
ESTADO DE GOIÁS
POLICIA CIVIL

Portaria n.º 766/2019 - PC

Altera a Portaria n.º  498/2019-PC,  lançada nos autos  do processo  administrativo n.º

201800007013258, que fixa regras para requerimentos de férias e licença-prêmio.

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

CONSIDERANDO a necessidade fática de  se alterar  o prazo mínimo e se estabelecer  um prazo
máximo para a formalização do requerimento de licença-prêmio, com vistas à proteção e à efetividade do exercício do
direito de petição dos servidores públicos perante a Polícia Civil, bem como à preservação do interesse público e à
organização dos serviços policiais,

RESOLVE:

Art.  1º  ALTERAR a Portaria  n.º  498/2019-PC,  lançada  nos  autos  do processo  administrativo n.º
201800007013258, que fixa regras para requerimentos de férias e licença-prêmio, a qual passa a viger com a seguinte
redação:

"Art. 12 - O processo administrativo em que requerida licença-prêmio deverá ser gerado pelo servidor público estatutário
com a antecedência mínima de 02 (dois) meses e máxima de 03 (três) meses à data em que pretendido o início da fruição do
afastamento, sob pena de não conhecimento". (NR)

"Art.  13

.......................................................................................................................................................................................................

§1º Se inobservada a antecedência mínima e máxima disposta no art. 12, o superior hierárquico imediato ao receber os autos
os devolverá ao requerente para que retifique o pedido, apontando nova data para a fruição da licença.

§2º...................................................................................................................................................................................................."
(NR)

Art. 2º DETERMINAR que cópia desta Portaria seja juntada aos autos do processo administrativo n.º
201800007013258.

Art. 3º DEFINIR que esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PUBLIQUE-SE integralmente no Boletim-Geral Eletrônico da Polícia Civil.

Remeta-se cópia eletrônica deste ato à Superintendência de Polícia Judiciária, para conhecimento e
difusão às unidades policiais a ela subordinadas; à Gerência de Gestão e Finanças, para difusão às unidades a ela
subordinadas; à Divisão de Assessoria Técnico-Policial, para conhecimento e devidos registros; à Escola Superior da
Polícia  Civil,  à  Gerência  de  Correições  e  Disciplina  da  Polícia  Civil,  à  Gerência  de Identificação,  à  Gerência  de
Operações de Inteligência da Polícia Civil e às Divisões deste Gabinete, para conhecimento.
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GABINETE DO DELEGADO-GERAL DA POLÍCIA CIVIL, em Goiânia, aos 13 dias do mês de
novembro do ano de 2019.

Odair José Soares
Delegado-Geral da Polícia Civil

Documento assinado eletronicamente por LETICIA FRANCO DE ARAUJO, Delegado (a) - Geral Adjunto (a),
em 14/11/2019, às 10:56, 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 000010084340 e o código CRC 82A4E3B6.
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Referência: Processo nº 201900007081217 SEI 000010084340
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