
ESTADO DE GOIÁS
POLICIA CIVIL

Portaria 518/2020 - PC
Recomenda aos policiais civis que se abstenham de participar de
atividades de cunho político-partidários realizadas por pré-
candidatos e candidatos ao pleito eleitoral do ano de 2020;

 

 

 

O Delegado-Geral da Polícia Civil do Estado de Goiás, no uso de suas atribuições,
especialmente a prevista no art. 17, 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 os princípios constitucionais que regem a Administração Pública e
pela natureza das missões institucionais desempenhadas pela Polícia Civil;

CONSIDERANDO a Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997 que estabelece normas
para as eleições;

CONSIDERANDO a Cartilha de Vedações a Condutas de Agentes Públicos Estaduais
no Ano Eleitoral - Eleições de 2020, a qual reúne as vedações previstas na Lei federal n.º 9.504/97 (Lei
Geral das Eleições), na Lei Complementar n.º 64/90 (Lei de Inelegibilidade), no Código Eleitoral, nas
orientações constantes das Notas Técnicas n.º 01/2014 e n.º 01/2018 da Casa e em farta jurisprudência
sobre o assunto;

CONSIDERANDO a Lei Complementar federal n.º 64/1990 que estabelece, de acordo
com o art. 14, § 9º da Constituição Federal, casos de inelegibilidade, prazos de cessação, e determina
outras providências;

CONSIDERANDO a Lei estadual n.º 18.846, de 10 de junho de 2015 que dispõe
sobre o conflito de interesses no exercício de cargo ou emprego no âmbito do Executivo estadual e os
impedimentos posteriores à sua ocupação;

CONSIDERANDO a Lei estadual n.º 20.756, de 28 de janeiro de 2020, que dispõe
sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Estado de Goiás

CONSIDERANDO o Parecer nº 363/2020 da Divisão de Assessoria Técnico-Policial e
o Despacho nº 11263/2020 - SEAA/DAG/DGA/DGPC;

 

 

RESOLVE:

 

Art. 1º - RECOMENDAR aos policiais civis que se abstenham de participar de
atividades de cunho político-partidários realizadas por pré-candidatos  ou candidatos ao pleito eleitoral do
ano de 2020, caso não estejam devidamente desincompatibilizados para tal, e que, mesmo em estando,
não adotem condutas que vinculem a imagem da Polícia Civil a tais interesses de qualquer forma sob
pena de responsabilidade administrativa, penal e civil.



Art. 2º - DETERMINAR a remessa deste ato à Superintendência de Polícia Judiciária,
às Gerências desta Pasta, às Divisões deste Gabinete, ao Conselho Superior da Polícia Civil e à Escola
Superior da Polícia Civil e à Gerência de Identificação, para conhecimento e ampla difusão.

 

 

PUBLIQUE-SE, DIFUNDA-SE e CUMPRA-SE.

 

GABINETE DO DELEGADO-GERAL DA POLÍCIA CIVIL, em Goiânia-GO, aos
11 dias do mês de setembro do ano de 2020.

 

 

Odair José Soares

Delegado-Geral da Polícia Civil
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