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Cria, no âmbito da Polícia Civil do Estado de
Goiás, a função de sindico e dá outras
providências.

O Delegado Geral da Polícia Civil, no uso de suas atribuiçÕes, tendo
em vista a conveniência dos serviços afetos à Polícia Civil e com fulcro no art. 17 da
Lei Estadual n. 16.901 , de 26 de janeiro de 2010,a Lei Orgânica da Polícia Civil de
Goiás.

RESOLVE:

Art. 1o - Criar, no âmbito da Polícia Civil, a funçáo de sindico vinculada
administrativamente a:

| - Capital, Gerência de Gestáo e Finanças - GGF;

ll - lnterior, Delegacias Regionais

§1o Cabe ao Gerente de Gestão e Finanças indicar o servidor policial
civil para função delineada no inciso l, o qual é responsável por todas as unidades
da Polícia Civil na cidade de Goiânia, inclusive as Delegacias Especializadas.

§2o No que versa, as unidades do interior do Estado, cabe ao
Delegado Regional indicar o servidor policial civil para função delineada no inciso ll,
o qual é responsável por todas as unidades da Polícia Civil de sua circunscrição.

Aft.20 - É de responsabilidade do sindico, fiscalizar, orientar, informar e
intervir nas unidades da Polícia Civil do Estado de Goiás - PCGO, no que versa:

| - a alocação de bens mobiliários;

ll - a limpeza e conservação das unidades;

lll - a segurança das unidades;

lV - a alocação de bens apreendidos; e

V - situação carcerária.
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Art. 30 - Deverá ser elaborado, pelo sindico, relatório mensal da
fiscalização realizada de todas as unidades de sua responsabilidade, do qual deverá
constar:

| - nome, telefone e endereço da unidade policial;

ll - nome e telefone do gestor responsável pela unidade;

lll - fotos e/ou imagens que demonstrem a real situação da unidade;

lV - data e horário das visitas;

V - condições gerais das unidades;

Vl - levantamento das necessidades das unidades, no que versa, o
artigo anterior desta portaria.

§1o Os relatórios que se refere o "capuf' deste artigo deverão
impreterivelmente ser enviado a GGF até o décimo dia do mês subsequente ao
periodo avaliado em formulário próprio conforme Anexo Único.

§2o Após recebimento dos relatório encaminhados, a GGF deverá
impreterivelmente enviar ao Gabinete do Delegado Geral, relatório consolidado até o
vigésimo quinto dia do mês subsequente ao período avaliado em formulário próprio.

Art. 4o - E obrigatória a existência de inventário atualizado em todas as
unidades da PCGO, o qual deverá ser apresentado ao sindico para verificação.

Art. 60 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no
Boletim Geral e Diário Oficial do Estado de Goiás, revogando as disposições em
contrário.

CUMPRA-SE e PUBLIQUE-SE.

GABINETE DO DELEGADO G POLíCA CIVIL, EM GOiâNiA,

J
Geral
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Art. 50 - Fica responsável pela análise final do relatório consolidado e a
definiçâo das ações administrativas a serem tomadas o Delegado Geral Adjunto.

ao 01 de abril de 2014.
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ANEXO UNICO

POLíCI A CIVIL

RELATóRIO DE FISCATIZA

OEtÊGACIA R€GIONA! oaÍa/rjoSaRto

uÀtloaoE Po!tclat StNDlCO

slÍuÁcao oo tMovEL
ENDEREçO E

TELEfONE

GTSTOR OA iJI\IDAO€ TEIETON E

CONDIçOES GERAIS
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LIMPÊZA PINTÜRA ELETRICA HIDRAULICÀ

CARCERAR'A
su6tsÍôEs
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MÀTERIAI ÀPPEENDIDO
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IMA6ENS
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