Auditoria Operacional
Deﬁciências na
polícia técnico-cientíﬁca

Uma auditoria operacional realizada pelo Tribunal de Contas do Estado
(TCE-GO) em 2015 avaliou a atuação da Polícia Técnico-Cien ﬁca em Goiás.
Foram constatadas vulnerabilidades nos processos de trabalho e
deﬁciências relevantes na sua estrutura sica e operacional.
A relatora do processo, conselheira Carla San llo, concedeu prazo para
que a Secretaria de Segurança Pública (SSP) apresente um plano de ação,
considerando o longo lapso de tempo desde a expedição do relatório.
O plano deverá conter um cronograma para a adoção das medidas
propostas pelo Tribunal.

Conﬁra algumas das recomendações do TCE-GO:

Integrar as polícias civil e cien ﬁca
Informa zar todas as fases do processo pericial e
Melhorar a estrutura dos núcleos regionais, com a
instalação de salas des nadas às necropsias e aos
consultórios.
Elaborar padrões para solicitação de perícia,
Ins tuir polí cas internas de informação e integração
entre seus ins tutos na Capital e nas unidades regionais
Capacitar e prestar auxílio técnico aos gestores das
unidades regionais

Des nar recursos para manutenção das suas unidades
e a vidades, de acordo com as possibilidades legais
estabelecidas
Promover um estudo para melhor distribuição das
cidades atendidas pelos núcleos regionais, considerando as
distâncias percorridas pelos técnicos nas a vidades periciais
Levantar, de forma constante, a demanda e
disponibilizar, aos ins tutos e núcleos, os materiais e
equipamentos necessários à realização das perícias e exames
Fazer um esforço para efe var, no âmbito da SSP, a
contratação dos aprovados no concurso
Elaborar um plano de distribuição dos concursados
aprovados de acordo com as necessidades de cada unidade
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