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<#ABC#151634#11#180981>

Instrução Normativa nº 8/2019

Regulamenta o procedimento aplicável ao registro e à autorização das atividades de 
cultivo da terra pelas comunidades que integram o Sítio Histórico e Patrimônio Cultural 
Kalunga

A SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO GOIÁS, no uso de suas 
atribuições legais, nos termos do art. 40, §1º, inciso II da Constituição do Estado de Goiás e demais preceitos legais, e ainda,

CONSIDERANDO o pleito das lideranças das comunidades do Território Quilombola Kalunga, especialmente aquelas 
localizadas no Vão do Moleque exposto em reunião presencial, por parte da comunidade, durante o Festejo popular religioso da Romaria do 
Vão do Muleque - Nossa Senhora do Livramento, em 14 de setembro de 2019;
CONSIDERANDO pedido de reunião, com pauta específica sobre a situação das roças, formulado pela Associação Quilombola Kalunga (AQK) 
com pedido formal, enviado para a SEMAD no dia 27 de setembro de 2019, e ainda o Ofício da AQK nº 56/2019 (9335293, relatório anexo 
(9335426) Processo nº 201900017009911), contendo pedido expresso de licenciamento ambiental para efetivação de roças com desmatamento, 
destoca e gradagem para comunidades do Vão do Muleque e todo o território do Sítio Histórico e Patrimônio Cultural Kalunga;

CONSIDERANDO a necessidade do plantio de roças de subsistência para essas comunidades, garantindo acesso destas 
à alimentação e ao trabalho, contemplados como direito constitucional previsto no Art. 6º da Constituição da República Federativa do Brasil;

CONSIDERANDO o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, previsto como fundamento constitucional no 
Art. 1º da Constituição da República Federativa do Brasil;

CONSIDERANDO a Constituição da República Federativa do Brasil, especialmente o artigo 1º, inciso I, e o artigo 225;
CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal 12.651/2012 - que dispõe em âmbito nacional sobre a proteção da vegetação 

nativa, especificamente o disposto no Art. 3º, inciso IX, alínea b) e inciso X, alíneas e), j) e k);
CONSIDERANDO o disposto na Lei Estadual 18.104/2013, que dispõe no âmbito do estado de Goiás sobre a proteção 

da vegetação nativa e institui a nova Política Florestal do Estado de Goiás, especificamente o disposto no Art. 5º, inciso IX, alínea b) e inciso 
X, alíneas e), j) e l);

CONSIDERANDO a necessidade urgente, motivada pela chegada do período chuvoso, para plantar com segurança 
jurídica evitando sanções punitivas aos comunitários quilombolas;

CONSIDERANDO a Convenção da Organização Internacional do Trabalho No 169, sobre povos Indígenas e Tribais, 
ratificada pelo Brasil por meio do Decreto Federal 5.051 de 19 de abril de 2004;

CONSIDERANDO a necessidade de o Governo do Estado de Goiás prover medidas para salvaguardar o direito de uso da 
terra, na forma em que as comunidades quilombolas do Território Kalunga decidirem em instrumentos próprios e internos de deliberação das 
comunidades, desde que não firam os direitos da coletividade;

CONSIDERANDO o Decreto Federal 6.040, de 7 de fevereiro de 2007, que institui a Política Nacional de Desenvolvimento 
Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, o Decreto Federal nº 9.334, de 5 de abril de 2018, que institui o Plano Nacional de Forta-
lecimento das Comunidades Extrativistas e Ribeirinhas - PLANAFE;

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 11.326, de 24 de julho de 2006, que estabelece diretrizes para a Política Nacional da 
Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais;

CONSIDERANDO o Decreto Federal nº 5.758, de 13 de abril de 2006 que Institui o Plano Estratégico Nacional de Áreas 
Protegidas - PNAP;

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 12.188, de 11 de janeiro de 2010, que institui a Política Nacional de Assistência Técnica 
e Extensão Rural para a Agricultura Familiar e Reforma Agrária - PNATER e o Programa Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural na 
Agricultura Familiar e na Reforma Agrária - Pronater;

CONSIDERANDO o Decreto Federal de 20 de novembro de 2009 que detalha o memorial descritivo da demarcação e 
declara de interesse social o “Território Quilombola Kalunga”, situado nos Municípios de Cavalcante, Terezina de Goiás e Monte Alegre de 
Goiás, Estado de Goiás, com duzentos e sessenta e um mil, novecentos e noventa e nove hectares, sessenta e nove ares e oitenta e sete 
centiares, atualmente com mais de 93,5% da área conservada (fonte: MAPBIOMAS, 2017 - vide MAPA Território Kalunga 9439293 - no qual 
há descrita a área do vetor do INCRA, a área oficial do Território Kalunga e a área total da soma das classes que o MapBiomas conseguiu 
classificar nas imagens do Ano de 2017 neste território);

CONSIDERANDO a Lei Estadual Nº 9.904/85, a Lei Estadual Nº 11.409 de 21 de janeiro de 1991, a Lei Complementar do 
Estado de Goiás Nº 19, de 05 de janeiro de 1996, e o Decreto Estadual nº 4.781 de 11 de abril de 1997;

CONSIDERANDO que as áreas já antropizadas do território Kalunga não estão integralmente disponíveis aos membros 
da comunidade para sua exploração e em muitos casos não são acessíveis em razão da distância dos locais de moradia e uso e ocupação 
tradicional;

RESOLVE:

Art. 1º - Esta Instrução Normativa estabelece o procedimento aplicável ao registro e à autorização das atividades de cultivo 
da terra pelas comunidades que integram o Sítio Histórico e Patrimônio Cultural Kalunga.

Art. 2º - A produção agrícola e pecuária, com uso de implementos para preparo do solo, adubação, implantação da cultura 
e colheita é livre nas áreas já abertas que não necessitem de supressão de vegetação, onde devem ser adotadas práticas de conservação do 
solo e da água.

Parágrafo único. São consideradas áreas abertas aquelas cuja supressão da vegetação nativa ocorreu até a data em vigor 
da presente instrução normativa, bem como aquelas que se encontrem em pousio, assim consideradas as áreas em que houve interrupção 
temporária de atividades ou usos agrícolas, pecuários ou silviculturais, por no máximo 5 (cinco) anos, para possibilitar a recuperação da 
capacidade de uso ou da estrutura física do solo.

Art. 3º A exploração agroflorestal ou agroextrativista e manejo florestal sustentável, comunitário e familiar, incluindo a 
extração de produtos florestais não madeireiros, desde que não descaracterizem a cobertura vegetal nativa existente nem prejudiquem a função 
ambiental da área é considerada atividade de baixo impacto ambiental ficando dispensada autorização ou licença.

§1º São entendidos como sistemas agroflorestais os plantios agroflorestais, comunitários ou familiares, que entremeiam 
produção de cultivares com espécies nativas, sendo multiestratificado, sucessional e biodiverso, desenvolvido conforme princípios agroecoló-
gicos com a utilização de espécies nativas e exóticas, em área de uso alternativo do solo, para a obtenção de benefícios econômicos, sociais 
e ambientais;

§2º As atividades previstas no caput deverão ser informadas a SEMAD mediante requerimento conforme modelo do 
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ANEXO I, em que conste o nome da família ou membro da comunidade Kalunga e pelo menos um ponto de coordenada geográfica, assinado 
pelo interessado e por pelo menos três testemunhas, membros da comunidade, atestando a conformidade da localidade da exploração e do 
sistema de plantio agroflorestal.

Art. 4º A produção agrícola e pecuária que dependa, para sua realização, de desmatamento, com ou sem uso de 
maquinários, dependerá de prévia autorização da SEMAD, tendo como pressupostos:

I - a celebração dos Atos Autorizativos Condicionados por adesão voluntária, assim entendidos como atos firmados entre 
indivíduos, famílias ou suas Associações representativas e a SEMAD estabelecendo os compromissos de uso e conservação do solo e da água, 
mediante apresentação de formulário adequadamente preenchido conforme modelo do Anexo I;

II - serão limitados no ato autorizativo de que trata esta instrução normativa áreas para roças de subsistência de, no 
máximo, 2,5 (dois e meio) hectares, por família;

III - serão protocolados pedidos indicando nome do interessado, ponto de coordenada geográfica ou descrição simplificada 
da localização da supressão e da vegetação a ser suprimida acompanhada, quando possível de relatório fotográfico.

IV - assinatura pelo interessado e a Associação representativa ou o interessado e três testemunhas, membros da 
comunidade, para fins de indicação de que o local solicitado para uso é de uso pacífico pelo interessado.

Art. 5º - Os Atos Autorizativos Condicionados por adesão voluntária serão demandados, quando entendidos necessários, 
pelos povos e comunidades tradicionais por meio de indivíduos, famílias ou entidades representativas sem custo administrativo e com apoio 
do poder público, das Associações ou outras instituições de apoio para geração de dados e informações necessárias ao preenchimento do 
formulário de requerimento constante do ANEXO I desta Instrução Normativa.

Art. 6º - O modelo proposto para os Atos Autorizativos Condicionados por adesão voluntária está descrito no ANEXO II 
desta Instrução Normativa, sem prejuízo de eventuais adaptações para atender às especificidades de cada atividade ou território tradicional que 
demande a celebração da referida avença.

Art. 7º - O monitoramento do cumprimento do disposto nos Atos Autorizativos Condicionados por adesão voluntária será 
realizado com a periodicidade a ser definida em conjunto com a comunidade e signatários, no ato de celebração do Ato Autorizativo por meio de 
relatórios fotográficos simplificados conforme ANEXO III, sem prejuízos de eventuais ações de vistoria por parte da SEMAD.

Art. 8º - O prazo de vigência máximo estipulado para os Atos Autorizativos Condicionados por adesão voluntária será de 5 
(cinco) anos, a ser definido em conjunto com a comunidade e signatários, no ato de celebração do Ato Autorizativo e poderão ser revogados a 
qualquer momento por demanda dos requerentes ou seus representantes devidamente constituídos ou por descumprimento do Ato Autorizativo 
Condicionado por adesão voluntária.

Art. 9º - Os Atos Autorizativos Condicionados por adesão voluntária não autorizam atividades em áreas de preservação 
permanente ou em zonas de conservação, intangíveis, proteção ou similares, dispostas em zoneamento ou documento similar do Sítio Histórico 
Kalunga, legitimado para o território tradicional, tampouco autoriza a movimentação de madeira ou material lenhoso para fora do território 
Kalunga.

Art. 10 - Os Atos Autorizativos Condicionados por adesão voluntária serão firmados com o objetivo de garantir segurança 
jurídica às atividades tradicionais e de subsistência dos povos e comunidades tradicionais em seus respectivos territórios,  garantido o 
atendimento todas as normas, convenções e legislações pertinentes no intuito de salvaguardar o direito à consulta livre prévia e informada e a 
liberdade de evolução e tradicionalidade cultural dos povos tradicionais do Estado de Goiás.

Art. 11 - Nos casos em que esta Instrução Normativa exigir a indicação de coordenadas geográficas de indivíduos ou dos 
vértices de áreas, tais informações deverão ser apresentadas por meio de arquivos no formato “shapefile” (.SHP, .SHX, .PRJ, .DBF) ou “KML” 
tipo ponto ou polígono, respectivamente, georreferenciado.

§1º - As coordenadas de que trata o caput poderão ser obtidas com a utilização de equipamentos portáteis de navegação 
do Sistema Global de Posicionamento - GPS ou por meio de aplicativos de desenho de área sobre imagem de satélite.

§2º - Os arquivos de que trata o caput deverão ser elaborados utilizando-se o sistema de projeção UTM ou em Coordenadas 
Geográficas, e o “datum” SIRGAS 2000 - Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas ou WGS ´84 e entregues em mídia física (CD, 
DVD, Memória Flash, ou similares) ou simplesmente informadas nos formulários de requerimento constante do ANEXO I.

§3º - Para aqueles que informarem não contarem com apoio para obtenção dos dados referidos neste artigo, a SEMAD 
deverá realizar a coleta das informações.

Art. 12 - Nas hipóteses em que for observada inconsistência nas informações prestadas pelo interessado ou não sejam 
atendidos os critérios definidos nesta Instrução Normativa ou nos Atos Autorizativos Condicionados por adesão voluntária, a SEMAD deverá 
instruir por seus próprios meios os pedidos e ouvir os interessados, assim considerados o interessado direito, a Associação representativa ou 
as testemunhas signatárias.

Parágrafo único. Somente quando verificada a inexistência de registro ou a completa ausência de instrução do procedimento 
autorizativo simplificado, poderão ser aplicadas sanções ou reparação de danos serão adotadas, sem prejuízo de intervenções imediatas 
para cessar ou corrigir eventual degradação ambiental, salvaguardados os prazos adequados e condições atenuantes ou de hipossuficiência 
inerentes aos requerentes, quando couber.

Art. 13 - Os povos ou comunidades tradicionais terão direito à gratuidade dos serviços previstos nesta Instrução Normativa, 
na forma do Art. 4º, por meio de procedimentos simplificados, celeridade, análise e julgamento prioritários dos requerimentos protocolados junto 
à SEMAD.

Art. 14 - O disposto nesta Instrução Normativa não exime do cumprimento das obrigações legais relativas ao acesso ao 
patrimônio genético, à proteção e ao acesso ao conhecimento tradicional associado e de biossegurança, quando pertinente.

Art. 15 - Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

GABINETE DA SECRETÁRIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, em Goiânia, 
aos 11 dias do mês de outubro de 2019.

ANDRÉA VULCANIS
Secretária de Estado

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
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ANEXO I

FORMULÁRIO DE REQUERIMENTO IDENTIFICAÇÃO DE ATIVIDADES PRODUTIVAS DOS POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS 
DO ESTADO DE GOIÁS PARA O ATO AUTORIZATIVO CONDICIONADO POR ADESÃO VOLUNTÁRIA

REGISTRO NO CAR-PCT  
NOME DO REQUERENTE  
CPF, CNPJ ou OUTRO DOCUMENTO  
ENDEREÇO DE CORRESPONDÊNCIA OU 
ONDE PODE SER LOCALIZADO

 

NOME OU REFERÊNCIA PARA O ENDEREÇO 
INFORMADO

 

TELEFONE DE CONTATO  NOME OU REFERÊNCIA PARA 
O CONTATO TELEFÔNICO 
INFORMADO

 

LISTA DE COORDENADAS DA(S) 
ATIVIDADE(S)

COORDENADA DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE E ÁREA REQUERIDA
 

VIGÊNCIA PACTUADA  
PRAZO/PERÍODO DE ENVIO DE RELATÓRIOS 
FOTOGRÁFICOS SIMPLIFICADOS

 

OBSERVAÇÕES ADICIONAIS

DATA: _____/_____/______,  LOCAL DE ASSINATURA _______________________, GO.

Assinatura Representante Tradicional Requerente:                                                                                                                                               
Documento:                                                                                                                                                                                                           

Assinatura das Testemunhas:                                                                                                                                                                               

__________________                                                                    ________________________              ______________________
Nome e Documento:                                                                         Nome e Documento:                             Nome e Documento:

ANEXO II

MODELO DE ATOS AUTORIZATIVOS CONDICIONADOS POR ADESÃO VOLUNTÁRIA DE ATIVIDADES PRODUTIVAS DOS POVOS E 
COMUNIDADES TRADICIONAIS DO ESTADO DE GOIÁS

ATO AUTORIZATIVO CONDICIONADO POR ADESÃO VOLUNTÁRIA nº_________  PARA O DE-
SENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES TRADICIONAIS SUSTENTÁVEIS QUE ENTRE SI CELEBRAM 
O ESTADO DE GOIÁS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMAD, E O REQUERENTE (NOME DO REQUERENTE - 
PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA)

O ESTADO DE GOIÁS, pessoa jurídica de direito público interno, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DE-
SENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMAD, órgão da Administração Pública direta, criada pela Lei nº 18.746/2014, nos termos do art. 132 
da Constituição do estado de Goiás, e inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.409.580/0001-38, com sede administrativa no Palácio Pedro Ludovico 
Teixeira, R. 82, nº 400, 2º andar, Setor Sul, Goiânia - GO, CEP: 74.015-908, neste ato representada por sua titular ANDREA VULCANIS, 
brasileira, servidora pública, portadora do CPF nº 845.216.009-72 e CI nº 5350846-4 SSP/PR, domiciliada nesta Capital, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 26 da Lei 12.651/12 c/c  art. 40 da Lei Estadual nº 20.491/12, por estarem cientes do inteiro teor de suas responsabilida-
des e atribuições, resolvem celebrar o presente ATO AUTORIZATIVO CONDICIONADO POR ADESÃO VOLUNTÁRIA, mediante as cláusulas e 
condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETIVO

O presente ATO AUTORIZATIVO CONDICIONADO POR ADESÃO VOLUNTÁRIA tem o objetivo de possibilitar o desenvolvimento de 
atividades tradicionais sustentáveis, que envolvem a abertura de áreas, com supressão de vegetação em até 2,5 hectares, na localidade 
________________________, podendo para tanto serem utilizados quaisquer práticas tradicionais ou uso de maquinários para desmatamento 
de vegetação nativa, inclusive áreas de formação campestre ou gradeação mecânica do solo, observando os princípios e a legislação de 
regência, com o objetivo de garantir a segurança alimentar e a dignidade dos povos e comunidades tradicionais Kalunga.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS BENEFICIÁRIOS

São beneficiários deste ATO AUTORIZATIVO CONDICIONADO POR ADESÃO VOLUNTÁRIA as pessoas físicas ou famílias indicadas neste 
instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS ATIVIDADES TRADICIONAIS SUSTENTÁVEIS

Ficam autorizadas as seguintes atividades relacionadas abaixo, conforme requerimento anexo, que poderão ser realizadas livremente pelo bene-
ficiários deste ATO AUTORIZATIVO CONDICIONADO POR ADESÃO VOLUNTÁRIA, dentro dos limites da área utilizada para o desenvolvimento 
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das atividades tradicionais sustentáveis e desde que atendidos os critérios estabelecidos no presente Ato Autorizativo:

a)  - Localidade, nome e descrição da atividade

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DOS PARTÍCIPES

Constituem em atribuições da SEMAD e responsabilidades do Requerente ou Beneficiário:

I - da SEMAD:
·      efetuar, sempre que necessário, a consulta das comunidades sobre os termos do presente ato autorizativo condicionado por adesão 
voluntária e da norma que o fundamenta;
·      instruir adequadamente os pedidos;
·      acompanhar e monitorar a execução do presente ato autorizativo;
·      apoiar as comunidades no desenvolvimento do ato autorizativo por meio de obtenção e colheita de informações e dados e fornecer 
os subsídios e orientações necessárias a plena consecução de seus objetivos.

II - do REQUERENTE ou BENEFICIÁRIO

·      Desenvolver somente as atividades listadas na cláusula terceira, nas localidades indicadas e acordadas entre as partes e testemunhas;
·      Apresentar o presente documento sempre que solicitado pelas autoridades que acompanham ou monitoram o presente ato 
autorizativo;
·      Não executar as atividades autorizadas em margens de córregos ou rios, áreas no entorno de nascentes e olhos d’água, encostas 
com declividade acima de 45°, bordas de tabuleiros e chapadas,  topos de morros, montes, serras e montanhas e que afetem veredas  
(áreas de preservação permanente nos termos do Código florestal);
·      Não transportar para fora do Sítio Histórico e Patrimônio Cultural Kalunga madeira ou material lenhoso;
·      Não comercializar madeira ou material lenhoso decorrente das atividades de supressão de vegetação autorizadas por meio do 
presente ato autorizativo.
·      Apresentar relatórios fotográficos, de preferência acompanhados de coordenadas geográficas, a cada dois anos.

CLÁUSULA QUINTA - DA INADIMPLÊNCIA E DESCUMPRIMENTO

A SEMAD, ao verificar o descumprimento das obrigações constantes deste ato autorizativo, comunicará o interessado formalmente quanto 
às ações a serem adotadas, estabelecendo os prazos máximos para adequação e cujo o não cumprimento implicará em suspensão do Ato 
Autorizativo Condicionado por Adesão Voluntária.

Parágrafo único. O não cumprimento dos termos e condições estabelecidos no presente ato autorizativo implicará na rescisão do instrumento 
bem como na adoção de medidas e sanções administrativas previstas na legislação em vigor, sem prejuízo da adoção de medidas cautelares 
visando cessar a degradação ambiental.

CLÁUSULA SEXTA - DO COMPROMISSO DE CONCILIAÇÃO, MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM

Conflitos que surgirem e não forem resolvidos de forma amigável relativos a formalização, execução ou encerramento do presente ajuste serão 
submetidos à câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem da Administração Estadual (CCMA), na forma da Lei nº 9.307, de 23 de setembro 
de 1996 e da Lei Complementar Estadual nº 144, de 24 de julho de 2018.

CLÁUSULA SÉTIMA -DA VIGÊNCIA

O presente ato autorizativo tem vigência de 5 (cinco) anos a contar da data de assinatura, podendo ser renovado e/ou prorrogado por igual 
período.

CLÁUSULA OITAVA - DO FORO

Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste ato autorizativo, que não possam ser resolvidas pela mediação administrativa, as partes 
elegem o foro da comarca de Cavalcante - GO, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

CLÁUSULA NONA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

E por estarem certos e ajustados, firmam o presente ato autorizativo condicionado por adesão voluntária, em 02 (duas) vias de igual teor, forma 
e idêntico conteúdo jurídico, na presença das testemunhas abaixo assinadas e identificadas.

ANDRÉA VULCANIS
SECRETÁRIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMAD

BENEFICIÁRIO

Assinatura das Testemunhas:                                                                                                                 

__________________              ______________________________      ______________________
Nome e Documento:                            Nome e Documento:                            Nome e Documento:
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ANEXO III

MODELO DE RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO ATO AUTORIZATIVO CONDICIONADO POR ADESÃO VOLUNTÁRIA DE ATIVIDADES 
PRODUTIVAS DOS POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS DO ESTADO DE GOIÁS NÚMERO ___/_______ (NÚMERO DO ATO/ANO)

FOTOGRAFIA No FOTOGRAFIA COORDENADA DA 
FOTOGRAFIA E AZIMUTE

DESCRIÇÃO 
DA ATIVIDADE 
REGISTRADA NA 
FOTOGRAFIA

DATA DA FOTOGRAFIA

     
     
     

<#ABC#151634#15#180981/>

Protocolo 151634
<#ABC#151637#15#180987>

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002 /2019 - SEMAD
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA TERMO DE ADESÃO

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições e tendo em vista 
o Decreto Estadual nº 9.509, de 11 de setembro de 2019, divulga Edital de Chamamento Público, com o objetivo de convocar os Municípios 
do Estado que possuam interesse em firmar parceria, mediante Termo de Adesão, para composição de força-tarefa na análise do passivo de 
processos de licenciamento ambiental e outorga de uso d’água das atividades de impacto ambiental no âmbito da Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMAD, por meio da cessão temporária de servidores municipais ao Estado de Goiás.
1. OBJETO DA PARCERIA:
1.1 Cessão temporária ao Governo do Estado de Goiás de servidores municipais, ocupantes do cargo efetivo de Analista Ambiental ou equivalente, 
para composição de força-tarefa na análise do passivo de processos de licenciamento ambiental da SEMAD.
1.2 O instrumento do ajuste possui natureza convenial, sem transferência de recursos financeiros, nos termos da minuta constante do Anexo I 
deste Edital.
2. TERMOS DA PARCERIA:
2.1 A cessão ocorrerá com ônus para o Parceiro Cedente, mediante previsão no ordenamento jurídico municipal.
2.2 O Estado de Goiás ficará responsável apenas pelo pagamento das diárias aos servidores cedidos na hipótese prevista no art. 4º do Decreto 
Estadual nº 9.509 de 11 de setembro de 2019.
2.3 A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMAD disponibilizará apoio estrutural e tecnológico e promoverá 
transferência de conhecimento aos servidores cedidos pelas prefeituras, mediante estratégias de treinamento em serviço.
2.4 Não haverá transferência de recursos financeiros entre os partícipes na execução do Termo de Adesão.
2.5 Somente poderão se credenciar à parceria objeto deste Chamamento Público aos municípios que licenciam diretamente atividades de 
impacto local, em conformidade com o disposto na Resolução CEMAm n.º 002/2016, que trata da descentralização da execução da política 
ambiental no âmbito do Estado de Goiás (http://www.sgc.goias.gov.br/upload/arquivos/2016-08/02---atividades-de-baixo-impacto-descentraliza-
cao.pdf).  
2.6 No ato do credenciamento, o órgão municipal de Meio Ambiente indicará dispositivo de lei municipal que possibilita a cessão de servidores 
públicos, bem como designará aqueles integrantes de seu quadro de pessoal aptos a participar da força-tarefa da SEMAD para resolver o passivo 
processual no âmbito da competência estadual, obedecendo aos seguintes requisitos:

2.6.1 ser ocupante de cargo efetivo de analista ambiental ou equivalente, em regime estatutário;
2.6.2 ter previsão de carga horária de 8 (oito) horas diárias e 40 (quarenta) horas semanais na Lei municipal de criação do cargo 

de analista ambiental ou equivalente.
2.7 A SEMAD disponibilizará 35 (trinta e cinco) vagas para os servidores indicados pelos municípios por ciclo de treinamento em serviço, os 
quais serão selecionados conforme os requisitos previstos neste Edital, considerando o perfil das atividades a serem submetidas à regularização 
ambiental, para efeito do licenciamento.
2.8 O período de cessão compreenderá 3 (três) ciclos de 30 (trinta) dias, podendo a cessão de um mesmo servidor ser prorrogada, consecuti-
vamente por até 90 (noventa) dias.
2.9 Na hipótese de o município cedente indicar mais de 1 (um) servidor para constituição da força-tarefa, o mesmo deverá informar à SEMAD a 
ordem de preferência para a cessão, na forma do item 4.1 adiante.
2.10 Para fins de classificação dos analistas que serão indicados, o município deverá utilizar critérios internos próprios.
2.11 No caso do quantitativo de municípios interessados ser superior à quantidade de vagas disponíveis por período, serão obedecidos os 
seguintes critérios de desempate:

2.11.1 maior número de servidores efetivos no quadro de pessoal de analista ambiental ou equivalente;
2.11.2 maior tempo de criação do cargo de analista ambiental, ou equivalente, no município;
2.11.3 maior pontuação do município na análise do ICMS ecológico, no ano de referência de 2018.

2.12 A SEMAD resguardará o direito de rescindir o “Termo de Adesão” a qualquer tempo, em função da não adequação do analista aos requisitos 
de conhecimento, contemplando a qualidade dos serviços prestados, o rendimento, a assiduidade, a pontualidade, avaliado, ainda, seu grau de 
interesse em colaborar com a força-tarefa.
2.13 Para fins de controle de frequência dos servidores municipais cedidos, a SEMAD enviará aos municípios de origem, relatório especificando 
os dias e horas por eles dedicados à força-tarefa.
3. PERÍODO DE VIGÊNCIA:
O termo de adesão será celebrado com prazo de vigência de 30 (trinta) dias, podendo ser prorrogado sucessivamente por prazo não superior a 
90 (noventa) dias.
4. DA MANIFESTAÇÃO:
4.1 Os municípios interessados manifestar-se-ão mediante preenchimento de Formulário disponibilizado no portal da SEMAD, informando a 
relação do(s) servidor(es) a serem cedidos, apontando a sequência para a priorização do chamamento público, contendo: nome completo, CPF, 
RG, cargo efetivo e número de matrícula do servidor, bem como a indicação do instrumento jurídico municipal autorizativo da referida cessão 
citada na lei municipal de criação do cargo de analista ambiental ou equivalente, a fim de subsidiar a elaboração do Termo de Adesão.
4.2 O lançamento das informações no Sistema de inscrições da SEMAD, para o credenciamento dos servidores municipais deverá ser realizado 
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conforme cronograma estabelecido acima.
4.3 Informações adicionais poderão ser obtidas pelo e-mail   descentralizacao.meioambiente@goias.gov.br ou pelo telefone (62) 3201-5280.
5. DOCUMENTOS DA CESSÃO:
O servidor convocado para o ciclo de treinamento deverá comparecer na sede da SEMAD, 2 (dois) dias úteis antes do início do Ciclo de 
treinamento em serviço para o qual foi direcionado, munido dos seguintes documentos:

5.1 Termo de Adesão subscrito pelo chefe do Poder Executivo Municipal;
5.2 Documento pessoal com foto (RG e CPF);
5.3 Comprovante de endereço;
5.4 Termo de posse e ato de efetivo exercício.

6. LOCAL DE TRABALHO:
Os servidores cedidos terão exercício na Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMAD e ficarão administrati-
vamente subordinados a este órgão, durante o período da cessão, respeitando-se os direitos e vantagens de seu vínculo originário, não fazendo 
jus àqueles próprios do regime estadual.
Demais disposições estarão elencadas no Termo de Adesão.

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, aos  XX dias dos mês de setembro 
de 2019.

Titular
ANEXO - I

TERMO DE ADESÃO n.º _____/2019 - SEMAD

TERMO DE ADESÃO, QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, O MUNICÍPIO DE 
_________________ NESTE ATO REPRESENTADO PELO EXCELENTÍSSIMO 
SENHOR PREFEITO_______________ E, DO OUTRO, O ESTADO DE GOIÁS, 
POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMEN-
TO SUSTENTÁVEL.

O MUNICÍPIO DE _________, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. _____________________________, 
com sede administrativa na ____________________, neste ato represente pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito, Sr. ____________________, 
CPF n.º ____________________________, nos termos da Lei Municipal nº XXXX/XXXX e do Decreto XXXX, de __ de _____ de ____ (lei 
municipal que prevê o instituto da cessão do servidor), doravante denominado CEDENTE, e o ESTADO DE GOIÁS, pessoa jurídica de direito 
público interno, inscrito no CNPJ/MF nº 01.409.580/0001-38, neste ato representado pelo Procurador de Estado, Chefe da Procuradoria Setorial 
desta Pasta, RODRIGO DE LUQUI ALMEIDA SILVA, brasileiro, advogado inscrito na OAB-GO nº 41.366, CPF/MF nº 026.622.223-44 residente 
e domiciliado nesta Capital, por intermédio da SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMAD, inscrita 
no CNPJ/MF sob o número 00.638.357/0001-08, com sede administrativa situada na Rua 82, nº 400, Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 2º andar, 
Setor Sul, em Goiânia-GO, representada pela Secretária, DRª. ANDRÉA VULCANIS, inscrita na OAB/DF sob o nº 37.330 e no CPF sob o nº 
845.216.009-72, residente e domiciliada nesta capital, ora denominado CESSIONÁRIO, acordam em celebrar o presente termo de adesão para 
cessão de servidor, nos termos do Decreto Estadual nº 9.509, de 11 de setembro de 2019, mediante cláusula e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: O presente termo tem por escopo a cessão temporária de ____________________________
______, inscrito(a) no CPF sob nº. ________________________________, e RG sob nº ____________-____/__, servidor do Município de 
_____________________, da carreira de analista ambiental, em regime jurídico estatutário, com registro de matrícula nº _________________, 
lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, para compor a força tarefa com vistas a analisar processos de licenciamento ambiental e 
outorga de recursos hídricos na Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável-SEMAD.
Parágrafo Único. A cessão de que trata está cláusula recai sobre servidor público concursado, da carreira de analista ambiental.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA: A presente cessão tem prazo de vigência de 30 (trinta) dias, podendo ser prorrogada consecutivamente 
por até 90 (noventa) dias, mediante termo aditivo.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO SUBSÍDIO: O CEDENTE mantém a responsabilidade de custear o subsídio mensal do servidor.
Parágrafo Primeiro. O CESSIONÁRIO arcará com o pagamento de diária ao servidor cedido para o custeio de hospedagem e alimentação na 
Capital, referente aos dias, úteis ou não, em que estiver em exercício fora do seu município de origem, excetuando-se assim os servidores 
residentes em Goiânia.
Parágrafo Segundo. A concessão de diária ao servidor cedido prevista no parágrafo anterior observará as regras e normas, constantes no 
Decreto Estadual n.º 7.141, 06 de agosto de 2010, que dispõe sobre a concessão de diária e de indenização de transporte, no âmbito do Poder 
Executivo Estadual.
Parágrafo Terceiro. Não haverá repasse recursos financeiros entre os partícipes.
CLÁUSULA QUARTA - DA JORNADA: A carga horária do servidor será cumprida em conformidade com o regime de origem, adotando-se o 
sistema de registro de frequência.
Parágrafo único. A SEMAD enviará relatório mensal, ao órgão de origem, especificando os dias e horas dedicados a serviço da força-tarefa, para 
o adequado controle de jornada.
CLÁUSULA QUINTA - DAS ATIVIDADES: São atividades do servidor público cedido, em compatibilidade com a carreira de analista ambiental, o 
apoio e assessoramento técnico no que se refere ao licenciamento ambiental e ao manejo de recursos hídricos, assim entendidas como a análise 
de documentos, a emissão de parecer e o exercício do poder de polícia administrativa, em matéria ambiental.
Parágrafo Primeiro. O servidor compromete-se a manter confidencialidade e sigilo sobre todas as informações a que tiver acesso para o desen-
volvimento das atividades no âmbito da SEMAD, conforme Termo de Confidencialidade e Sigilo anexo.
Parágrafo Segundo. Será emitido relatório final de avaliação de desempenho do servidor ao órgão de origem.
CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO E DA RENÚNCIA: O presente termo poderá ser rescindido a qualquer tempo, por qualquer dos partícipes.
Parágrafo Primeiro. A SEMAD poderá rescindir o ajuste em função da não adequação do analista aos requisitos de conhecimento, contemplando 
a qualidade dos serviços prestados, o rendimento, a assiduidade, a pontualidade, avaliado, ainda, seu grau de interesse em colaborar com a 
força-tarefa.
Parágrafo Segundo. O servidor cedido poderá renunciar à cessão, retornando imediatamente ao órgão de origem.
Parágrafo Terceiro. As diárias recebidas pelo servidor e não usufruídas em razão da rescisão, deverão ser ressarcidas IMEDIATAMENTE ao 
Erário Público Estadual, por meio dos procedimentos informados pela Gerência de Gestão e Finanças da SEMAD.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA PUBLICAÇÃO: Caberá à SEMAD providenciar a publicação do extrato deste Termo de Adesão no Diário Oficial do 
Estado até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao da sua assinatura.
Parágrafo único. Igualmente, deverá ser publicado extrato dos aditivos que, porventura, se sucederem.
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CLÁUSULA OITAVA - DA CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO: As controvérsias eventualmente surgidas quanto à formalização, execução ou 
encerramento do ajuste decorrentes deste Termo, serão submetidas à tentativa de conciliação ou mediação no âmbito da Câmara de Conciliação, 
Mediação e Arbitragem da Administração Estadual (CCMA), na forma da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996 e da Lei Complementar 
Estadual nº 144, de 24 de julho de 2018.

CLÁUSULA NONA - DA CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA: Os conflitos que possam surgir relativamente ao ajuste decorrente deste Termo, 
acaso não puderem ser equacionados de forma amigável, serão, no tocante aos direitos patrimoniais disponíveis, submetidos à arbitragem, na 
forma da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996 e da Lei Complementar Estadual nº 144, de 24 de julho de 2018, elegendo-se desde já para 
o seu julgamento a CÂMARA DE CONCILIAÇÃO, MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL (CCMA), outorgando a esta 
os poderes para indicar os árbitros e renunciando expressamente à jurisdição e tutela do Poder Judiciário para julgamento desses conflitos, 
consoante instrumento em Anexo.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO: Os partícipes elegem o Foro da Comarca de Goiânia, Justiça do Estado de Goiás, para quaisquer medidas 
judiciais necessárias e demais questões relativas à presente cessão do servidor.
E, por estarem justos e acordados, assinam o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e forma para uma só finalidade, a fim de que possam 
produzir os seus devidos e legais efeitos.

_______________________________, em ___ de _________  de 2019.

_____________________________________
Cedente
_____________________________________
Servidor

Cessionário:

RODRIGO DE LUQUI ALMEIDA SILVA
Chefe da Procuradoria Setorial ANDRÉA VULCANIS

Secretária de Estado - SEMAD 
1- A subscrição do instrumento por membro da Procuradoria-Geral do Estado tem como único efeito atestar que as minutas do edital 
e do ajuste foram examinadas por meio de parecer jurídico que não teve como escopo analisar ou validar as informações de natureza 
técnica, econômica ou financeira necessárias à presente contratação, nem sindicar as razões de conveniência e oportunidade que 
podem ter dado causa ao presente ajuste ou aos parâmetros que compõem os seus anexos ou mesmo implicar assunção qualquer 
compromisso ou responsabilidade pela fiscalização gestão ou execução do ajuste.

ANEXO II
TERMO DE ADESÃO n.º _____/2019 - SEMAD

1) Qualquer disputa ou controvérsia relativa à interpretação ou execução deste ajuste, ou de qualquer forma oriunda ou associada a ele, 
no tocante a direitos patrimoniais disponíveis, e que não seja dirimida amigavelmente entre as partes (precedida da realização de tentativa 
de conciliação ou mediação), deverá ser resolvida de forma definitiva por arbitragem, nos termos das normas de regência da CÂMARA DE 
CONCILIAÇÃO, MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL (CCMA).

2) A CÂMARA DE CONCILIAÇÃO, MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL (CCMA) será composta por Procuradores 
do Estado, Procuradores da Assembleia Legislativa e por advogados regularmente inscritos na OAB/GO, podendo funcionar em Comissões 
compostas sempre em número ímpar maior ou igual a 3 (três) integrantes (árbitros), cujo sorteio se dará na forma do art. 14 da Lei Complementar 
Estadual nº 114, de 24 de julho de 2018, sem prejuízo da aplicação das normas de seu Regimento Interno, onde cabível.

3) A sede da arbitragem e da prolação da sentença será preferencialmente a cidade de Goiânia.

4) O idioma da Arbitragem será a Língua Portuguesa.

5) A arbitragem será exclusivamente de direito, aplicando-se as normas integrantes do ordenamento jurídico ao mérito do litígio.

6) Aplicar-se-á ao processo arbitral o rito previsto nas normas de regência (incluso o seu Regimento Interno) da CÂMARA DE CONCILIAÇÃO, 
MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL (CCMA), na Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, na Lei nº 13.140, de 26 de 
junho de 2015, na Lei Complementar Estadual nº 144, de 24 de julho de 2018 e na Lei Estadual nº 13.800, de 18 de janeiro de 2001, constituindo 
a sentença título executivo vinculante entre as partes.

7) A sentença arbitral será de acesso público, a ser disponibilizado no sítio eletrônico oficial da Procuradoria-Geral do Estado, ressalvadas as 
hipóteses de sigilo previstas em lei.

8) As partes elegem o Foro da Comarca de Goiânia para quaisquer medidas judiciais necessárias, incluindo a execução da sentença arbitral. 
A eventual propositura de medidas judiciais pelas partes deverá ser imediatamente comunicada à CÂMARA DE CONCILIAÇÃO, MEDIAÇÃO 
E ARBITRAGEM DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL (CCMA), e não implica e nem deverá ser interpretada como renúncia à arbitragem, nem 
afetará a existência, validade e eficácia da presente cláusula arbitral.

Goiânia, aos           dias do mês de                        de 2019.

_____________________________________
Cedente

_____________________________________
Servidor

Cessionário:

RODRIGO DE LUQUI ALMEIDA SILVA
Chefe da Procuradoria Setorial

ANDRÉA VULCANIS
Secretária de Estado - SEMAD 
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1- A subscrição do instrumento por membro da Procuradoria-Geral do Estado tem como único efeito atestar que as minutas do edital 
e do ajuste foram examinadas por meio de parecer jurídico que não teve como escopo analisar ou validar as informações de natureza 
técnica, econômica ou financeira necessárias à presente contratação, nem sindicar as razões de conveniência e oportunidade que 
podem ter dado causa ao presente ajuste ou aos parâmetros que compõem os seus anexos ou mesmo implicar assunção qualquer 
compromisso ou responsabilidade pela fiscalização gestão ou execução do ajuste.

ANEXO III
TERMO DE CONFIDENCIALIDADE E SIGILO

Eu ______________________, nacionalidade, estado civil, profissão, CPF, abaixo firmado, assumo o compromisso de manter confidencialidade 
e sigilo sobre todas as informações a que tiver acesso como servidor público cedido temporariamente à Secretaria de Meio Ambiente e Desenvol-
vimento Sustentável do Estado de Goiás, nos termos do Decreto Estadual nº 9.509, 11 de setembro 2019, do Chamamento Público n.º 001/2019 
- SEMAD e do Termo de Adesão n.º ______/2019-SEMAD.
Por este termo de confidencialidade e sigilo comprometo-me:
1. A não utilizar as informações confidenciais a que tiver acesso, para gerar benefício próprio exclusivo e/ou unilateral, presente ou futuro, ou 
para o uso de terceiros;
2. A não efetuar nenhuma gravação ou cópia da documentação confidencial a que tiver acesso;
3. A não me apropriar de material confidencial e/ou sigiloso que venha a ser disponibilizado;
4. A não repassar o conhecimento das informações confidenciais, responsabilizando-me por todas as pessoas que vierem a ter acesso às 
informações, por meu intermédio, e obrigando-me, assim, a ressarcir a ocorrência de qualquer dano e/ou prejuízo oriundo de uma eventual 
quebra de sigilo das informações fornecidas.
Para efeito deste Termo, entende-se como Informação Confidencial toda informação revelada sob a forma escrita, verbal ou por quaisquer outros 
meios; que, inclui, mas não se limita à informação sobre questões relativas à força tarefa para análise do passivo de processos de licenciamento 
ambiental e outorga de recursos hídricos proposta pela SEMAD.
Pelo não cumprimento do presente Termo de Confidencialidade e Sigilo, fica o abaixo assinado ciente de todas as sanções administrativas e 
judiciais que poderão advir.

Local, ___/___/____.

_______________________________
Nome e assinatura

<#ABC#151637#18#180987/>

Protocolo 151637

Secretaria de Estado da Segurança Pública 
-  SSP

<#ABC#151675#18#181027>

Portaria nº 0617/2019/SSP

O Secretário da Segurança Pública do Estado de Goiás no uso de 
suas atribuições legais e usando da competência que lhe confere 
o Decreto de 02 de janeiro de 2019, Suplemento, publicado no 
Diário Oficial n. 22.963 e tendo em vista o que consta do Processo 
n. 201900016021497.
RESOLVE:
Art. 1º Transferir a Função Comissionada do Poder Executivo, 
Símbolo FCPE-3, atribuída através da Portaria n° 410/2019 - SSP, 
ao servidor Hernany Richards de Meireles Bittencourt, CPF 
872.993.721-34, ocupante do cargo efetivo de Escrivão de Polícia 
da Classe Especial, para o servidor Marco Antônio da Silva, CPF 
412.574.051-87, ocupante do Assistente de Gestão Administrativa, 
lotado na Gerência de Inteligência de Negócios/SSP, com efeitos 
retroativos a 02/10/2019.
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando as disposições em contrário.
Art. 3º Determinar o encaminhamento desta Portaria à Gerência 
de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas e à Superintendência 
de Gestão Integrada desta Pasta para conhecimento e demais 
providências.  
CUMPRA-SE e PUBLIQUE-SE.
Gabinete do Secretário de Estado da Segurança Pública de Goiás, 
em Goiânia aos 14 dias do mês de outubro de 2019.

Rodney Rocha Miranda
SECRETÁRIO

<#ABC#151675#18#181027/>

Protocolo 151675
<#ABC#151677#18#181028>

Portaria nº 0618/2019/SSP
O Secretário de Estado da Segurança Pública de Goiás, nomeado 
pelo Decreto de 02 de janeiro de 2019, publicado no Diário Oficial 
do Estado n° 22.963, Suplemento, no uso de suas atribuições 
legais, tendo em vista o Processo/SEI n° 201900016021079.
RESOLVE:
Art. 1º Designar o servidor Mário Eduardo Bastos da Cruz, CPF 
n. 078.240.977-65, ocupante do cargo de Médico Legista, para 

responder, sem prejuízo de suas atribuições, pelas atividades do 
expediente da Gerência do Instituto Médico Legal, no período de 
29 de outubro a 15 de novembro de 2019, em substituição ao 
titular, o servidor Médico Legista Marcellus Sousa Arantes, CPF 
n. 279.066.688-12, que estará em gozo de suas férias regulamen-
tares.

Art. 2º Determinar o encaminhamento desta Portaria à Supe-
rintendência de Gestão Integrada, à Superintendência de Polícia 
Técnico-Científica e à Gerência de Gestão e Desenvolvimento de 
Pessoas, para conhecimento e atos subsequentes.
CUMPRA-SE e PUBLIQUE-SE.
Gabinete do Secretário da Segurança Pública do Estado de Goiás, 
em Goiânia, aos 14 dias do mês de outubro de 2019.

Rodney Rocha Miranda
SECRETÁRIO

<#ABC#151677#18#181028/>

Protocolo 151677
<#ABC#151678#18#181029>

EXTRATO DA PORTARIA N.º 9545723/2019/SCGSP
Processo: 20170016004812.
Assunto: Instaura Processo Administrativo Disciplinar de Rito 
Sumário
Infração: art. 304, inciso XIII, da Lei n.º 10.460/88.
Síntese do Fato: Em 29.03.2017, a acusada liberou um corpo em 
decomposição sem, entretanto, identificar os meios científicos 
adotados nesse procedimento.
Designada: 2ª CPPADOS.
Autoridade Instauradora do PAD: Sandro Mauro Pereira de Almeida 
- Corregedor Setorial da SSP.
Data do extrato da Portaria: 14.10.2019.
PUBLIQUE-SE.

<#ABC#151678#18#181029/>

Protocolo 151678
<#ABC#151717#18#181076>

AVISO DE ADIAMENTO - Pregão Eletrônico 035/19
Processo: 201900011020427. Solicitante: PMGO e CBMGO. Objeto: 
Seguro para aeronaves de asas rotativas (helicópteros).
O pregoeiro responsável pelo procedimento em tela comunica aos 
interessados que a sessão pública definida para o dia 04/10/19 foi 
adiada para o dia 31/10/19 às 09h, tendo em vista alterações no 
Edital e seus anexos.

Eduardo Tolentino Caldeira - Pregoeiro da SSP
<#ABC#151717#18#181076/>

Protocolo 151717
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