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PORTARIA Nº 9820, DE 29 DE SETEMBRO DE 2017. 
(Alterada pela Port. nº 11090 de 20.09.18) 
(Alterada pela Port. nº 12315 de 12.09.19) 

 

Determina a todas as unidades da PMGO a 
utilizarem o Sistema Eletrônico de 
Informações (SEI) na gestão de informações, 
processos administrativos e documentos 
eletrônicos e dá outras providências. 

 

 
O COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA 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 
nº 8.125 de 18 de julho de 1976, e... 

 
Considerando que a Lei Estadual nº 17.039, de 22 de junho de 2010, que 

dispõe sobre a informatização e a digitalização dos processos e atos da Administração Pública 
Estadual; 

Considerando o disposto no Decreto nº 8.808, de 25 de novembro de 2016, que 
instituiu o Sistema Eletrônico de Informações (SEI); 

Considerando a Instrução Normativa nº 008/2017-SEGPLAN, de 21 de 
setembro de 2017, que estabelece as normas gerais e os procedimentos relativos a gestão, ao 
funcionamento e utilização do Sistema Eletrônico de Informações (SEI), no âmbito da 
administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo; 

Considerando a competência da Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento 
(SEGPLAN) para o estabelecimento das diretrizes para a implantação, gerenciamento e 
manutenção do SEI, assim como a edição de normas complementares necessárias, conforme 
trata o art. 3º, do Decreto nº 8.808/2016; 

Considerando a obrigatoriedade do uso do SEI a todos os órgãos do Poder 
Executivo, inclusive pelas entidades da administração indireta, observando as regras 
estabelecidas pela SEGPLAN, conforme determina os arts. 1º e 3º do decreto nº 8.808/2016; 

Considerando que, a partir do dia 02 de outubro de 2017, os documentos em 
tramitação no âmbito do Poder Executivo deverão ser elaborados no próprio SEI e, 
obrigatoriamente, estar vinculados a um processo do sistema, conforme estabelece o art. 4º da 
Instrução Normativa nº 008/2017-SEGLAN; 

Considerando que o SEI é sistema destinado a gestão de informações, 
processos administrativos e documentos eletrônicos, que possibilita a produção, edição, 
assinatura, trâmite (andamento), armazenamento de documentos na forma eletrônica, 
disponível para usuários internos e externos no âmbito do Poder Executivo do Estado de 
Goiás; 

Considerando o que consta do Processo nº 201700002001281 (SEI). 
 
 
RESOLVE: 
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Art. 1º - Determinar a todas as unidades da PMGO para que, a partir de 02 de 

outubro de 2017, utilizem, obrigatoriamente, o Sistema Eletrônico de Informações (SEI) na 
gestão de informações, processos administrativos e documentos eletrônicos, bem como na 
produção, edição, assinatura, tramitação e armazenamento de documentos dentro de processos 
do SEI. 

§ 1º - Os processos administrativos serão instaurados pela unidade da PMGO 
de sua lotação, para os policiais militares integrantes da ativa ou, pela unidade da Corporação 
mais próxima do domicílio de residência, para os policiais militares integrantes da reserva 
remunerada ou reformados, para a sua regular tramitação junto aos órgãos e setores da 
Corporação competente à solução das demandas.    

§ 2º - Os Órgãos de Apoio da Corporação serão responsáveis por instruir as 
unidades da PMGO, especialmente, quanto a documentação necessária, bem como a regular 
tramitação dos respectivos processos administrativos a serem instaurados. (§1º e §2º acrescidos 
pela Port. nº 12315 de 12.09.19) 

 
Art. 2º - A tramitação de processos dentro das unidades e entre unidades da 

PMGO, dar-se-á somente no SEI, sendo vedado o cadastramento em outros sistemas com a 
finalidade de controle da tramitação sem prévia autorização expressa do Comando-Geral da 
PMGO. 

Art. 3º - Todos os policiais militares deverão acessar o SEI rotineiramente, 
tomando as providências cabíveis à sua função nos processos abertos na sua OPM. 

§ 1º - O comandante, diretor ou chefe da unidade é o responsável pelo processo 
eletrônico aberto na OPM ou,se recebido por ela, durante a tramitação em sua unidade, 
podendo atribuir responsabilidade através da funcionalidade do SEI "atribuição de processos"; 

§ 2º - O acesso ao sistema é realizado por meio de senha pessoal, intransferível 
e de conhecimento exclusivo; 

§ 3º - É vedado o repasse desta senha a terceiros, mesmo que sejam servidores 
lotados na mesma unidade; 

§ 4º - O titular da senha é responsável por todo e qualquer prejuízo causado 
pelo fornecimento de sua senha pessoal a terceiros, independente do motivo, respondendo 
pelas consequências decorrentes das ações ou omissões que possam por em risco ou 
comprometer a exclusividade de conhecimento de sua senha ou dos atos do processo para os 
quais esteja habilitado; 

§ 5º - Nenhum comandante, diretor ou chefe de unidade tem autoridade sobre a 
senha pessoal de qualquer servidor de sua unidade, sendo lhe vedado o conhecimento desta 
senha de acesso. (Alterado pela Port. nº 11090 de 20.09.18) 

Parágrafo único. O comandante, diretor ou chefe da Unidade é o responsável 
pelo processo eletrônico aberto na OPM ou, se recebido por ela, durante a tramitação em sua 
unidade, podendo delegar responsabilidade através da funcionalidade do SEI "atribuição de 
processos" e se necessário, com observação na funcionalidade "atualizar andamento". 

Art. 4º - O comandante, diretor ou chefe de Unidade é o responsável pelo 
cadastramento de todo seu efetivo no SEI, bem como pela solicitação junto a DTIC para a 
alteração de unidade em decorrência de apresentação por transferência ou classificação.  

§ 1º - Todos os policiais militares não cadastrados no período estabelecido pela 
Nota de Serviço nº 001/2017-PM/1 deverão ser cadastrados até 31 de dezembro de 2017, 
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observando, doravante o procedimento estabelecido pelo art. 10 da Instrução Normativa nº 
008/2017-SEGPLAN, através do preenchimento de Termo de Acesso e Responsabilidade e 
encaminhado à Divisão de Tecnologia da Informação e Comunicação (DTIC) do Comando de 
Apoio Logístico e Tecnologia da Informação (CALTI). 

§ 2º - Os policiais militares incluídos no serviço ativo deverão ser cadastrados 
pela Unidade responsável pela sua formação, ou, no caso de convocação da Reserva 
Remunerada, pela Unidade de lotação. 

Art. 5º - O nível de acesso "sigiloso" de que trata o art. 56 da Instrução 
Normativa nº 008/2017-SEGPLAN será administrado pela 2ª Seção do Estado-Maior 
Estratégico (PM/2), a quem compete coordenar a classificação da informação quanto ao grau 
de sigilo, nos termos da legislação vigente e do Regulamento para Salvaguarda de Assuntos 
Sigilosos da PMGO. 

Art. 6º - Fica designado o Comando de Apoio Logístico e Tecnologia da 
Informação (CALTI), através da Divisão de Tecnologia da Informação e Comunicação 
(DTIC), como órgão responsável com permissão para configurar itens de negócio do sistema 
referente à PMGO, a qual compete, entre outras: 

I – atribuir perfil de acesso de usuários; 
II – providenciar mudanças de perfis e suas funcionalidades; 
III – vincular policiais militares em suas respectivas unidades, atendendo 

solicitação, ou de ofício, após publicação de transferência ou classificação em OPM, 
publicadas em Diário Oficial Eletrônico da PMGO (DOEPM); 

IV – providenciar aos usuários da PMGO o acesso interno ao SEI, em 
conformidade com o art. 10, da Instrução Normativa nº 008/2017-SEGPLAN; 

V – encaminhar, ou viabilizar o encaminhamento, à SEGPLAN, das 
solicitações de inclusão, alteração, substituição e supressão de informações necessárias à 
utilização do SEI; 

VI – outras providências necessárias para a inclusão e exclusão de Unidades no 
sistema, de vinculação de usuários a uma ou mais unidades, nos termos da Instrução 
Normativa nº 008/2017-SEGPLAN. 

Art. 7º - A conversão de processos físicos, especialmente do Sistema 
Eletrônico de Protocolo do Estado de Goiás (SEP Net), em eletrônico e a tramitação dos 
processos físicos são de incumbência das Unidades onde estão os respectivos processos, nos 
termos dos capítulos XIII e XIV da Instrução Normativa nº 008/2017-SEGPLAN, devendo, 
inclusive, ser reautuado no SEI com a numeração do processo do SEP Net. 

Art. 8º - Em caso de impossibilidade técnica de produção dos documentos no 
SEI, eles poderão ser produzidos em papel, com assinatura manuscrita da autoridade 
competente, devendo ser digitalizados posteriormente no formato "Portable Document 
Format (PDF)" e inseridos no processo do SEI, juntamente com o registro da impossibilidade 
técnica através da funcionalidade "atualizar andamento". 

§ 1º - A impossibilidade de produção no SEI relacionada a cadastramento de 
usuário deverá ser solucionada pelo comandante, chefe ou diretor da unidade, através da 
CALTI/DTIC, até a data de 31 de dezembro de 2017. 

§ 2º - O documento digitalizado de que trata o caput deste artigo deverá ser 
arquivado na unidade que o originou, sendo tramitado somente o PDF dentro do processo. 

Art. 9º - As normas editadas pela SEGPLAN que tratam do gerenciamento do 
SEI devem ser observadas pelas Unidades e pelos usuários do sistema, em obediência ao 
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disposto no art. 3º do Decreto nº 8.808, de 25 de novembro de 2016, que institui o sistema 
Eletrônico de Informações (SEI) e dá outras providências. 

Art. 10 - A partir do dia 02 de outubro de 2017, as unidades ficam autorizadas 
a não receberem documentos e processos físicos de outras unidades ou de policiais militares 
em serviço ativo, ressalvando os processos do SEP Net reautuados no SEI, nas condições 
estabelecidas pelos capítulos XIII e XIV da Instrução Normativa nº 008/2017-SEGPLAN, no 
que for pertinente. 

Art. 11 - Os procedimentos administrativos disciplinares, meritórios, de polícia 
judiciária e de investigação preliminar também obedecem as regras desta Portaria e deverão 
tramitar exclusivamente no SEI aqueles instaurados a partir do dia 02 de outubro de 2017. 

§ 1º - Os procedimentos em tramitação, registrados no Sistema Informatizado 
da Corregedoria (SICOR), deverão ser digitalizados e inseridos no SEI, observando o disposto 
nos arts. 7º e 8º desta Portaria, excetuando a  reautuação, que destina-se exclusivamente aos 
processos autuados no SEP Net. 

§ 2º - Fica o Comando de Correições e Disciplina da Polícia Militar (CCDPM) 
incumbido de gerir a disponibilização no SEI de modelos de documentos formulários 
específicos para os processos administrativos disciplinares, meritórios, de polícia judiciária e 
de investigação preliminar, bem como coordenar o desenvolvimentos desses processos dentro 
de uma padronização mínima. 

Art. 12 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Comando-Geral da Polícia Militar, em Goiânia-GO, 29 de setembro de 2017. 
 

 
Divino Alves de Oliveira - Coronel PM 

Comandante-Geral 


