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ESTADO DE GOIÁS
POLICIA CIVIL

Portaria nº 158/2018 - PC

 

Dispensa servidores policiais do controle de frequência por meio do ponto eletrônico
 

O Delegado-Geral da Polícia Civil do Estado de Goiás, no uso de suas atribuições
legais, especialmente com fulcro no art. 19, inciso XI, da Lei n.º 16.901, de 26 de janeiro de 2010, a Lei
Orgânica da Polícia Civil do Estado de Goiás, e tendo em vista os serviços afetos a esta Pasta,

CONSIDERANDO o teor do Decreto n.º 8.320, de 12 de fevereiro de 2015, que, em
seu art. 7º, inciso II, determina à Secretaria de Gestão e Planejamento – SEGPLAN a implantação do
Sistema de Registro de Ponto Eletrônico nos órgãos e nas entidades integrantes da administração direta,
autárquica e fundacional do Poder Executivo;

CONSIDERANDO que a Lei n.º 19.019, de 25 de setembro de 2015, que dispõe sobre
o controle de frequência do servidor no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do Poder
Executivo, em seu art. 3º, parágrafo único, inciso II, e em seu art. 6º, parágrafo único, ressalva da
marcação do ponto eletrônico os servidores que, em virtude das atribuições que desempenham, não
estejam sujeitos a esta forma de controle de frequência, os ocupantes de cargos de direção e
assessoramento superior, os contemplados por normas e regramentos específicos, os que exerçam
atividades externas e aqueles cuja natureza das atribuições do cargo seja incompatível com a ferramenta;

CONSIDERANDO que o Decreto n.º 8.465, de 05 de outubro de 2015, que
regulamenta o controle de frequência do servidor da administração direta, autárquica e fundacional do
Poder Executivo, em seu art. 10, disciplina que “É vedado dispensar o servidor do registro do ponto
eletrônico, ressalvadas as situações que exijam adequação da jornada de trabalho em razão da natureza
e das peculiaridades das atividades desenvolvidas, bem como nas atividades externas, de forma eventual
ou não”, as quais serão definidas pelo Titular da Pasta, em ato próprio, do qual constará o pessoal
alcançado, o qual será encaminhado à Secretaria de Gestão e Planejamento para providências no sistema
de controle do ponto eletrônico;

CONSIDERANDO que, em cumprimento ao art. 16, do Decreto n.º 8.465, de 05 de
outubro de 2015, a Secretaria de Gestão e Planejamento – SEGPLAN editara a Instrução Normativa n.º
09, de 29 de outubro de 2015, que dispusera sobre normas complementares do sistema de registro e
controle eletrônico de frequência dos servidores públicos da Administração Pública direta, autárquica e
fundacional do Poder Executivo, a qual, em seu art. 12, repisa o teor do art. 10, daquele Decreto;

CONSIDERANDO que este Gabinete já instituíra o Sistema de Registro de Ponto
Eletrônico aos servidores administrativos e comissionados da Polícia Civil, consoante Portaria n.º
374/2015-GDGPC;

CONSIDERANDO que os servidores públicos Policiais Civis são regidos pela Lei n.º
10.460, de 22 de fevereiro de 1988, o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Goiás e de
suas Autarquias, e que o parágrafo único do art. 57 deste diploma legal excepciona ao controle de
frequência por meio da marcação de ponto os servidores que desempenham suas funções em serviços
externos ou que, pela natureza de suas atribuições, tenham de se deslocar da repartição em que lotados;

CONSIDERANDO que as atribuições dos cargos integrantes dos Quadros Permanente
e Transitório de Pessoal Efetivo da Polícia Civil, quais sejam, Delegado de Polícia, Agente de Polícia,
Escrivão de Polícia, Papiloscopista Policial, Agente Policial, Agente Auxiliar Policial, Comissário de
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Polícia e Escrevente Policial, e as classes de Identificador, Classificador e Dactiloscopista – comportam,
ordinariamente, e não excepcionalmente, o desempenho de atividades externas às unidades policiais e em
horário diverso do expediente normal destas e, por isso, incompatíveis com o controle de frequência por
meio do ponto eletrônico;

CONSIDERANDO que o exercício da função policial, por sua peculiaridade e
especialidade, requer o empenho integral e ininterrupto do Policial Civil até a obtenção do êxito ou do
encerramento do ato e, assim, não o sujeita a balizas temporais de execução;

CONSIDERANDO que a natureza do serviço prestado pelos Policiais Civis torna
inócua, desarrazoada e despropositada a imposição de controle de frequência por meio mecânico, 

 

RESOLVE:

 

Art. 1º - DISPENSAR, no período de 01º de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de
2018, do controle de frequência por meio do ponto eletrônico, os servidores públicos Policiais Civis
listados no Anexo - Planilha 02 desta Portaria (evento 1597166).

 

Art. 2º - INFORMAR aos servidores públicos Policiais Civis dispensados da marcação
do ponto eletrônico que a dispensa não os desobriga de comparecer à unidade respectiva, durante os
horários de expediente, para o cumprimento de suas obrigações funcionais e de sua carga horária,
consoante disposto no art. 56, §6º, da Lei n.º 10.460, de 22 de fevereiro de 1988, o Estatuto dos
Funcionários Públicos Civis do Estado de Goiás e de suas Autarquias.

 

Art. 3º - DETERMINAR a continuidade do controle da frequência dos servidores
públicos Policiais Civis dispensados do registro do ponto eletrônico pelo meio convencional até então
desenvolvido.

 

Art. 4º - DETERMINAR o envio de cópia deste ato à Superintendência de Polícia
Judiciária, à Gerência de Gestão e Finanças da Polícia Civil, à Assessoria Técnico-Policial e à Secretaria
de Gestão e Planejamento – SEGPLAN.

 

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

 

GABINETE DO DELEGADO-GERAL DA POLÍCIA CIVIL, em Goiânia, aos 27
dias do mês de fevereiro do ano 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 27/02/2018, às 21:47, conforme art. 2º, § 2º, III, "b",
da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.
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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
1596756 e o código CRC A3C36BD9.
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