
ESTADO DE GOIÁS
POLÍCIA MILITAR

Portaria nº 13017/2020 - PM
 

Estabelece normas para a criação e administração de grupos de trabalho nas redes
sociais com uso de telefones funcionais e por meio de aplicativo de mensagens
instantâneas, no âmbito da Polícia Militar do Estado de Goiás.

 
O COMANDANTE-GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS, no uso de suas

atribuições legais que lhe conferem o § 3º do art. 3º c/c art. 4º da Lei estadual nº 8.125 de 18 de junho de 1976;
Considerando a necessidade de estabelecer normas para a criação e administração de grupos de

trabalho nas redes sociais com uso de telefones funcionais e por meio de aplicativo de mensagens instantâneas, no
âmbito da Polícia Militar do Estado de Goiás. 

Considerando o Processo nº 202000002033880 SEI.
 
RESOLVE:
 
Art. 1º - Estabelecer normas para a criação e administração de grupos de trabalho nas redes sociais

com uso de telefones funcionais e por meio de aplicativo de mensagens instantâneas, no âmbito da Polícia Militar do
Estado de Goiás.

Art. 2º - Compete ao Comando-Geral a criação e administração dos grupos de trabalho.
Parágrafo único - A competência disposta no caput deste artigo poderá ser delegada aos

Comandantes dos Grandes Comandos (Regionais e Administrativos), Comandantes de Unidades e Subunidades e
demais setores da corporação, a critério do Comando-Geral. 

Art. 3º - Os administradores dos referidos grupos de trabalho deverão definir os objetivos e
traçar as diretrizes para postagens das mensagens dos participantes.

§ 1º - Os assuntos tratados devem se limitar àqueles para os quais o grupo foi criado.
§ 2º - Os participantes devem observar os princípios da hierarquia e disciplina na comunicação.
§ 3º - É vedado compartilhar notícias falsas ou sem comprovação.
§ 4º - É vedado divulgar assuntos do grupo sem autorização dos administradores para terceiros não

envolvidos.
§ 5º - Deve-se evitar os desgastes institucionais.
§ 6º - As informações obtidas através das interações devem ser remetidas aos setores competentes

para que se proceda a tomada de decisão adequada.
Art. 4º - Os Grandes Comandos e Unidades subordinadas poderão criar grupos de trabalho, no âmbito

de suas competências, cabendo aos respectivos comandantes e chefes a administração nos termos estabelecidos nesta
Portaria.

Art. 5º - Os administradores dos grupos, especificados nesta Portaria, deverão sempre que
possível utilizar telefone funcional com conexão à internet para interação e compartilhamento das informações.

Art. 6º - Os policiais militares que estiverem sob cautela telefones funcionais com conexão à internet
deverão estar sempre atentos às mensagens postadas nos grupos de trabalho, especialmente os Comandantes dos
Grandes Comandos (Regionais e Administrativos), Comandantes de Unidades e Subunidades e demais Setores da
Corporação.

Art. 7º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação em Diário Oficial Eletrônico da
Corporação.
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Comando-Geral da Polícia Militar, em Goiânia, 31 de março de 2020.

 

Renato Brum dos Santos - Coronel PM
Comandante-Geral da PMGO

 

Documento assinado eletronicamente por RENATO BRUM DOS SANTOS, Comandante-Geral, em 02/04/2020,
às 09:40, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.
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