
ESTADO DE GOIÁS
POLICIA CIVIL

Portaria 733/2018 - PC

Determina o encaminhamento das Recomendações Ministeriais recebidas
diretamente pelas  unidades  policiais  ao Gabinete  do Delegado-Geral  da
Polícia Civil, via Sistema Eletrônico de Informações-SEI.

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 estadual n.º 16.901, de 26 de janeiro de 2010, que
dispõe sobre a Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado de Goiás, e tendo em vista os serviços afetos a esta
Pasta,

CONSIDERANDO a necessidade de se centralizar o recebimento das Recomendações
Ministeriais  direcionadas à  Polícia  Civil,  com vistas  ao  controle,  ao correto  processamento,  à  análise
técnico-policial, à uniformização do proceder e à orientação do cumprimento, 

CONSIDERANDO que as Recomendações Ministeriais não têm caráter vinculante e o
atendimento do sugerido deve ser ponderado a partir de um juízo de legalidade, acrescido da análise de
conveniência e de oportunidade da Administração Pública,

RESOLVE:

Art. 1º As Recomendações expedidas pelo Ministério Público e direcionadas à unidade
policial da Polícia Civil do Estado de Goiás recebidas diretamente pela Autoridade Policial devem ser
encaminhadas, de imediato, ao Gabinete do Delegado-Geral, via Sistema Eletrônico de Informações - SEI,
com  vistas  à  centralização  do  recebimento,  ao  correto  processamento,  à  análise  técnico-policial,  à
uniformização do proceder e à orientação do cumprimento.

Parágrafo único.  As Recomendações somente  serão  cumpridas  após determinação  do
Delegado-Geral da Polícia Civil.

Art. 2º A determinação contida no art. 1º desta Portaria deverá ser comunicada ao órgão
ministerial expedidor da Recomendação.

Art. 3º Aplicam-se às Recomendações expedidas pela Defensoria Pública do Estado de
Goiás as disposições desta Portaria.
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Art. 4º  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 13 dias do mês de junho 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 13/06/2018, às 11:42, 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 2882300 e o código CRC EF6C9ABC.
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