
ESTADO DE GOIÁS
POLICIA CIVIL

Portaria 1012/2018 - PC

Regulamenta o Serviço Voluntário no âmbito da Polícia
Civil do Estado de Goiás.

O Delegado-Geral da Polícia Civil do Estado de Goiás, no uso de suas atribuições legais, especialmente com fulcro no art. 19, incisos X
e XI, da Lei estadual n.º 16.901, de 26 de janeiro de 2010, que dispõe sobre a Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado de Goiás,

CONSIDERANDO as previsões da Lei federal n.º 9.608, de 18 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre o serviço voluntário e dá outras
providências, e da Lei estadual n.º 15.595, de 26 de janeiro de 2006, que dispõe sobre o serviço voluntário no âmbito do Estado de Goiás,

CONSIDERANDO a necessidade de se instituir e de se regulamentar o recrutamento e a atuação de pessoas interessadas na prestação
de serviços voluntários no âmbito da Polícia Civil do Estado de Goiás,

CONSIDERANDO  que,  na  esfera  da  Polícia  Civil  do  Estado  de  Goiás,  possível  é  a  prestação  de  serviço  voluntário,  com
acompanhamento técnico-profissional,  em diversas áreas específicas,  como, por exemplo, Ciências Jurídicas e Sociais,  Administração,  Engenharia,
Psicologia, Informática, Arquitetura, Jornalismo e Ciências Contábeis,

CONSIDERANDO o tratamento da matéria, no âmbito da Procuradoria-Geral do Estado de Goiás, por meio da Portaria Normativa n.º
04/2015, alterada pela Portaria Normativa n.º 03/2017,

RESOLVE:

Art. 1º Fica instituído, no âmbito da Polícia Civil do Estado de Goiás, nos termos da Lei federal n.º 9.608, de 18 de fevereiro de 1998, e
da Lei estadual n.º 15.595, de 26 de janeiro de 2006, o serviço voluntário, regido pelas disposições desta Portaria.

Art. 2º Em observância ao art. 1º, da Lei estadual n.º 15.595, de 26 de janeiro de 2006, será permitida a qualquer pessoa física maior de
16 anos de idade e, inclusive, a inativos da própria Instituição a prestação de serviços voluntários à Polícia Civil do Estado de Goiás em atividades
técnico-profissionais  em áreas  especificas,  como,  por  exemplo,  Ciências  Jurídicas  e  Sociais,  Psicologia,  Administração,  Informática,  Engenharia,
Arquitetura, Ciências Contábeis e Jornalismo.

Parágrafo único. Poderão ser definidas outras áreas para o desempenho do serviço voluntário, conforme critérios de conveniência e de
oportunidade administrativas, por meio de ato do Delegado-Geral da Polícia Civil.

Art. 3º O serviço voluntário não importará a realização de atividades policiais, como, por exemplo, condução de viaturas, confecção de
procedimentos  policiais,  realização  de  diligências  investigativas  e  acesso  aos  sistemas  policiais  informatizados,  ficando  expressamente  vedada  a
consecução pelo voluntário de tarefas concernentes à atividade-fim da Polícia Civil do Estado de Goiás.

Parágrafo único. O descumprimento da vedação disposta no caput deste artigo sujeitará o responsável pela supervisão das atividades
desempenhadas pelo voluntário à responsabilidade administrativa, civil e penal e ensejará a rescisão do termo de adesão ao serviço voluntário.

Art. 4º O serviço voluntário será prestado gratuita e espontaneamente pelo interessado, não resultará na percepção de contraprestação
financeira  ou  de  qualquer  remuneração  ou  indenização,  não  gerará  vínculo  empregatício  e  não  implicará  obrigação  de  natureza  trabalhista,
previdenciária, tributária ou outra afim.

Art. 5º As tarefas e as responsabilidades genéricas a serem desempenhadas e assumidas pelo voluntário serão dispostas no Termo de
Adesão ao Serviço Voluntário e as específicas serão definidas pelo chefe da unidade interna da Polícia Civil do Estado de Goiás em que será prestado o
serviço voluntário, sendo que ambas deverão observar as capacidades, as habilidades, os conhecimentos e os interesses do voluntário.

Art. 6º O voluntário deverá contar com os recursos indispensáveis para o desenvolvimento dos seus trabalhos e, para tanto, receberá
identificação própria, que lhe garantirá o uso das instalações, dos bens e dos serviços necessários à concretização das atividades estabelecidas.

Art. 7º É responsabilidade do voluntário atuar de forma integrada e coordenada com a Instituição e manter discrição e sigilo sobre os
assuntos da repartição a que tiver acesso.
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Art. 8º Incumbirá à Gerência de Gestão e Finanças a operacionalização da seleção, do cadastro e do controle do Serviço Voluntário na
Polícia Civil do Estado de Goiás, inclusive de eventual lista de espera de interessados; e à unidade interna da Polícia Civil em que atuará o voluntário à
coordenação e à supervisão das atividades a serem realizadas.

Art. 9º A inscrição do voluntário que manifestar explicitamente seu interesse em prestar serviços à Polícia Civil do Estado de Goiás se
efetivará mediante apresentação à Gerência de Gestão e Finanças dos seguintes documentos:

I - ficha cadastral preenchida, conforme modelo do Anexo III; 

II - uma foto 3X4;

III - cópia da carteira de identidade;

IV - cópia de comprovante atualizado de residência;

V - comprovação de regularidade militar e eleitoral;

VI - certidão negativa de antecedentes criminal e cível;

VII - documento de qualificação profissional;

VIII - parecer favorável na entrevista pessoal.

Art. 10. A entrevista pessoal será realizada pelo chefe da unidade interna da Polícia Civil do Estado de Goiás onde será prestado o
serviço voluntário, que questionará o candidato sobre temas diversos, inclusive os relacionados à área específica a ser atendida.

Art.  11. A prestação do serviço voluntário será acordada por meio de Termo de Adesão ao Serviço Voluntário celebrado entre a
Delegacia-Geral da Polícia Civil do Estado de Goiás e o voluntário, o qual também será subscrito pelo chefe da unidade interna em que o interessado
atuará, instrumento do qual deverão constar o objeto e as condições de exercício, conforme modelo do Anexo I.

Parágrafo único. Caberá à Gerência de Gestão e Finanças encaminhar ao Delegado-Geral e ao chefe da unidade interna o Termo de
Adesão ao Serviço Voluntário para assinatura, manter o processo administrativo em arquivo próprio e documentar todas as alterações posteriores.

Art. 12. O voluntário obrigar-se-á a respeitar as normas e os princípios de organização estabelecidos no âmbito da Polícia Civil do
Estado de Goiás, bem como cumprir, com responsabilidade, os compromissos contraídos livremente.

Art. 13. O Termo de Adesão ao Serviço Voluntário terá validade de 02 (dois) anos, prorrogável por iguais períodos.

§1º A prorrogação de que trata o caput deste artigo está condicionada à vontade expressa do voluntário e à manifestação favorável do
chefe da unidade interna da Polícia Civil do Estado de Goiás onde se dera a prestação do serviço e será empreendida mediante nova assinatura de Termo
de Adesão ao Serviço Voluntário.

§2º O novo Termo de Adesão ao Serviço Voluntário poderá traçar tarefas e responsabilidades genéricas a serem desempenhadas e
assumidas pelo voluntário diferentes das originárias.

Art.  14.  O  serviço  voluntário  deverá  ser  prestado  em  período  que  observe  o  horário  de  expediente  da  unidade  interna  e  a
disponibilidade do voluntário, podendo ser particularizado caso a caso, conforme as nuances das atividades a serem desempenhadas e as necessidades da
unidade, sempre observado o art. 2º da Lei estadual n.º 15.595, de 26 de janeiro de 2006.

§1º A carga horária semanal será de, no mínimo, 06 (seis) horas e de, no máximo, 20 (vinte) horas.

§2º O voluntário deverá cumprir a carga horária fixada e respeitar os horários estabelecidos para o exercício de suas atividades.

§3º As atividades do voluntário serão monitoradas, avaliadas, coordenadas e supervisionadas pelo chefe da unidade interna da Polícia
Civil do Estado de Goiás onde serão desenvolvidas, o qual poderá indicar monitores para subsidiá-lo.

§4º O voluntário deverá apresentar justificativa para atrasos,  saídas antecipadas e faltas,  ficando a cargo do respectivo monitor a
avaliação daquele que não apresentá-la ou que faltar demasiadamente ao trabalho.

§5º  Fica assegurada à Polícia Civil  do Estado de Goiás,  por meio da Gerência de Gestão e Finanças,  a prerrogativa  de rescisão
unilateral do Termo de Adesão ao Serviço Voluntário se verificadas:

I - mais de 3 (três) faltas consecutivas ou de 5 (cinco) intercaladas injustificadas no período de um mês;

II - mais de 18 (dezoito) faltas intercaladas injustificadas no período de um ano.

Art. 15. O voluntário fará jus, anualmente, a 30 (trinta) dias de férias, não remuneradas, os quais poderão ser usufruídos em até dois
períodos, consoante pedido do voluntário e a critério da Administração Pública, um dos quais não poderá ser inferior a 10 (dez) dias consecutivos.

Parágrafo único. Para o primeiro período aquisitivo serão exigidos doze meses de exercício.

Art. 16. Concluída a prestação do serviço voluntário, poderá ser expedido pela Gerência de Gestão e Finanças, mediante requerimento
do interessado, atestado de prestação de serviço voluntário para a Polícia Civil do Estado de Goiás, o qual conterá a síntese das atividades desenvolvidas
e o período em que foram realizadas.
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Parágrafo único. A prestação de serviço voluntário à Polícia Civil do Estado de Goiás contará como título nos concursos públicos
realizados pela Instituição, nos termos em que vier a ser definido nos respectivos editais e demais normas aplicáveis, desde que observado o período
mínimo de 06 (seis) meses de atividade.

Art.  17.  A cessação da prestação do serviço voluntário ocorrerá  por  manifestação de  vontade  de qualquer  das  partes,  que ficam
obrigadas à assinatura de Termo de Distrato, conforme Anexo II desta Portaria.

Art. 18. As questões omissas serão resolvidas pelo Delegado-Geral da Polícia Civil do Estado de Goiás.

Art. 19. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. DIFUNDA-SE e CUMPRA-SE.

GABINETE DO DELEGADO-GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE GOIÁS, em Goiânia, aos vinte e três dias do mês de
agosto do ano de dois mil e dezoito.

André Fernandes de Almeida
Delegado-Geral da Polícia Civil

ANEXO I
TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTÁRIO

TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTÁRIO n.º __________/2018-GGF

A DELEGACIA-GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE GOIÁS, inscrita no CNPJ/MF sob o número 37.014.123/0001-91,
sediada à Av. Anhanguera, n.º 7364, Setor Aeroviário, Goiânia-GO, CEP 74.535-010, neste ato representada pelo Delegado-Geral da Polícia Civil, e
__________________________ ______________________________________________________________, brasileiro, ________________________
__________(estado  civil),  ___________________________________________________(profissão),  filho  de
________________________________________  e  de  _____________________________________________,  nascido  ao(s)
______________________________ (data de nascimento), no município de _____________________________ (naturalidade), inscrito no CPF sob o
n.º ___________________________________, com RG n.º ________________________, de órgão expedidor _________________________________
residente  em  __________________________________________________________________________________________,  com  telefones
(____)________________________ e (____)___________________________________, doravante denominado VOLUNTÁRIO, resolvem celebrar o
presente Termo de Adesão ao Serviço Voluntário para desempenho de serviço voluntário a ser prestado nos termos da Lei Federal n.º 9.608, de 18 de
fevereiro de 1998, e da Lei estadual n.º 15.595, de 26 de janeiro de 2006, em conformidade com as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Pelo presente termo, o VOLUNTÁRIO desenvolverá as seguintes atividades no âmbito da Polícia Civil do
Estado de Goiás, a título de serviço voluntário: ________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

(os  serviços  devem  ser  discriminados  e  delimitados),  as  quais  serão  desempenhadas  na  seguinte  unidade  interna  da
Instituição:_____________________________________________________________________________________________________

(indicação da unidade desta prestação), e está ciente de que é expressamente vedada a realização de tarefas concernentes à atividade-
fim da Polícia Civil, como, por exemplo, confecção de procedimentos policiais, realização de diligências investigativas, acesso aos sistemas policiais
informatizados e condução de viaturas.

CLÁUSULA SEGUNDA - Poderá o VOLUNTÁRIO ser aproveitado em outras atividades e tarefas durante a prestação do serviço
voluntário para a Instituição e a vigência deste instrumento particular, desde que sejam compatíveis com as mencionadas na Cláusula Primeira deste
Termo e para tanto consinta expressamente.

CLÁUSULA TERCEIRA - As tarefas e as responsabilidades específicas a serem desempenhadas e assumidas pelo VOLUNTÁRIO
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serão definidas pelo chefe da unidade interna da Polícia Civil do Estado de Goiás em que será prestado o serviço voluntário, sendo que deverão observar
as capacidades, as habilidades, os conhecimentos e os interesses daquele.

CLÁUSULA QUARTA - O serviço será prestado gratuita e espontaneamente pelo VOLUNTÁRIO, não resultará na percepção de
contraprestação  financeira  ou  de  qualquer  remuneração  ou  indenização,  não  gerará  vínculo  empregatício  e  não  implicará  obrigação  de  natureza
trabalhista, previdenciária, tributária ou outra afim.

CLÁUSULA QUINTA - As despesas eventualmente necessárias ao desempenho das atividades deverão ser previamente autorizadas
pela autoridade competente, por escrito e de forma expressa.

CLÁUSULA SEXTA - O serviço voluntário será realizado a partir  desta data pelo prazo de ______________________________
podendo ser prorrogado por igual período e ser rescindido a qualquer tempo, mediante comunicação escrita de uma das partes à outra, com antecedência
mínima de 30 (trinta) dias, motivando-se a decisão.

CLÁUSULA  SÉTIMA  -  As  atividades  do  VOLUNTÁRIO  serão  cumpridas  nos  seguintes  dias  e
horários:_______________________________________________________________________________________________________.

Parágrafo único. Os dias e horários acima estabelecidos de pleno acordo entre as partes poderão ser revistos a qualquer momento, por
iniciativa de qualquer uma das partes, desde que conte com o expresso consentimento da outra.

CLÁUSULA OITAVA - Além das atribuições e responsabilidades previstas no presente Termo de Adesão ao Serviço Voluntário, são
obrigações da Polícia Civil do Estado de Goiás:

7.1  Assegurar  ao  VOLUNTÁRIO  condições  adequadas  ao  desenvolvimento  de  suas  atividades,  permitindo-lhe  o  uso  de  suas
instalações, bens e serviços necessários para o desenvolvimento das tarefas previstas neste Termo;

7.2 Expedir atestado de serviço de voluntariado após a sua conclusão.

CLÁUSULA NONA - Além das atribuições e responsabilidades previstas no presente Termo de Adesão ao Serviço Voluntário, são
obrigações do VOLUNTÁRIO:

8.1 Cumprir fielmente a programação de trabalho voluntário, comunicando à Gerência de Gestão e Finanças qualquer evento que
impossibilite a continuação das suas atividades;

8.2 Atender às normas internas relativas ao serviço voluntário, que declara expressamente conhecer, exercendo suas atividades com
zelo, exação e assiduidade;

8.3 Acolher de forma receptiva a coordenação e a supervisão de seu trabalho;

8.4 Atuar de forma integrada e coordenada com a Instituição e manter discrição e sigilo sobre os assuntos da repartição a que tiver
acesso;

8.5 Responsabilizar-se por perdas e danos que comprovadamente vier a dar causa a bens da Polícia Civil do Estado de Goiás, em
decorrência da inobservância das normas internas ou dos dispositivos deste Termo de Adesão ao Serviço Voluntário.

CLÁUSULA DÉCIMA - As partes elegem o Foro de Goiânia, com expressa renúncia a outro por mais privilegiado que seja, para
dirimir qualquer questão emergente do presente Termo de Adesão ao Serviço Voluntário.

E, por estarem justos e compromissados, lavrara-se o presente Termo em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, ambas assinadas pelas
partes, depois de lido, conferido e achado conforme em todos os seus termos.

Goiânia, ______ de ____________________________ de ________.

__________________________________________
Voluntário

__________________________________________
Delegado-Geral da Polícia Civil

__________________________________________
Chefe da unidade interna
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ANEXO II
TERMO DE DISTRATO

TERMO DE DISTRATO n.º _______/2018-GGF

Pelo presente instrumento, a Delegacia-Geral da Polícia Civil do Estado de Goiás, doravante denominada PRIMEIRA DISTRATANTE,
neste  ato  representada  pelo  Delegado-Geral  da  Polícia  Civil,  e
__________________________________________________________________________________________,  brasileiro,
__________________________  (estado  civil),  ________________________________(profissão),  filho  de
________________________________________  e  de  _____________________________________________,  nascido  ao(s)
______________________________ (data de nascimento), no município de _____________________________ (naturalidade), inscrito no CPF sob o
n.º ___________________________________, com RG n.º ________________________, de órgão expedidor _________________________________
residente  em  ____________________________________________________________________________________________,  com  telefones
(____)________________________  e  (____)___________________________________,  prestador  de  serviço  voluntário,  doravante  denominado
SEGUNDO DISTRATANTE, resolvem, de comum acordo, com fundamento na Lei Federal n.º 9.608, de 18 de fevereiro de 1998, e na Lei estadual n.º
15.595,  de  26  de  janeiro  de  2006,  considerando a  existência  do Termo  de  Adesão ao  Serviço  Voluntário  n.º  _____/2018-GGF,  firmado  entre  o
PRIMEIRO DISTRATANTE e  o  SEGUNDO  DISTRATANTE  em _________  de  _____________________  de  ____________,  e  considerando  a
ausência  de  interesse  das  partes  na  manutenção  do  referido  termo de  adesão  em manter  a  vigência  do termo,  celebrar  o  presente  TERMO DE
DISTRATO, o qual se regerá pelas seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - A partir da presente data fica efetivamente distratado e revogado o Termo de Adesão ao Serviço Voluntário
n.º  ______/2018-GGF, datado de _________ de _____________________ de ____________.

CLÁUSULA  SEGUNDA  -  As  partes  declaram-se  mutuamente  quitadas  de  todas  e  quaisquer  obrigações  referentes  ao
supramencionado Termo de Adesão ao Serviço Voluntária.

E, por estarem justas e compromissadas, lavrara-se o presente Termo em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, ambas assinadas pelas
partes, depois de lido, conferido e achado conforme em todos os seus termos.

Goiânia, ______ de ____________________________ de ________.

__________________________________________
Primeiro Distratante

__________________________________________
Segundo Distratante

__________________________________________
Chefe da unidade interna

ANEXO III
FICHA CADASTRAL
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Foto
3X4

Nome do(a) voluntário(a): ____________________________________________________________________________

Nacionalidade:______________________________________________________________________________________

Estado Civil:___________________________ Nome do Cônjuge/Convivente: __________________________________

Profissão:_______________________________________________ Registro Profissional:_________________________

Filiação:___________________________________________________________________________________________

Data de nascimento:______/________________/_________ Naturalidade:______________________________________

Sexo:________________________________________

CPF:________________________________________RG: __________________________________________________

E-mail:____________________________________________________________________________________________

Endereço:__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

Telefones:__________________________________________________________________________________________

Formação acadêmica: ________________________________________________________________________________

Área específica escolhida para desempenho do serviço voluntário:_____________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

Unidade interna da Polícia Civil em que gostaria de desempenhar o serviço voluntário: ____________________________

__________________________________________________________________________________________________

Disponibilidade semanal de ________________ horas, nos seguintes dias da semana: _____________________________

__________________________________________________________________________________________________

Turno do serviço voluntário: (____) matutino (_____) vespertino

Goiânia, ______ de ____________________________ de ________.

__________________________________________
Voluntário

_______________________________________________________________________________________________________________
Unidade Interna da Polícia Civil onde será prestado o serviço voluntário

Entrevistei o(a) voluntário(a) e CONCORDO com a respectiva adesão.

Local:
Data:
Entrevistador:
                                                                                               _____________________________________
                                                                                                                             Assinatura

_______________________________________________________________________________________________________________

Gerência de Gestão e Finanças
Adesão em:
Afastamento em:
Motivo:

SEI/GOVERNADORIA - 3899597 - Portaria https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_we...

6 of 7 29/04/2019 15:31



Encerramento em:
Expedição de Certificado:

                                                                                                _____________________________________

                                                                                                                             Assinatura

Documento assinado eletronicamente por ANDRE FERNANDES DE ALMEIDA, Delegado-Geral, em 03/09/2018, às 17:50, 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 3899597 e o código CRC F2BF70E3.

Av. Anhanguera, nº 7.364 – Setor Aeroviário – CEP: 74.535-010 - Goiânia – GO
Fone: (62) 3201-2503 www.policiacivil.go.gov.br

Referência: Processo nº 201700007003853 SEI 3899597
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