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ESTADO DE GOIÁS
POLICIA CIVIL

Portaria 136/2018 - PC

 

Delega competência à Titular da Assessoria Técnico-Policial para a
prática dos atos administrativos que especifica.

 

O Delegado-Geral da Polícia Civil, no uso das atribuições previstas no artigo 19, XI, da
Lei nº 16.901, de 26 de janeiro de 2010, e

CONSIDERANDO  a necessidade da continuidade e da eficiência do serviço público e
a conveniência dos serviços afetos a este Gabinete,

RESOLVE:

Art. 1º – DELEGAR competência à Titular da Assessoria Técnico-Policial - Delegada
de Polícia da 1ª Classe  Fabiane Drews Alvim, CPF nº 010.549.310-46, e, em seus afastamentos e
impedimentos legais, ao respectivo substituto - para, observadas a legislação aplicável e demais normas
em vigor, apreciar e decidir os seguintes pleitos:

 

I -  Afastamento para o exercício de presidente de entidade de classe;

II - Afastamento para o exercício de mandato eletivo;

III - Ajuda de Custo para Curso ou Estágio - AC1;

IV - Ajuda de Custo de Localidade - AC3;

V - Ajuda de Custo por Acumulação de Delegacias de Polícia;

VI - Auxílio-funeral;

VII - Auxílio-saúde;

VIII - Autorização para o porte de arma de fogo a Policial Civil aposentado;

IX - Redução de carga horária sem redução de vencimentos;

X - Conflitos de atribuição.

 

 

Art. 4º - DETERMINAR que as decisões exaradas por delegação mencionem esta
condição e se refiram expressamente a esta Portaria.

 

Art. 5º - ESTIPULAR que a vigência desta Portaria é circunscrita ao período de
exercício do cargo ora titularizado pela Autoridade delegante.

 

Art. 6º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua expedição, ficando revogada a
Portaria nº 173/2016/GDGPC.
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PUBLIQUE-SE.

 

Dê-se conhecimento deste ato à Superintendência da Polícia Judiciária, às Gerências
desta Pasta, às Assessorias e Coordenações deste Gabinete, à  Escola Superior da Polícia Civil e ao
Conselho Superior da Polícia Civil, para conhecimento e difusão interna.

 

GABINETE DO DELEGADO-GERAL DA POLÍCIA CIVIL, em Goiânia, aos 20
de fevereiro de 2018.

 

André Fernandes de Almeida
Delegado-Geral da Polícia Civil

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRE FERNANDES DE ALMEIDA,
Delegado-Geral da Polícia Civil, em 23/02/2018, às 15:13, 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
1542763 e o código CRC E67556AE.
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