
ESTADO DE GOIÁS
POLICIA CIVIL

Portaria n.º 208/2019 - PC

Altera  a  Portaria  n.º  620/2017-GDGPC,  que  fixa  regras  para
tramitação de procedimentos da Polícia Civil do Estado de Goiás no
SEI – Sistema Eletrônico de Informações.

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, a Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado de Goiás, e tendo em vista os serviços afetos a esta
Pasta,

CONSIDERANDO o teor do Ofício Circular n.º 60/2018-SEI-CGE, expedido pela
Controladoria-Geral  do  Estado  de  Goiás,  lançado  nos  autos  do  processo  administrativo  n.º
 201811867002628,  em  que  determinado  que,  no  âmbito  do  Estado  de  Goiás,  os  processos
administrativos de natureza disciplinar (sindicâncias e processos administrativos disciplinares – PADs)
devem ser instaurados e devem tramitar eletronicamente no Sistema Eletrônico de Informações - SEI,
de sorte que deve ser empregado o nível de acesso "sigiloso" (evento n.º 5067795),

RESOLVE:

Art. 1º ALTERAR a Portaria n.º 620/2017-GDGPC, que fixa regras para tramitação
de procedimentos da Polícia Civil do Estado de Goiás no SEI – Sistema Eletrônico de Informações,
lançada nos autos do processo administrativo disciplinar n.º 201700007007303, a qual passa a viger
com a seguinte redação:

"IV - Sindicâncias e Processos Administrativos Disciplinares - serão instaurados no
SEI e por meio deste tramitarão, de sorte que todas as peças serão ou confeccionadas diretamente no
sistema ou digitalizadas e juntadas ao respectivo processo, o qual deverá ser classificado, quanto ao
nível  de  acesso,  como  'sigiloso'.  Os  procedimentos  disciplinares  deverão  tramitar  apenas
eletronicamente  e  os  autos  físicos,  porventura  ainda  existentes,  deverão  ser  convertidos  em autos
digitais,  encerrando-se  a  tramitação  física,  mediante  a  confecção  do  respectivo  termo.  O  cartório
central  da Gerência de Correições e Disciplina da Polícia  Civil deverá permanecer, durante toda a
tramitação dos feitos, com credencial de acesso aos processos, com vistas à localização dos autos."
(NR).

Art. 2º DETERMINAR à Gerência de Correições e Disciplina da Polícia Civil que os
autos físicos de procedimentos disciplinares (sindicâncias e processos administrativos disciplinares),
porventura ainda existentes, deverão ser convertidos em autos digitais e encerrada a tramitação física
por meio da correspondente confecção do Termo de Encerramento.
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Art. 3º FIXAR a vigência desta Portaria na data de sua publicação.

REGISTRE-SE,  PUBLIQUE-SE  no  Boletim  Geral  da  PCGO,  DIFUNDA-SE  e
CUMPRA-SE.

Remeta-se cópia deste à Gerência de Correições e Disciplina da Polícia Civil, para
conhecimento e atendimento;  à  Superintendência de Polícia Judiciária,  para conhecimento e ampla
difusão às unidades policiais; à Assessoria Técnico-Policial, para conhecimento e devidos registros; à
Escola Superior da Polícia Civil, ao Conselho Superior da Polícia Civil e às demais Gerências desta
Pasta, para conhecimento.

GABINETE DO DELEGADO-GERAL DA POLÍCIA CIVIL, em Goiânia - GO, aos
29 dias do mês de março do ano de 2019.

Odair José Soares

Delegado-Geral da Polícia Civil

Documento assinado eletronicamente por ODAIR JOSE SOARES, Delegado (a) -Geral, em
29/03/2019, às 15:12, 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 6527594 e o código CRC 51CCBF91.
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Referência: Processo nº 201900007000257 SEI 6527594
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