnica n.º
01/2018, de modo a tornar sua dicção estritamente condizente à orientação da Procuradoria-Geral do
Estado de Goiás consubstanciada no Despacho "AG" n.º 002536/2016, que aprovara com ressalvas o
Parecer "PA" n.º 005711/2015 e o Parecer "PROT" n.º 000267/2016, todos lançados nos autos do
processo administrativo n.º 201500007005329, que versam sobre a sujeição à escala de plantão prevista
na Portaria n.º 063/2014-GDGPC de servidores públicos ocupantes de cargos de provimento efetivo, de
servidores públicos ocupantes de cargos de provimento em comissão e de empregados públicos celetistas
à disposição da Polícia Civil,

 

O Delegado-Geral da Polícia Civil, no uso da competência fixada no artigo 19, inciso
X, da Lei estadual nº 16.901, de 26 de janeiro de 2010, que dispõe sobre a Lei Orgânica da Polícia Civil
do Estado de Goiás,

 

RESOLVE:

 

I - A Nota Técnica n.º 01/2018 passa a vigorar com a seguinte redação:

 

"ASSUNTO: Aplicação da Portaria n.º 063/2014-GDGPC aos servidores públicos e empregados
públicos à disposição da Polícia Civil

É ilegal a sujeição de servidores públicos ocupantes de cargo de provimento em comissão, que estão à
disposição da Polícia Civil, à jornada de trabalho em regime de plantão nos moldes fixados na
Portaria n.º 063/2014-GDGPC, uma vez que o art. 53, da Lei estadual n.º 10.460, de 22 de fevereiro de
1988, estabelece que estão sujeitos à jornada diária de 08h (oito horas).

É possível a sujeição de empregados públicos celetistas, que estão à disposição da Polícia Civil, à
jornada de trabalho em regime de plantão nos moldes fixados na Portaria n.º 063/2014-GDGPC,
desde que essa previsão conste de acordo coletivo de trabalho e sejam cumpridas determinadas
condições.

É possível a sujeição de servidores públicos ocupantes de cargo de provimento efetivo, que estão à
disposição da Polícia Civil, à jornada de trabalho em regime de plantão nos moldes fixados na
Portaria n.º 063/2014-GDGPC, desde que atendidas determinadas condições.

 

 

CONSIDERANDO o teor da orientação da Procuradoria-Geral do Estado de Goiás, consubstanciada no
Despacho "AG" n.º 002536/2016, que aprovara com ressalvas o Parecer "PA" n.º 005711/2015 e o Parecer
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"PROT" n.º 000267/2016, todos lançados nos autos do processo administrativo n.º 201500007005329,
que versam sobre a sujeição à escala de plantão prevista na Portaria n.º 063/2014-GDGPC de servidores
públicos ocupantes de cargos de provimento efetivo, de servidores públicos ocupantes de cargos de
provimento em comissão e de empregados públicos celetistas à disposição da Polícia Civil, e o
consignado pela Assessoria Técnico-Policial na Manifestação n.º 63/2018, lançada nos autos do processo
administrativo n.º 201800007012244,

 

o Delegado-Geral da Polícia Civil, no uso da competência fixada no artigo 19, inciso X, da Lei estadual
nº 16.901, de 26 de janeiro de 2010, que dispõe sobre a Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado de Goiás,
FIRMA, no âmbito da Polícia Civil do Estado de Goiás, a seguinte compreensão:

 

1. o ocupante de cargo público de provimento em comissão à disposição da Polícia Civil - a par de se
encontrar em situação ilegal ensejadora de desvio de função, pois contrária ao art. 37, inciso V, da
Constituição Federal - não se sujeita ao cumprimento da jornada de trabalho em regime de plantão como
fixado na Portaria n.º 063/2014-GDGPC, dês que, de acordo com o art. 53, da Lei estadual n.º 10.460, de
22 de fevereiro de 1988, está atrelado à jornada diária de 08h (oito horas);

2. o ocupante de emprego público, regido pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, isto é, celetista,
à disposição da Polícia Civil, pode se sujeitar à jornada de trabalho em regime de plantão como fixado na
Portaria n.º 063/2014-GDGPC, desde que: a.1) a previsão seja disposta em convenção coletiva de
trabalho; a.2) as atividades realizadas não sejam de caráter policial civil, ou seja, não sejam condizentes à
atividade-fim e não sejam de atribuição exclusiva dos cargos públicos integrantes do quadro de pessoal
da Polícia Civil; a.3) desempenhe atividades correspondentes às atribuições do emprego público por ele
titularizado; a.4) sujeite-se à jornada de trabalho compatível com a cumprida no órgão cedente;

3. o ocupante de cargo público de provimento efetivo, regido pela Lei estadual n.º 10.460, de 22 de
fevereiro de 1988, isto é, estatutário, à disposição da Polícia Civil, pode se sujeitar à jornada de trabalho
em regime de plantão como fixado na Portaria n.º 063/2014-GDGPC, desde que: a.1) as atividades
realizadas não sejam de caráter policial civil, ou seja, não sejam condizentes à atividade-fim e não sejam
de atribuição exclusiva dos cargos públicos integrantes do quadro de pessoal da Polícia Civil; a.2)
desempenhe atividades correspondentes às atribuições do cargo público de provimento efetivo por ele
titularizado; a.3) sujeite-se à jornada de trabalho compatível com a cumprida no órgão cedente.

 

Em face do entendimento sedimentado, é dever do servidor público que exerça cargo ou função de chefia
no âmbito da Polícia Civil zelar pelo fiel cumprimento dessas premissas, abstendo-se de determinar,
autorizar ou permitir a sujeição de servidores públicos e de empregados públicos, que estão à disposição
da Instituição, à jornada de trabalho em regime de plantão fora das situações autorizadas. " (NR)

 

II - REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE e promovam-se as necessárias
anotações.

 

Encaminhe-se cópia deste ato administrativo, via Sistema Eletrônico de Informações -
SEI, à Superintendência de Polícia Judiciária para conhecimento e difusão a todas as unidades policiais; à
Gerência de Gestão e Finanças para conhecimento e difusão às coordenações e aos núcleos vinculados; à
Gerência de Planejamento Operacional, à Gerência de Correições e Disciplina da Polícia Civil, à Escola
Superior da Polícia Civil, à Gerência de Identificação e à Gerência de Operações de Inteligência da
Polícia Civil para conhecimento; e à Assessoria Técnico-Policial para conhecimento e arquivamento de
cópia.

 

GABINETE DO DELEGADO-GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE
GOIÁS, em Goiânia,  aos 02 dias do mês de março do ano de 2018.

 

André Fernandes de Almeida
Delegado-Geral da Polícia Civil
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Documento assinado eletronicamente por ANDRE FERNANDES DE ALMEIDA,
Delegado-Geral da Polícia Civil, em 02/03/2018, às 15:07, conforme art. 2º, § 2º, III, "b",
da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
1645643 e o código CRC 72F70FF4.
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