
ESTADO DE GOIÁS
POLÍCIA MILITAR

Portaria nº 12045/2019 - PM
 
Dispõe sobre a celebração de contratos e/ou convênios, no âmbito da
Polícia Militar do Estado de Goiás.
 

O COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DE GOIÁS, no uso das
atribuições legais, que lhe confere o § 3º do art. 3º c/c art. 4º da Lei Estadual nº 8.125 de 18 de junho de
1976...

Considerando o art. 58 da Lei Estadual nº 17.928, de 27 de dezembro de 2012, que
dispõe sobre normas suplementares de licitações e contratos pertinentes a obras, compras e serviços, bem
como convênios, outros ajustes e demais atos administrativos negociais no âmbito do Estado de Goiás,
especialmente, a disposição de que a competência para a celebração de contratos e convênios é
apenas do Órgão da administração pública;

Considerando o art. 22, XII, do Decreto Estadual nº 8.060, de 18 de dezembro de 2013,
que aprova o Regulamento da Secretaria de Estado da Segurança Pública - SSP, que dispõe que é
atribuição do Secretário de Estado da Segurança Pública assinar assinar convênios, contratos e outros
ajustes de qualquer natureza de que a Secretaria seja parte ou interveniente;

Considerando o Parecer nº 136/2019 (7758356) e Despacho nº 350 (7707778), da
Procuradoria-Geral do Estado.

Considerando o que consta no Processo nº 201900002056611 SEI.
 
RESOLVE:
 
Art. 1º - Dispor sobre a celebração de contratos e/ou convênios, no âmbito da Polícia

Militar do Estado de Goiás, nos termos seguintes desta Portaria.
Art. 2º - Fica estabelecido que qualquer interesse de "ente público" (municípios, órgãos

ou entidades públicas), em celebrar contrato e/ou convênio não onerosos para o Estado (pagamento de
indenização por serviço extraordinário - AC4, doação de imóveis, móveis, cessão de uso, dentre outros),
com a Polícia Militar do Estado de Goiás, o Comandante da Organização ou Unidade Policial
Militar deverá encaminhar ou contactar formalmente a Quarta Seção do Estado-Maior Estratégico - PM/4,
através do escalão de comando.

Art. 3º - Informar que a competência para celebrar contrato e/ou convênio para o Estado
é do titular do Órgão.

Art. 4º - Fica proibido qualquer policial militar, comandante de unidade subordinada ou
Comando Regional de Polícia Militar celebrar contratos e/ou convênios, diretamente com os municípios,
órgãos ou entidades públicas.

Art. 5º - É vedado o pagamento de indenização por serviço extraordinário - AC4, nos
termos da Lei Estadual nº 15.949, de 29 de dezembro de 2006, diretamente com recursos de entidade de
direito privado (Conselhos Comunitários de Segurança - CONSEG's), aos quais se exige a observação dos
caminhos legais.

Art. 6º - 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 do Estado de Goiás, em Goiânia-GO, 19 de junho de 2019.

 

 

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