
 

ANEXO J

TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DE SIGILO DOS ASSUNTOS
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA

POLÍCIA MILITAR

CLASSIFICAÇÃO
ASSUNTO

SECRETO RESERVADO

Controle e distribuição do efetivo existente; 5 anos

Escalas de serviço; 5 anos

Plano de Férias e licenças; 5 anos

Processo de admissão, exoneração, demissão, expulsão, E anos

transferência para reserva e reforma;

Mensagens eletrônicas; 5 anos

Plano de operações policiais; 5 anos

Estoques estratégicos de combustiveis; 5 anos

Utilização e cargas pessoais de armamentos, munições,

explosivos, equipamentos de proteção e materiais 5 anos

estratégicos, de informática e de telecomunicação;

Distribuição estratégica e alocação de recursos materiais e E anos

humanos;

Diretrizes, Instruções, Manuais, Regimentos Intermos; 15 anos

Banco de dados sobre criminalidade; 15 anos

Planejamento e execução de operações de Inteligência
: k . 15 anos

Policial, e demais documentos de Inteligência Policial

Quadro Particular de Organização; 15 anos

Documentos sobre atuação administrativa, financeira, 15 anos

logistica e operacional;

Centrais, Tecnologia e Formalidades de Comunicação e
15 anos

Informação;

Currículo de educação profissional; 15 anos

Guarda e escolta de presos, e demais assuntos prisionais; 15 anos

Fixação e distribuição da frota; 15 anos

Plantas-baixas e Projetos arquitetônicos de unidades de 15 anos

organização da Policial Militar;

Fixação e distribuição de rádios transceptores, estações de
15 anos

trabalho e notebook;

Infraestrutura de Radiocomunicação = Torres de Transmissão 15 anos

e Repetição;

Agenda do Comandante Geral e Subcomandante Geral da
5 anos

PMGO;

Planejamento e projetos estratégicos; 15 anos

Planejamento e Execução Orçamentários; 5 anos

Pesquisa de Clima Organizacional; 5 anos

Procedimento Operacional Padrão e Procedimento
15 anos

Administrativo Padrão;

Plano de Contingência; 15 anos

Distribuições, alocações e registros cadastrais de veiculos
nba : 15 anos

oficiais, caracterizados e reservados;     



 

ANEXO K

TABELA DE DOCUMENTOS, DADOS E INFORMAÇÕES PESSOAIS
 

ESTADO DE GOIÁS

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA MILITAR
 

ASSUNTO Informações pessoais

 

Declarações de bens e valores, prontuários e

fichas funcionais (fisicos, eletrônicos e/ou

digitalizados) e documentos conexos,

inclusive fotografias.

Art. 22 e 55. do regulamento

 

Prontuários de identificação civil e criminal

(físicos, eletrônicos e/ou digitalizados) e

documentos conexos, inclusive fotografias.

Art. 22 e 55. do regulamento

 

Dados de qualificação em registros digitais de

ocorrências, boletins eletrônicos de

ocorrências e peças de polícia judiciária

(fisicas, eletrônicas e/ou digitalizadas)

Art. 22 e ss. do regulamento

  Prontuários de recolhidos no Presídio Civil

(fisicos, eletrônicos e/ou digitalizados)

inclusive fotografias  Art. 22 e ss. do regulamento

 
 


