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GOIANIA, 02 de maio de 2018.
 
 

Aos Titulares dos órgãos da Administração Direta, Autarquias e Fundações do Poder Executivo do Estado de
Goiás
 
 
Assunto: Processos Disciplinares no SEI
 

Senhores Secretários/Presidentes,
 
  Como é de conhecimento de todos os órgãos/entidades da administração direta,

autárquica e fundacional do Poder Executivo, o Decreto nº 8.808, de 25 de novembro de 2016 instituiu o
Sistema Eletrônico de Informações-SEI, que tornou obrigatória a instituição e tramitação de processos
administrativos eletronicamente, dispensando, de conseqüência, a formação física dos mesmos.

Tal exigência abrange todos os tipos de processo, ressalvado quando for inviável tal
procedimento ou em caso de indisponibilidade do meio eletrônico cujo prolongamento cause dano
relevante à celeridade do processo.

Os processos administrativos de natureza disciplinar também se submetem à nova
sistemática de processamento no âmbito do Estado de Goiás e devem ser instaurados e tramitar
eletronicamente, ressaltando, por oportuno, que deve ser adotado no SEI o nível de acesso sigiloso, tanto
para a sindicância, quanto para o processo administrativo disciplinar. Esta providência se faz necessária
para preservar o sigilo das investigações/processo e as informações pessoais do servidor supostamente
faltoso.

Sendo assim, o acesso aos autos do processo disciplinar far-se-á por intermédio de
credenciais a serem disponibilizadas pelos membros da comissão e, se houver processos desta natureza em
trâmite com nível de acesso distinto deve-se alterá-los para sigiloso.

Outrossim, a tramitação do processo disciplinar no SEI não desonera os órgãos/entidades
de realizar os registros cadastrais no Sistema de Controle de Processos Administrativos Disciplinares e de
Sindicância, conforme preceitua o art. 3º, do Decreto nº 7.902/2013.

Atenciosamente,
 
 

Documento assinado eletronicamente por TITO SOUZA DO AMARAL, Secretário de Estado-
Chefe, em 07/05/2018, às 14:55, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do
Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 2336994
e o código CRC 3CC59B97.

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=2336994&crc=3CC59B97
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