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ESTADO DE GOIÁS
POLICIA CIVIL

PORTARIA Nº 45/2018/GDGPC/2018 - PC

 

 Determina providências de controle interno suficientes a coibir a
acumulação indevida de vínculos públicos ou privados, por
servidores da Polícia Civil do Estado de Goiás. 

 

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

CONSIDERANDO o teor do processo nº 201700047002312, relativo à Auditoria de
Regularidade nº 05/2017, do Serviço de Fiscalização de Atos de Pessoal do Tribunal de Contas do Estado
de Goiás, especialmente de seu Relatório final e Despacho nº 514/2017,

CONSIDERANDO que no citado processo foram consideradas irregulares
acumulações de cargos públicos ou de cargo público com vínculo privado que tenham caracterizado,
ainda que eventualmente, incompatibilidade de horários, 

CONSIDERANDO a constatada necessidade de incremento das providências
destinadas a prevenir as mencionadas acumulações indevidas,

RESOLVE:

Art. 1º – DETERMINAR à Gerência de Gestão e Finanças desta Pasta - responsável,
dentre outras atribuições, pela gestão de pessoal no âmbito da Polícia Civil,  bem como pelo controle
interno das atividades institucionais - que adote todas as providências necessárias e suficientes a,
preventivamente, coibir acumulações indevidas de cargos públicos, bem como de cargo público com
vínculo privado, que, ainda que eventualmente, caracterizem incompatibilidade de horários.

§1º - A Gerência de Gestão e Finanças deverá estabelecer rotinas periódicas de
verificação, com o objetivo de evitar situações de acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções
públicas.

§2º - A Gerência de Gestão e Finanças poderá solicitar diretamente a quaisquer
unidades da Polícia Civil informações e providências necessárias à consecução dos objetivos deste ato.

 

Art. 2º - DETERMINAR a todas as unidades da Polícia Civil que confiram
prioridade a quaisquer solicitações da Gerência de Gestão e Finanças formuladas no intuito de dar
cumprimento ao presente ato.

 

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua expedição.

 

PUBLIQUE-SE no Boletim-Geral da Polícia Civil.

Dê-se conhecimento deste ato à Gerência de Gestão e Finanças, para conhecimento e
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cumprimento; às demais Gerências, à ESPC, às Assessorias e Coordenações desta Pasta e ao Conselho
Superior da Polícia Civil, para conhecimento e cumprimento; à Superintendência da Polícia Judiciária,
para conhecimento, cumprimento e difusão a todas as unidades policiais do Estado;

GABINETE DO DELEGADO-GERAL DA POLÍCIA CIVIL, em Goiânia, aos 22
de janeiro de 2018.

 

Álvaro Cássio dos Santos
Delegado-Geral da Polícia Civil

 

Documento assinado eletronicamente por ALVARO CASSIO DOS SANTOS, Delegado-
Geral da Polícia Civil, em 22/01/2018, às 18:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

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
1238172 e o código CRC 0D6399AC.
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