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Diário Oficial
Estado de Goiás

PODER EXECUTIVO
ATOS DO PODER EXECUTIVO

Secretaria de Estado da Casa Civil
<#ABC#178645#1#212049>

PRIMEIRO TERMO ADITIVO
AO  CONTRATO N° 7103913/2019

Espécie: Prestação de Serviços
Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL
Contratada: EDITORA RAIZES LTDA-EPP - CNPJ nº 
16.880.052/0001-30
Objeto: Prorrogação da vigência por 12 (doze) meses  e supressão 
de 30% (trinta por cento)
Fundamento Legal:  Artigo 57, inciso II, §2º, e art. 65, inciso II, §2º, 
ambos da Lei nº 8.666/1993
Processo nº: 2018.0001.300.3260
Valor Total: R$ 4.550,00 (quatro mil, quinhentos e cinqüenta  reais)
Data da Assinatura: 30 de abril de 2020
Vigência: 30/05/2020 a 29/05/2021
Dotação Orçamentária: 2020.11.01.04.122.4001.4001.03.100.90 
e 2020 40.01.04.122.4200.4240.03..390.39.39.100.90,  Notas de 
Empenho nºs 0048 e 0094, de 27/04/2020
Assinaturas:
Pela Contratante: Alan Farias Tavares - Secretário de Estado da 
Casa Civil e Helianny Siqueira Alves Gomes de Andrade - Procura-
dora-Chefe da Procuradoria Setorial
Pela Contratada: Gean Alaesse Cordeiro

Goiânia, 04 de maio de 2020.
Alan Farias Tavares

Secretário
<#ABC#178645#1#212049/>

Protocolo 178645

Secretaria de Estado da Casa Militar
<#ABC#178668#1#212077>

Extrato da Portaria nº 044/2020 que designa Gestor

O Secretário-Chefe da Secretaria de Estado da Casa Militar, nos 
termos dos artigos 67 e 73 da Lei 8.666/1993, no uso de suas 
atribuições legais, e tendo em vista o que consta do processo 
nº 202000015000696, resolve designar o servidor Maj QOPM 
Alan Jones Oliveira Soares, CPF n° 724.933.641-04, Gerente de 
Segurança de Trasporte de Autoridades, para atuar como gestor 
responsável pelo acompanhamento e fiscalização de todos os 
contratos de competência da Superintendência de Segurança 
Militar, em substituição ao servidor Ten QOAPM Wilson Moreira 
Chaves Junior, CPF n° 004.924.981-99, anteriormente designado 
pela Portaria 040/2020.

Luiz Carlos de Alencar - Coronel QOPM
Secretário-Chefe da Casa Militar

<#ABC#178668#1#212077/>

Protocolo 178668
<#ABC#178710#1#212122>

Extrato da Portaria nº 50/2020 que designa Gestor
O Secretário-Chefe da Secretaria de Estado da Casa Militar, nos 
termos dos artigos 67 e 73 da Lei 8.666/1993, no uso de suas 
atribuições legais, e tendo em vista o que consta do processo nº 
202000015000767, resolve designar o servidor 2° Ten PM R/R João 
Antônio da Silva, CPF n° 309.184.911-49, CPF n° 724.933.641-04, 
Gerente de Suporte Administrativo do Palácio das Esmeraldas, para 
atuar como gestor responsável pelo acompanhamento e fiscalização 

do contrato administrativo realizado entre o Estado de Goiás, por 
meio da Secretaria de Estado da Casa Militar, e a pessoa jurídica 
KAGR DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ 33.201.239/0001-89, através 
da nota de Empenho n° 2020.1601.005.00152.

Luiz Carlos de Alencar - Coronel QOPM
Secretário-Chefe da Casa Militar

<#ABC#178710#1#212122/>

Protocolo 178710

Secretaria de Estado de Desenvolvimento e 
Inovação

<#ABC#178655#1#212064>

 EXTRATO DO CONTRATO Nº 004/2020
PROCESSO Nº: 201914304003990;
MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2020;
IDENTIFICAÇÃO DO TERMO: Contrato nº 004/2020;
OBJETO: Abastecimento, de água tratada e a coleta/afastamento e 
tratamento de esgoto sanitário, para atender as necessidades das 
unidades consumidoras relacionadas no Anexo único;
VALOR: Estimado em R$ 71.203,68 (Setenta e um mil, duzentos e 
três reais e sessenta e oito centavos), correspondente ao primeiro 
período de 12 (doze) meses;
CONTRATANTE: ESTADO DE GOIÁS por intermédio da 
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO - SEDI, 
inscrito no CNPJ sob o nº 21.652.711/0001-10;
CONTRATADA; SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO, 
inscrita no CNPJ sob o n° 01.616.929/0001-02;
VIGÊNCIA: Indeterminada a partir de sua assinatura em 07/04/2020, 
e eficácia a partir da publicação no Diário Oficial do Estado.;
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 2019.3150.19.122.4001.4001.03 
(100);
LEGISLAÇÃO VIGENTE: Lei 8.666/93 e suas alterações.
<#ABC#178655#1#212064/>

Protocolo 178655

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável

<#ABC#178653#1#212062>

Portaria 71/2020 - SEMAD

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso das atribuições 
legais conferidas pelo artigo 40, § 1º, inc. VI da Constituição do 
Estado de Goiás e pela Lei Estadual nº 20.491, de 25 de junho de 
2019;

RESOLVE:

Art. 1º DELEGAR à Chefe de Gabinete desta Pasta, 
KAMILLA CAETANO TOBIAS, CPF/MF nº 016.798.291-57, até 
o dia 31 de dezembro de 2020, em caráter personalíssimo, as 
seguintes atribuições inerentes à titularidade desta Secretaria de 
Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável:

I. Firmar e promover o andamento, interno e externo, 
de correspondências oficiais e de processos administrativos e 
outros atos como ofícios, despachos, memorandos, circulares de 
encaminhamento, conhecimento, instrução e resposta, inclusive 
aqueles destinados ao Ministério Público, à Justiça, salvo se houver 
decisões de mérito;

II. Notificar do teor de decisões;
III. Representar esta Secretaria em reuniões externas 

ou com público externo, dentre outros que se refiram ao exercício 
de competências e atribuições institucionais, inclusive perante o 
Ministério Público.
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Art. 2º DELEGAR ao Superintendente de Gestão 
Integrada desta Pasta, JOÃO PAULO MARRA DANTAS, CPF/MF 
nº 974.645.031-04, até o dia 31 de dezembro de 2020, em caráter 
personalíssimo, as seguintes atribuições inerentes à titularidade 
desta Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável:

I. Autorizar requisições de despesas das unidades admi-
nistrativas desta Secretaria e os encaminhamentos necessários, 
observados os trâmites legais;

II. Assinar as vias físicas do Documento Único de 
Execução Orçamentária e Financeira - DUEOF (Ordens de 
Pagamento, Documento de Descentralização Orçamentária e outros 
quando necessários) e a declaração de adequação orçamentária e 
financeira prevista na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 
2000;

III. Assinar contratos, convênios, termos aditivos, apostila-
mentos e outros ajustes de qualquer natureza, como representante 
desta Pasta;

IV. Assinar ordens de execução de serviços;
V. Conceder adiantamentos de recursos nos termos da 

legislação em vigor;
VI. Autorizar deslocamentos e conceder diárias aos 

servidores lotados nesta Secretaria, conforme dispõe o Art. 155, da 
Lei n° 10.460, de 22 de fevereiro de 1988;

VII. Assinar portaria de designação de serviços de 
servidores integrantes do quadro de pessoal desta Pasta;

VIII. Assinar portarias de substituição das chefias 
integrantes das estruturas básica e complementar desta Pasta, 
motivadas por afastamento legal e temporário;

IX. Promover a lotação de servidor do Quadro de Pessoal 
da Secretaria, bem como alterá-la entre as unidades, condicionada 
à anuência dos titulares das unidades envolvidas e dos titulares das 
unidades básicas, quando for o caso;

X. Conceder, revogar, retificar e regularizar atos relativos 
a: licença prêmio, licença para tratar de interesse particular, licença 
para serviço militar, licença por motivo de afastamento do cônjuge, 
licença para atividade política e licença para frequência de curso de 
especialização, treinamento e aperfeiçoamento;

XI. Conceder, revogar, retificar e regularizar atos relativos 
a: horário especial e redução da carga horária, nos termos da Lei 
nº 17.511/2011 e do Decreto nº 7.948, de 1º de agosto de 2013, 
bem como concessão de afastamento remunerado de servidores 
participantes de programa de treinamento sistemático para atletas, 
e concessão de horário especial para estudantes e portadores de 
necessidades especiais;

XII. Homologar as convocações prévias realizadas pela 
chefia imediata, autorizada pela unidade básica, para prestação de 
serviço fora da jornada de trabalho, com consequente aquisição de 
crédito para formação de Banco de Horas, assim como assinar os 
documentos relacionados ao controle de frequência dos servidores 
e empregados públicos desta Pasta;

XIII. Autorizar a participação de servidores e empregados 
públicos desta Pasta em cursos, congressos, seminários e demais 
eventos de capacitação, em processos devidamente justificados, 
observada a legislação que rege a matéria;

XIV. Expedir apostila de aposentadoria, após oitiva da 
Procuradoria-Geral do Estado e manifestação da Secretaria de 
Estado da Casa Civil;

XV. Conceder gratificação adicional por tempo de serviço, 
observada a legislação pertinente;

XVI. Conceder abono de permanência de acordo com a 
legislação em vigor;

XVII. Promover desconto compulsório em folha de 
pagamento de servidor desta Secretaria, indenização à Fazenda 
Pública de prejuízo por este causado, devidamente apurado pelo 
Tribunal de Contas do Estado de Goiás, nos limites legais;

XVIII. Assinar termo de compromisso de estágio;
XIX. Conceder a emissão do PPP - Perfil Profissiográfico 

Previdenciário;
XX. Conceder férias, nos termos da legislação, após 

anuência da chefia imediata do servidor;
XXI. Solicitar e autorizar a disposição de servidores 

integrantes de órgãos da administração estadual;
XXII. Devolver de ofício, servidores à disposição desta 

Pasta;
XXIII. Designar grupos de trabalho e comissões, inclusive 

de sindicância ou de processo administrativo disciplinar.
Art. 3o DESIGNAR os servidores abaixo para instruir, 

apreciar e julgar os processos versando sobre apuração de 
infrações administrativas ao meio ambiente, podendo funcionar 
tanto em primeira quanto em segunda instância julgadora, 
conforme distribuição de processos a ser efetuada pela Gerência 
do Contencioso Administrativo:

Nome CPF
Betânia Aparecida Henkes Vian 712.290.351-68
Carlos Antônio Madalena 252.417.531-68
Marcus Vinicius dos Santos Cruz 008.873.911-25
Monique Scarpellini Vieira 622.854.911-15
Pedro Paulo Alves Godoi 040.434.976-52
Renato da Silva Gomes 281.878.221-04
Thiarlles Elias de Paula 878.727.811-15

Art. 4o DELEGAR ao Subsecretário de Licenciamen-
to Ambiental e Recursos Hídricos desta Pasta, JOSÉ BENTO 
ROCHA, CPF/MF nº 855.969.301-72, até o dia 31 de dezembro de 
2020, em caráter personalíssimo, as seguintes atribuições inerentes 
à titularidade desta Secretaria de Estado do Meio Ambiente e De-
senvolvimento Sustentável:

I-Representar a SEMAD em reuniões externas ou com 
público externo, dentre outros que se refiram ao exercício de 
competências e atribuições institucionais, inclusive perante o 
Ministério Público;

II-Assinar e validar atos decisórios, autorizativos ou 
denegatórios de pedidos, como notificações, ofícios, licenças 
ambientais, outorgas e autorizações especificas para empreende-
dores, instituições púbicas do Poder Executivo e Judiciário;

III-Aplicar sanções, tomada de decisões em processos 
administrativos;

IV-Assinar e validar notas técnicas, pareceres técnicos 
emitidos pelos servidores lotados na sua pasta para subsidiar a 
tomada de decisão em processos administrativos;

V-Assinar declarações e atas de reuniões;
VI-Determinar medidas de controle e mitigação para a 

cessão de danos em caso de acidentes ambientais;
VII-Permitir o acesso ao(s) sistema(s) de controle 

ambiental aos servidores da sua Pasta;
VIII-Proferir e assinar despachos interlocutórios em 
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processos cuja decisão caiba ao Secretário e despachos decisórios 
em processos de sua competência;

IX-Baixar normas técnicas de serviço para execução dos 
trabalhos da Subsecretaria sob sua direção;

X-Distribuir as ações para as Superintendências sob 
seu comando, controlando resultados e prazos, promovendo a 
coerência e a racionalidade das formas de execução;

XI-Propor a abertura de inquérito, sindicância ou processo 
administrativo para a aplicação de medidas disciplinares que exijam 
tal formalidade e aplicar as de sua alçada, nos termos da legislação, 
aos servidores que lhe forem subordinados;

XII-Aprovar a escala de férias e folha ponto dos servidores 
que lhe são diretamente subordinados;

XIII-Indicar servidores para a participação de eventos e 
cursos de capacitação;

XIV-Autorizar os servidores lotados no órgão a deixar de 
comparecer ao serviço para frequentarem cursos, seminários ou 
outras atividades que visem o aperfeiçoamento do seu desempenho 
profissional e sejam de interesse para a Administração, observando 
a legislação especifica em vigor;

XV-Indicar seu substituto em casos de impedimento e 
afastamento temporários;

Parágrafo único. Esta delegação entra em vigor na data 
de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 03 de fevereiro de 
2020, de modo a ratificar os atos praticados pelo Subsecretário de 
Licenciamento Ambiental e Recursos Hídricos desde então.

Art. 5o DELEGAR ao Superintendente de Recursos 
Hídricos e Saneamento desta Pasta, MARCO JOSÉ MELO NEVES, 
CPF/MF nº 297.179.731-72, até o dia 31 de dezembro de 2020, 
em caráter personalíssimo, as seguintes atribuições inerentes à 
titularidade desta Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desen-
volvimento Sustentável:

I-Representar a SEMAD em reuniões externas ou com 
público externo, dentre outros que se refiram ao exercício de 
competências e atribuições institucionais;

II- Assinar e validar atos decisórios, autorizativos ou 
denegatórios de pedidos, como outorgas, notificações e ofícios para 
empreendedores e instituições públicas do Poder Executivo;

III-Aplicar sanções, tomada de decisões em processos 
administrativos;

IV-Assinar e validar notas técnicas, pareceres técnicos 
emitidos pelos servidores lotados na sua pasta para subsidiar a 
tomada de decisão em processos administrativos;

V-Assinar declarações e atas de reuniões;
VI-Permitir o acesso ao(s) sistema(s) de controle ambiental 

aos servidores da sua Pasta;
VII-Distribuir as ações de trabalho ou processos para as 

Gerências sob seu comando, controlando resultados e prazos, 
promovendo a coerência e a racionalidade das formas de execução;

VIII-Proferir e assinar despachos interlocutórios em 
processos cuja decisão caiba ao Subsecretário e despachos 
decisórios em processos de sua competência;

XI-Aprovar a escala de férias e folha ponto dos servidores 
que lhe são diretamente subordinados;

X-Autorizar os servidores lotados no órgão a deixar de 
comparecer ao serviço para frequentarem cursos, seminários ou 
outras atividades que visem o aperfeiçoamento do seu desempenho 
profissional e sejam de interesse para a Administração, observando 
a legislação especifica em vigor;

XI- Indicar seu substituto em casos de impedimento e 
afastamento temporários;

Art. 6o DELEGAR ao Gerente de Outorga desta Pasta, 
FERNANDO ROBERTO MORATO, CPF/MF nº 020.709.981-26, 
até o dia 31 de dezembro de 2020, em caráter personalíssimo, as 
seguintes atribuições inerentes à titularidade desta Secretaria de 
Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável:

I-Representar a SEMAD em reuniões externas ou com 
público externo, dentre outros que se refiram ao exercício de 
competências e atribuições institucionais;

II-Assinar e validar atos decisórios, autorizativos ou 
denegatórios de pedidos, como notificações e ofícios;

III-Assinar e validar notas técnicas, pareceres técnicos 
emitidos pelos servidores lotados na sua pasta para subsidiar a 
tomada de decisão em processos administrativos;

IV-Assinar atas de reuniões;
V-Aplicar sanções, tomada de decisões em processos ad-

ministrativos;
VI-Permitir o acesso ao(s) sistema(s) de controle ambiental 

aos servidores da sua Pasta;
VII-Proferir e assinar despachos interlocutórios em 

processos cuja decisão caiba ao Superintendente e despachos 
decisórios em processos de sua competência;

VIII-Distribuir os trabalhos ou processos entre os servidores 
sob seu comando, controlando resultados e prazos, promovendo a 
coerência e a racionalidade das formas de execução;

IX-Aprovar a escala de férias e folha ponto dos servidores 
que lhe são diretamente subordinados;

X-Indicar seu substituto em casos de impedimento e 
afastamento temporários;

Art. 7o DELEGAR ao Gerente de Instrumentos de Gestão 
desta Pasta, MARCOS AURÉLIO GOMES ANTUNES, CPF/MF 
nº 020.223.291-39, até o dia 31 de dezembro de 2020, em caráter 
personalíssimo, as seguintes atribuições inerentes à titularidade 
desta Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável:

I-Representar a SEMAD em reuniões externas ou com 
público externo dos Comitês de Bacia Hidrográfica;

II-Exercer a função de secretaria executiva dos Comitês 
de Bacia Hidrográfica;

III-Assinar notas técnicas para subsidiar a tomada de 
decisão em processos administrativos;

IV-Assinar convocações, atas das reuniões dos Comitês 
de Bacia Hidrográficas;

V-Permitir o acesso ao(s) sistema(s) de controle ambiental 
aos servidores da sua Pasta;

VI-Proferir e assinar despachos interlocutórios em 
processos cuja decisão caiba ao Superintendente e despachos 
decisórios em processos de sua competência;

VII-Distribuir os trabalhos ou processos entre os servidores 
sob seu comando, controlando resultados e prazos, promovendo a 
coerência e a racionalidade das formas de execução;

VII-Aprovar a escala de férias e folha ponto dos servidores 
que lhe são diretamente subordinados;

IX-Autorizar os servidores lotados no órgão a deixar de 
comparecer ao serviço para frequentarem cursos, seminários ou 
outras atividades que visem o aperfeiçoamento do seu desempenho 
profissional e sejam de interesse para a Administração, observando 
a legislação especifica em vigor;

X-Indicar seu substituto em casos de impedimento e 
afastamento temporários;

Art. 8o DELEGAR ao Gerente de Acompanhamento de 
Pós Outorga e Segurança de Barragens desta Pasta, MARCELO 
MARTINES SALES, CPF/MF nº 575.672.711-68, até o dia 31 
de dezembro de 2020, em caráter personalíssimo, as seguintes 
atribuições inerentes à titularidade desta Secretaria de Estado do 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável:

I-Representar a SEMAD em reuniões externas ou com 
público externo, dentre outros que se refiram ao exercício de 
competências e atribuições institucionais;

II-Assinar e validar notas técnicas, pareceres técnicos 
emitidos pelos servidores lotados na sua pasta para subsidiar a 
tomada de decisão em processos administrativos;

III-Assinar e validar notas técnicas para subsidiar a tomada 
de decisão em processos administrativos;

IV-Assinar atas de reuniões;
V-Aplicar sanções, tomada de decisões em processos ad-

ministrativos;
VI-Permitir o acesso ao(s) sistema(s) de controle ambiental 

aos servidores da sua Pasta;
VII-Proferir e assinar despachos interlocutórios em 

processos cuja decisão caiba ao Superintendente e despachos 
decisórios em processos de sua competência;

VIII-Distribuir os trabalhos ou processos entre os servidores 
sob seu comando, controlando resultados e prazos, promovendo a 
coerência e a racionalidade das formas de execução;

IX-Aprovar a escala de férias e folha ponto dos servidores 
que lhe são diretamente subordinados;

X-Indicar seu substituto em casos de impedimento e 
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afastamento temporários;
Art. 9o DELEGAR ao Gerente de Políticas de Saneamento 

e Resíduos Sólidos desta Pasta, PAULO SÉRGIO DE OLIVEIRA 
RESENDE, CPF/MF nº 935.467.346-53, até o dia 31 de dezembro 
de 2020, em caráter personalíssimo, as seguintes atribuições 
inerentes à titularidade desta Secretaria de Estado do Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável:

I-Representar a SEMAD em reuniões externas ou com 
público externo, dentre outros que se refiram ao exercício de 
competências e atribuições institucionais;

II-Assinar e validar notas técnicas, pareceres técnicos 
emitidos pelos servidores lotados na sua pasta para subsidiar a 
tomada de decisão em processos administrativos;

III-Assinar atas de reuniões;
IV-Permitir o acesso ao(s) sistema(s) de controle ambiental 

aos servidores da sua Pasta;
V-Proferir e assinar despachos interlocutórios em 

processos cuja decisão caiba ao Superintendente e despachos 
decisórios em processos de sua competência;

VI-Distribuir os trabalhos ou processos entre os servidores 
sob seu comando, controlando resultados e prazos, promovendo a 
coerência e a racionalidade das formas de execução;

VII-Aprovar a escala de férias e folha ponto dos servidores 
que lhe são diretamente subordinados;

VIII-Indicar seu substituto em casos de impedimento e 
afastamento temporários;

Art. 10 DELEGAR ao Gerente do Centro de Informações 
Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás desta Pasta, ANDRÉ DE 
OLIVEIRA AMORIM, CPF/MF nº 790.694.101-25, até o dia 31 
de dezembro de 2020, em caráter personalíssimo, as seguintes 
atribuições inerentes à titularidade desta Secretaria de Estado do 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável:

I-Representar a SEMAD em reuniões externas ou com 
público externo e em entrevistas dentre outros que se refiram ao 
exercício de competências e atribuições institucionais;

II-Emitir alertas as autoridades competentes (Defesa 
Civil/Corpo de Bombeiros e outros) para mitigação de possíveis 
desastres naturais e ambientais;

III-Assinar e validar notas técnicas para subsidiar a tomada 
de decisão em processos administrativos;

IV-Assinar atas de reuniões;
V-Aplicar sanções, tomada de decisões em processos ad-

ministrativos;
VI-Proferir e assinar despachos interlocutórios em 

processos cuja decisão caiba ao Superintendente e despachos 
decisórios em processos de sua competência;

VII-Articular contatos com outras instituições afim 
de estabelecer parceiras técnicas inerentes as atividades do 
CIMEHGO;

VIII-Permitir o acesso ao(s) sistema(s) de controle 
ambiental aos servidores da sua Pasta;

IX-Distribuir os trabalhos ou processos entre os servidores 
sob seu comando, controlando resultados e prazos, promovendo a 
coerência e a racionalidade das formas de execução;

X-Aprovar a escala de férias e folha ponto dos servidores 
que lhe são diretamente subordinados;

XI-Indicar seu substituto em casos de impedimento e 
afastamento temporários;

Art. 11 DELEGAR ao Superintendente de Licenciamento 
Ambiental desta Pasta, GÉZA DE FARIA ÁRBOCZ, CPF/ME nº 
116.572.028-01, até o dia 31 de dezembro de 2020, em caráter 
personalíssimo, as seguintes atribuições inerentes à titularidade 
desta Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável:

I. Representar a SEMAD em reuniões externas ou com 
público externo, dentre outros que se refiram ao exercício de 
competências e atribuições institucionais;

II. Assinar e validar atos decisórios, autorizativos ou 
denegatórios de pedidos, como licenças, notificações e ofícios para 
empreendedores e instituições púbicas do Poder Executivo;

III. Assinar autorizações específicas, inclusive as emitidas 
nos sistemas de controle ambiental;

IV. Assinar declarações e atas de reuniões;
V. Assinar e validar notas técnicas, pareceres técnicos 

emitidos pelos servidores lotados na sua pasta para subsidiar a 
tomada de decisão em processos administrativos;

VI. Determinar medidas de controle e mitigação para a 
cessão de danos em caso de acidentes ambientais;

VII. Permitir o acesso ao(s) sistema(s) de controle 
ambiental aos servidores da sua Pasta para emissão de pareceres 
e autorizações específicas;

VIII. Proferir e assinar despachos interlocutórios em 
processos cuja decisão caiba à Subsecretária e despachos 
decisórios em processos de sua competência;

IX. Distribuir as ações de trabalho ou processos para as 
Gerências sob seu comando, controlando resultados e prazos, 
promovendo a coerência e a racionalidade das formas de execução;

X. Autorizar os servidores lotados no órgão a deixar de 
comparecer ao serviço para frequentarem cursos, seminários ou 
outras atividades que visem o aperfeiçoamento do seu desempenho 
profissional e sejam de interesse para a Administração, observando 
a legislação específica em vigor.

Art. 12 DELEGAR ao Gerente de Licenciamento 
Ambiental do Setor Primário e Infraestrutura desta Pasta, JOSÉ 
AUGUSTO DOS REIS CRUZ, CPF/MF nº 169.270.955-00, até o dia 
31 de dezembro de 2020, em caráter personalíssimo, as seguintes 
atribuições inerentes à titularidade desta Secretaria de Estado do 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável:

I-Representar a SEMAD em reuniões externas ou com 
público externo, dentre outros que se refiram ao exercício de 
competências e atribuições institucionais;

II-Assinar licenças e autorizações ambientais, salvo licen-
ciamentos de atividades de significativo impacto ambiental;

III-Assinar e validar atos decisórios, autorizativos ou 
denegatórios de pedidos, como notificações e ofícios;

IV-Assinar e validar notas técnicas, pareceres técnicos 
emitidos pelos servidores lotados na sua pasta para subsidiar a 
tomada de decisão em processos administrativos;

V-Assinar atas de reuniões;
VI-Aplicar sanções, tomada de decisões em processos 

administrativos;
VII-Permitir o acesso ao(s) sistema(s) de controle 

ambiental aos servidores da sua Pasta;
VIII-Proferir e assinar despachos interlocutórios em 

processos cuja decisão caiba ao Superintendente e despachos 
decisórios em processos de sua competência;

IX-Distribuir os trabalhos ou processos entre os servidores 
sob seu comando, controlando resultados e prazos, promovendo a 
coerência e a racionalidade das formas de execução;

X-Aprovar a escala de férias e folha ponto dos servidores 
que lhe são diretamente subordinados;

XI-Indicar seu substituto em casos de impedimento e 
afastamento temporários;

Art. 13 DELEGAR ao Gerente de Licenciamento 
Ambiental do Setor Secundário e Terciário desta Pasta, MARCELO 
BERNARDI VALERIUS, CPF/MF nº 020.553.441-45, até o dia 31 
de dezembro de 2020, em caráter personalíssimo, as seguintes 
atribuições inerentes à titularidade desta Secretaria de Estado do 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável:

I-Representar a SEMAD em reuniões externas ou com 
público externo, dentre outros que se refiram ao exercício de 
competências e atribuições institucionais;

II-Assinar licenças e autorizações ambientais, salvo licen-
ciamentos de atividades de significativo impacto ambiental;

III-Validar e assinar de atos decisórios, autorizativos ou 
denegatórios de pedidos, como notificações e ofícios;

IV-Assinar e validar notas técnicas, pareceres técnicos 
emitidos pelos servidores lotados na sua pasta para subsidiar a 
tomada de decisão em processos administrativos;

V-Assinar atas de reuniões;
VI-Aplicar sanções, tomada de decisões em processos 

administrativos;
VII-Permitir o acesso ao(s) sistema(s) de controle 

ambiental aos servidores da sua Pasta;
VIII-Proferir e assinar despachos interlocutórios em 

processos cuja decisão caiba ao Superintendente e despachos 
decisórios em processos de sua competência;

IX-Distribuir os trabalhos ou processos entre os servidores 
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sob seu comando, controlando resultados e prazos, promovendo a 
coerência e a racionalidade das formas de execução;

X-Aprovar a escala de férias e folha ponto dos servidores 
que lhe são diretamente subordinados;

XI-Indicar seu substituto em casos de impedimento e 
afastamento temporários;

Art. 14 DELEGAR ao Gerente de Pós Licenças Ambientais 
desta Pasta, MURYLLO AUGUSTO SOUSA PIRES, CPF/MF nº 
025.461.341-16, até o dia 31 de dezembro de 2020, em caráter 
personalíssimo, as seguintes atribuições inerentes à titularidade 
desta Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável:

I-Representar a SEMAD em reuniões externas ou com 
público externo, dentre outros que se refiram ao exercício de 
competências e atribuições institucionais;

II-Assinar licenças e autorizações ambientais, salvo licen-
ciamentos de atividades de significativo impacto ambiental;

III-Validar e assinar de atos decisórios, autorizativos ou 
denegatórios de pedidos, como notificações e ofícios;

IV-Assinar e validar notas técnicas, pareceres técnicos 
emitidos pelos servidores lotados na sua pasta para subsidiar a 
tomada de decisão em processos administrativos;

V-Assinar atas de reuniões;
VI-Aplicar sanções, tomada de decisões em processos 

administrativos;
VII-Permitir o acesso ao(s) sistema(s) de controle 

ambiental aos servidores da sua Pasta;
VIII-Proferir e assinar despachos interlocutórios em 

processos cuja decisão caiba ao Superintendente e despachos 
decisórios em processos de sua competência;

IX-Distribuir os trabalhos ou processos entre os servidores 
sob seu comando, controlando resultados e prazos, promovendo a 
coerência e a racionalidade das formas de execução;

X-Aprovar a escala de férias e folha ponto dos servidores 
que lhe são diretamente subordinados;

XI-Indicar seu substituto em casos de impedimento e 
afastamento temporários;

Art. 15 DELEGAR ao Gerente de Autorizações e Acompa-
nhamento para Fauna desta Pasta, BRUNNO ALVES DE OLIVEIRA 
BRITO, CPF/MF nº 717.601.641-00, até o dia 31 de dezembro de 
2020, em caráter personalíssimo, as seguintes atribuições inerentes 
à titularidade desta Secretaria de Estado do Meio Ambiente e De-
senvolvimento Sustentável:

I-Representar a SEMAD em reuniões externas ou com 
público externo, dentre outros que se refiram ao exercício de 
competências e atribuições institucionais;

II-Assinar licenças e autorizações ambientais, salvo licen-
ciamentos de atividades de significativo impacto ambiental;

III-Validar e assinar de atos decisórios, autorizativos ou 
denegatórios de pedidos, como notificações e ofícios;

IV-Assinar e validar notas técnicas, pareceres técnicos 
emitidos pelos servidores lotados na sua pasta para subsidiar a 
tomada de decisão em processos administrativos;

V-Assinar atas de reuniões;
VI-Aplicar sanções, tomada de decisões em processos 

administrativos;
VII-Assinar autorizações especificas, inclusive as emitidas 

nos sistemas de controle ambiental;
VIII-Permitir o acesso ao(s) sistema(s) de controle 

ambiental aos servidores da sua Pasta;
IX-Proferir e assinar despachos interlocutórios em 

processos cuja decisão caiba ao Superintendente e despachos 
decisórios em processos de sua competência;

X-Distribuir os trabalhos ou processos entre os servidores 
sob seu comando, controlando resultados e prazos, promovendo a 
coerência e a racionalidade das formas de execução;

XI-Aprovar a escala de férias e folha ponto dos servidores 
que lhe são diretamente subordinados;

XII-Indicar seu substituto em casos de impedimento e 
afastamento temporários;

Art. 16 DELEGAR aos servidores TIAGO HENRIQUE 
MACHADO AQUINO (CPF/MF Nº 008.165.531-22), KAUANA 
PEIXOTO MARIANO (CPF/MF Nº 001.091.021-26); STEPHANIA 
SILVA BRANDÃO (CPF/MF Nº 023.140.721-11); LINA MARCIA 

MARTINS (CPF/MF Nº 870.122.437-91); ELUISE ELAINE DE 
SOUZA MARTINS (CPF/MF Nº 792.330.151-49); FERNANDA 
ALVARENGA DA SILVA BORGES (CPF/MF Nº 326.883.208-31) 
e DANIELLE MARTINS DA COSTA (CPF/MF Nº 031.250.911-10); 
até o dia 31 de dezembro de 2020, em caráter personalíssimo, a 
atribuição inerente à titularidade desta Secretaria de Estado do Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável no que tange a assinar 
notificações e autorizações específicas emitidas nos sistemas de 
controle ambiental relacionadas aos recursos faunísticos.

Art. 17 DELEGAR à Gerente de Autorizações e Acompa-
nhamento para Flora desta Pasta, INARA CAROLINA DE PAULA 
RIBAS, CPF/MF nº 720.018.871-91, até o dia 31 de dezembro de 
2020, em caráter personalíssimo, as seguintes atribuições inerentes 
à titularidade desta Secretaria de Estado do Meio Ambiente e De-
senvolvimento Sustentável:

I -Representar a SEMAD em reuniões externas ou com 
público externo, dentre outros que se refiram ao exercício de 
competências e atribuições institucionais;

II-Aprovar e assinar de atos decisórios, autorizativos ou 
denegatórios de pedidos, como notificações e ofícios;

III-Assinar licenças e autorizações ambientais, salvo licen-
ciamentos de atividades de significativo impacto ambiental;

IV-Assinar e validar notas técnicas, pareceres técnicos 
emitidos pelos servidores lotados na sua pasta para subsidiar a 
tomada de decisão em processos administrativos;

V-Assinar atas de reuniões;
VI-Assinar autorizações especificas, inclusive as emitidas 

nos sistemas de controle ambiental;
VII-Aplicar sanções, tomada de decisões em processos 

administrativos;
VIII-Permitir o acesso ao(s) sistema(s) de controle 

ambiental aos servidores da sua Pasta;
IX-Proferir e assinar despachos interlocutórios em 

processos cuja decisão caiba ao Superintendente e despachos 
decisórios em processos de sua competência;

X-Distribuir os trabalhos ou processos entre os servidores 
sob seu comando, controlando resultados e prazos, promovendo a 
coerência e a racionalidade das formas de execução;

XI-Aprovar a escala de férias e folha ponto dos servidores 
que lhe são diretamente subordinados;

XII-Indicar seu substituto em casos de impedimento e 
afastamento temporários;

Art. 18 DELEGAR aos servidores CARMEM ISABEL 
LOPES GOSCH (CPF/MF nº 883.115.891-00); BRUNO 
GONÇALVES PAULINO (CPF/MF nº 025.122.771-51); MARCELO 
ALVES FRANCISCO VICENTINI (CPF/MF nº 873.130.731-00); 
ALDIMEIKER JACINTO DUARTE (CPF/MF nº 436.051.091-87) 
e HEBER DA FONSECA ANDRADE (CPF/MF nº 959.553.801-
91), até o dia 31 de dezembro de 2020, em caráter personalíssi-
mo, a atribuição de assinar notificações e autorizações especificas 
emitidas nos sistemas de controle ambiental relacionadas aos 
recursos florestais.

Art. 19 DELEGAR à Subsecretária de Desenvolvimento 
Sustentável, Proteção Ambiental e Unidades de Conservação desta 
Pasta, SANDRA REGINA RODRIGUES KLOSOVSKI, CPF/MF 
nº 274.642.889-04, até o dia 31 de dezembro de 2020, em caráter 
personalíssimo, as seguintes atribuições inerentes à titularidade 
desta Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável:

I. Representar a SEMAD em reuniões externas ou com 
público externo, dentre outros que se refiram ao exercício de 
competências e atribuições institucionais, inclusive perante o 
Ministério Público;

II. Assinar e validar atos decisórios, autorizativos ou 
denegatórios de pedidos, como notificações, ofícios e autorizações 
específicas para empreendedores, instituições públicas do Poder 
Executivo e Judiciário;

III. Assinar e validar notas técnicas, pareceres técnicos 
emitidos pelos servidores lotados na sua pasta para subsidiar a 
tomada de decisão em processos administrativos;

IV. Assinar declarações e atas de reuniões;
V. Permitir o acesso ao(s) sistema(s) de controle 

ambiental aos servidores da sua Pasta para emissão de pareceres 
e autorizações específicas;
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VI. Proferir e assinar despachos interlocutórios em 
processos cuja decisão caiba a Secretária e despachos decisórios 
em processos de sua competência;

VII. Baixar normas técnicas de serviço para execução dos 
trabalhos da Subsecretaria sob sua direção;

VIII. Distribuir as ações para as Superintendências sob 
seu comando, controlando resultados e prazos promovendo a 
coerência e a racionalidade das formas de execução;

IX. Propor a abertura de inquérito, sindicância ou processo 
administrativo para a aplicação de medidas disciplinares que exijam 
tal formalidade e aplicar as de sua alçada, nos termos da legislação, 
aos servidores que lhe forem subordinados;

X. Indicar servidores para a participação de eventos e 
cursos de capacitação;

XI. Autorizar os servidores lotados no órgão a deixar de 
comparecer ao serviço para frequentarem cursos, seminários ou 
outras atividades que visem o aperfeiçoamento do seu desempenho 
profissional e sejam de interesse para a Administração, observando 
a legislação específica em vigor.

Art. 20 DELEGAR à Superintendente de Unidades de 
Conservação e Regularização Ambiental desta Pasta, VERONICA 
THEULEN, CPF/MF nº 786.304.289-53, até o dia 31 de dezembro 
de 2020, em caráter personalíssimo, as seguintes atribuições 
inerentes à titularidade desta Secretaria de Estado do Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável:

I. Manifestação conclusiva por meio de Ofício quanto a 
existência de óbice às consultas de destinação de terras públicas 
estaduais quanto ao interesse da SEMAD em proceder à criação de 
Unidades de Conservação nas referidas terras;

II. Emissão de ofícios e notificações para atendimento de 
demandas dos processos de CEUC;

III. Homologação de cadastro de UC municipais no CEUC, 
na forma da IN 008/2016;

IV. Emissão de Ofícios e requisições de apoio à instituições 
parceiras no âmbito do Governo Federal, Estadual, Municipal para 
o exercício das atribuições de proteção e gestão das Unidades de 
Conservação;

V. Emissão de Ofícios e requisições de apoio à instituições 
parceiras no âmbito do Governo Federal, Estadual, Municipal para 
o exercício das atividades de manutenção e melhoria evolutiva do 
sistema de cadastro ambiental rural e aplicativos associados;

VI. Formalização de tratativas para ações interinstitucio-
nais de manutenção em uso público de Unidades de Conservação;

VII. Formalização de tratativas para ações interinstitucio-
nais de prevenção e combate a incêndios florestais, especialmente 
em Unidades de Conservação;

VIII. Formalização de tratativas para ações interinstitucio-
nais de elaboração, implementação e revisão de Planos de Manejo 
de Unidades de Conservação;

IX. Formalização de tratativas para ações interinstitucio-
nais visando à elaboração e implementação do Programa de Regu-
larização Ambiental - PRA e correlatos instrumentos;

X. Emissão de Ordem de Serviço para operações 
planejadas de Fiscalização em Unidades de Conservação, 
incluindo articulação com instituições e atores externos à SEMAD 
para execução das atividades;

XI. Convocação para Consultas Públicas para Criação de 
Unidades de Conservação Estaduais em Goiás;

XII. Emissão de ofício/resposta a órgão integrantes do 
Sistema Nacional de Meio Ambiente;

XIII. Emissão de ofício/resposta a órgãos de controle 
municipais, estaduais e federais;

XIV. Emissão de Ofício de encaminhamento a Procurado-
ria-Geral do Estado dos processos de regularização fundiária das 
UCs, seja por meio de compensação de reservas legais ou por de-
sapropriação por indenização;

XV. Assinar os atos, memórias e documentos proferidos 
pelos conselhos, em conjunto, apoio ou substituição ao Chefe da 
UC, como presidente do conselho da UC.

Art. 21 DELEGAR ao Gerente de Criação e Manejo de 
Unidades de Conservação desta Pasta, CAIO CÉSAR NEVES 
SOUSA, CPF/MF nº 024.582.271-20, até o dia 31 de dezembro de 
2020, em caráter personalíssimo, as seguintes atribuições inerentes 
à titularidade desta Secretaria de Estado do Meio Ambiente e De-

senvolvimento Sustentável:
I. Requisitar e assinar Ordem de Tráfego, solicitação 

de Materiais do Almoxarifado, demandar ao setor de transportes 
manutenção e conserto de veículos e maquinários, demandar e 
atestar conserto e manutenção predial, bem como contratos de 
segurança, limpeza, secretariado entre outros, quando houver 
nas Unidades de Conservação, crédito de combustível e demais 
documentos e processos de aquisição, contratação e prestação 
de serviços inerentes ao adequado funcionamento da Unidade de 
Conservação perante a Superintendência de Gestão Integrada da 
SEMAD e gerências vinculadas;

II. Promover e apoiar os Chefes de Unidade e/ou a Supe-
rintendência SUCRA quanto à articulação local com a comunidade 
e lideranças políticas e sociais da área de abrangência e entorno 
das UCs, de forma a garantir o adequado manejo da Unidade;

III. monitorar, revisar, propor e aprovar tecnicamente os 
Planos de Manejo das Unidades de Conservação de maneira a 
instruir os processos e providenciar a tramitação pelas instâncias 
necessárias monitorando e secretariando do início ao fim os 
processos de elaboração, implementação e revisão dos Planos de 
Manejo das Unidades de Conservação Estudais em Goiás;

IV. Propor, instruir os processos e prover, localmente e 
em nível técnico, articulação interinstitucional para prevenção e 
combate a incêndios florestais nas Unidades de Conservação;

V. Conduzir e consolidar o Plano Estadual de Manejo 
Integrado do Fogo para a prevenção e combate aos incêndios 
florestais nas Unidades de Conservação;

VI. Planejar e articular em nível técnico as ações de 
Fiscalização de Unidades de Conservação e entorno; 

VII. Instruir processos e propor Acordos de Cooperação 
Técnica, Convênios, Contratos;

VIII. Emissão de ofícios e notificações para atendimento 
de demandas dos processos de CEUC;

IX. Homologação de cadastro de UC municipais no CEUC;
X. Emissão de ofícios e notificações para atendimento de 

demandas dos processos de criação de RPPN;
XI. Emissão de ofícios e notificações para atendimento de 

demandas dos processos de criação de UC estadual;
XII. Convocação e Condução de Consulta Pública para a 

criação de UC Estadual;
XIII. Emissão de ofício/resposta a órgão integrantes do 

Sistema Nacional de Meio Ambiente;
XIV. Participação/ indicação como representante da 

SEMAD em consulta pública para criação de UC Federal e 
Municipal;

XV. Participação em Planos de Ação Nacional de 
conservação de espécies.

Art. 22 DELEGAR ao Gerente de Uso Público, Regu-
larização Fundiária e Gestão Socioambiental de Unidades de 
Conservação desta Pasta, ERIC REZENDE KOLAILAT, CPF/MF 
nº 011.657.351-13, até o dia 31 de dezembro de 2020, em caráter 
personalíssimo, as seguintes atribuições inerentes à titularidade 
desta Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável:

I. Emissão de notificações / reunião com os proprietários 
/ expropriado;

II. Tratativas e minuta de solicitações de Oficio de 
Renovação dos decretos de interesse social e utilidade pública;

III. Emissão de Ofício aos cartórios solicitando certidões 
das propriedades no interior de Unidades de Conservação estaduais 
de domínio público;

IV. Emissão de Ofício de solicitação de avaliação de 
imóveis/propriedades no interior de Unidades de Conservação 
estaduais de domínio público;

V. Assinar dos atos, memórias e documentos proferidos 
pelos conselhos, em conjunto, apoio ou substituição ao Chefe da 
UC, como presidente do conselho das Unidades de Conservação 
Estaduais;

VI. Autorização para eventos nas Unidades de 
Conservação Estaduais;

VII. Autorização de pesquisa nas Unidades de 
Conservação Estaduais;

VIII. Autorização de uso de imagem nas Unidades de 
Conservação Estaduais;
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IX. Autorização de visita técnica e de campo nas Unidades 
de Conservação Estaduais;

X. Autorização para uso de alojamento nas Unidades de 
Conservação Estaduais;

XI. Validação de relatório de comprovação de apoio das 
prefeituras à gestão socioambiental das unidades de conservação, 
para fins de ICMS ecológico;

XII. Requisitar e assinar Ordem de Tráfego, solicitação 
de Materiais do Almoxarifado, demandar ao setor de transportes 
manutenção e conserto de veículos e maquinários, demandar e 
atestar conserto e manutenção predial, bem como contratos de 
segurança, limpeza, secretariado entre outros, quando houver 
nas Unidades de Conservação, crédito de combustível e demais 
documentos e processos de aquisição, contratação e prestação 
de serviços inerentes ao adequado funcionamento da Unidade de 
Conservação perante a Superintendência de Gestão Integrada da 
SEMAD e gerências vinculadas.

Art. 23 DELEGAR ao Gerente de Cadastro Ambiental 
Rural e Regularização Ambiental desta Pasta, IALDO ORAQUE DE 
QUEIROZ, CPF/MF nº 028.659.381-58, até o dia 31 de dezembro de 
2020, em caráter personalíssimo, as seguintes atribuições inerentes 
à titularidade desta Secretaria de Estado do Meio Ambiente e De-
senvolvimento Sustentável:

I. Requisitar e assinar Ordem de Tráfego, solicitação 
de Materiais do Almoxarifado, crédito de combustível e demais 
documentos e processos de aquisição, contratação e prestação de 
serviços inerentes ao adequado funcionamento das atividades de 
Regularização ambiental perante a Superintendência de Gestão 
Integrada da SEMAD e gerências vinculadas;

II. Desempenho das atividades inerentes à articulação in-
terinstitucional para realização de atividades que visem promover 
maior celeridade e eficiência à Análise dos Cadastros ambientais 
rurais, incluindo as tratativas e instrução processual, treinamento 
e instrumentalização aos parceiros para habilitação de instituições 
públicas e privadas conforme procedimentos legais vigentes;

III. Execução das ações de estruturação e secretaria 
executiva para tratativas que visem estabelecer parâmetros de 
quitação para a recomposição da vegetação nativa em áreas 
degradadas e alteradas em Goiás, especialmente no que tange os 
imóveis rurais;

IV. Realização das ações de instruir procedimentos e 
propor minuta de normas para a implantação do Programa de Re-
gularização Ambiental dos Imóveis Rurais em Goiás;

V. Divulgação e resposta sobre dados relacionados ao 
Cadastro Ambiental Rural, Reservas Legais e Áreas de preservação 
permanente à imprensa, sociedade, órgãos de controle e demais 
instituições públicas e privadas, quando devidamente e formalmente 
contactada por ofício, carta ou correspondência eletrônica em 
endereço eletrônico oficial, com a chancela da superintendência;

VI. Distribuição dos processos à análise e monitoramento 
da qualidade e desempenho dos resultados por meio do Sistema 
de Cadastro Ambiental Rural, os processos de CAR, primando 
pela efetividade de aprovação e registro das Reservas Legais, e 
adotando as normas de priorização processual vigentes, salva-
guardadas a operacionalização no sistema por meio dos próprios 
servidores da gerência atualmente investidos como gerentes 
operacionais do sistema, estando delegados a estes servidores a 
liberação das notificações e relatórios técnicos de análise na central 
do proprietário possuidor do SICAR;

VII. Emissão dos relatórios de análise técnica, notificações 
e demais documentos que se relacionem ao suporte e apoio aos 
produtores rurais para aprovação das reservas legais e conclusão 
de análise do Cadastro Ambiental Rural.

Art. 24 DELEGAR aos Chefes de Unidades de 
Conservação e Presidentes dos Conselhos Consultivos das 
Unidades de Conservação, até o dia 31 de dezembro de 2020, 
em caráter personalíssimo, as seguintes atribuições inerentes à 
titularidade desta Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desen-
volvimento Sustentável:

I. Presidência de Conselho Consultivo de UC Estadual;
II. emissão de documentos, ofícios e articulação local com 

instituições públicas e privadas para apoio à gestão das Unidades 
de Conservação.

Art. 25 DELEGAR ao Superintendente de Proteção 

Ambiental e Desenvolvimento Sustentável desta Pasta, ROBSON 
DISARZ, CPF/MF nº 007.771.900-15, até o dia 31 de dezembro de 
2020, em caráter personalíssimo, as seguintes atribuições inerentes 
à titularidade desta Secretaria de Estado do Meio Ambiente e De-
senvolvimento Sustentável:

I. Emissão de Ofícios e requisições de apoio à instituições 
parceiras no âmbito do Governo Federal, Estadual, Municipal para o 
exercício das atividades de fiscalização ambiental e a manutenção 
e melhoria evolutiva do sistema de monitoramento ambiental e 
aplicativos associados;

II. Emissão de Ofícios e requisições de apoio à instituições 
parceiras no âmbito do Governo Federal, Estadual, Municipal para 
o exercício das atividades de educação ambiental e o desenvol-
vimento sustentável, incluindo a reestruturação da Comissão 
Estadual dos 17 ODS, Acordos de Cooperação Técnica, convênios 
e instrumentos congêneres celebrados pela SEMAD e relacionados 
com as competências e atribuições da Superintendência;

III. Formalização de tratativas para ações interinstitucio-
nais para combate a emergências ambientais;

IV. Emissão de Ordem de Serviço para operações 
planejadas de Fiscalização Ambiental e Educação Ambiental e De-
senvolvimento Sustentável, incluindo articulação com instituições e 
atores externos à SEMAD para execução das atividades;

V. Representar a SEMAD  em reuniões externas ou 
com público externo, dentre outros que se refiram ao exercício de 
competências e atribuições da superintendência;

VI. Autorizar os servidores lotados no órgão a deixar de 
comparecer ao serviço para frequentarem cursos, seminários ou 
outras atividades que visem o aperfeiçoamento do seu desempenho 
profissional e sejam de interesse para a Administração, observando 
a legislação específica em vigor.

Art. 26 DELEGAR ao Gerente de Fiscalização e 
Emergências Ambientais desta Pasta, RODRIGO PINHEIRO 
BASTOS, CPF/MF nº 723.801.281-20, até o dia 31 de dezembro de 
2020, em caráter personalíssimo, as seguintes atribuições inerentes 
à titularidade desta Secretaria de Estado do Meio Ambiente e De-
senvolvimento Sustentável:

I. Desempenho das atividades inerentes à articulação in-
terinstitucional para realização de atividades que visem promover o 
treinamento e instrumentalização dos recursos humanos lotados na 
gerência, conforme procedimentos legais vigentes;

II. Desempenho das atividades inerentes à articulação in-
terinstitucional para realização de atividades que visem promover a 
realização de operações integradas de fiscalização ambiental;

III. Autorizar os servidores lotados no órgão a deixar de 
comparecer ao serviço para frequentarem cursos, seminários ou 
outras atividades que visem o aperfeiçoamento do seu desempenho 
profissional e sejam de interesse para a Administração, observando 
a legislação específica em vigor.

Art. 27 DELEGAR ao Gerente de Desenvolvimento 
Sustentável e Educação Ambiental desta Pasta, USIEL MUNIZ 
CABRAL, CPF/MF nº 850.957.101-53, até o dia 31 de dezembro de 
2020, em caráter personalíssimo, as seguintes atribuições inerentes 
à titularidade desta Secretaria de Estado do Meio Ambiente e De-
senvolvimento Sustentável:

I. Desempenho das atividades inerentes à articulação in-
terinstitucional para realização de atividades que visem promover o 
treinamento e instrumentalização dos recursos humanos lotados na 
gerência, conforme procedimentos legais vigentes;

II. Desempenho das atividades inerentes à articulação in-
terinstitucional para realização de atividades que visem promover 
a educação ambiental e o desenvolvimento sustentável, incluindo 
a reestruturação da Comissão Estadual dos 17 ODS, Acordos 
de Cooperação Técnica, convênios e instrumentos congêneres 
celebrados pela SEMAD com instituições federais, estaduais e 
municipais e relacionados com as competências e atribuições da 
Gerência;

III. Autorizar os servidores lotados no órgão a deixar de 
comparecer ao serviço para frequentarem cursos, seminários ou 
outras atividades que visem o aperfeiçoamento do seu desempenho 
profissional e sejam de interesse para a Administração, observando 
a legislação específica em vigor.

Art. 28 DELEGAR ao Gerente de Monitoramento Ambiental 
desta Pasta, LUCAS SENA ALVES, CPF/MF nº 019.215.261-06, 
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até o dia 31 de dezembro de 2020, em caráter personalíssimo, as 
seguintes atribuições inerentes à titularidade desta Secretaria de 
Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável:

I. Desempenho das atividades inerentes à articulação in-
terinstitucional para realização de atividades que visem promover 
a manutenção e melhoria evolutiva do sistema de monitoramento 
ambiental e aplicativos associados;

II. Autorizar os servidores lotados no órgão a deixar de 
comparecer ao serviço para frequentarem cursos, seminários ou 
outras atividades que visem o aperfeiçoamento do seu desempenho 
profissional e sejam de interesse para a Administração, observando 
a legislação específica em vigor.

Art. 29 DELEGAR à Superintendente de Formulação, 
Gestão e Suporte das Políticas Ambientais desta Pasta, JORDANA 
MORAIS AZEVEDO, CPF/MF nº 906.310.991-15, até o dia 31 
de dezembro de 2020, em caráter personalíssimo, as seguintes 
atribuições inerentes à titularidade desta Secretaria de Estado do 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável:

I. Representar a SEMAD  em reuniões externas ou com 
público externo, dentre outros que se refiram ao exercício de 
competências e atribuições da superintendência;

II. Autorizar os servidores lotados no órgão a deixar de 
comparecer ao serviço para frequentarem cursos, seminários ou 
outras atividades que visem o aperfeiçoamento do seu desempenho 
profissional e sejam de interesse para a Administração, observando 
a legislação específica em vigor;

III. Assinar e validar atos decisórios, autorizativos ou 
denegatórios de pedidos afetos à Superintendência;

IV. Assinar e validar notas técnicas, pareceres técnicos 
emitidos pelos servidores lotados na sua pasta para subsidiar a 
tomada de decisão em processos administrativos;

V. Distribuir as ações de trabalho ou processos para as 
Gerências sob seu comando, controlando resultados e prazos, 
promovendo a coerência e a racionalidade das formas de execução;

VI. Proferir e assinar despachos interlocutórios em 
processos cuja decisão caiba à Subsecretária e despachos 
decisórios em processos de sua competência.

Art. 30 DELEGAR à Gerente de Compensações 
Ambientais, Conversão de Multas e Recursos Especiais desta Pasta, 
GLAUCILENE DUARTE CARVALHO, CPF/MF nº 017.026.471-88, 
até o dia 31 de dezembro de 2020, em caráter personalíssimo, as 
seguintes atribuições inerentes à titularidade desta Secretaria de 
Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável:

I. orientar e acompanhar a destinação e aplicação dos 
recursos de compensação ambiental prevista na Lei Estadual nº 
14.247, de 29 de julho de 2002 e na Lei Estadual nº 19.955, de 29 
de dezembro de 2017;

II. apresentar, à Câmara Superior de Unidades de 
Conservação e à Câmara de Compensação Ambiental, as propostas 
de execução da compensação ambiental;

III. propor normas, critérios, padrões, indicadores, 
diretrizes e procedimentos relativos ao método de cálculo, cobrança, 
recebimento e quitação das compensações ambientais;

IV. acompanhar e orientar a elaboração de termos 
de referência, aditamentos e outros documentos exigidos para 
realização, alteração e manutenção de termos de compromisso de 
compensação ambiental e de instrumentos referentes a conversão 
de multas e recursos especiais vigentes;

V. emitir atos declaratórios e elaborar as certidões 
de cumprimento de termos de compromisso de compensação 
ambiental e de instrumentos referentes à conversão de multas  
recursos especiais;

VI. exercer o papel de Secretária Executiva da Câmara 
Consultiva Estadual de Conversão de Multas.

Art. 31 DELEGAR à Gerente de Descentralização, Apoio 
aos Municípios e Fundo Estadual do Meio Ambiente desta Pasta, 
JERUZA OLIVEIRA AGUIAR, CPF/MF nº 633.735.211-49, até o dia 
31 de dezembro de 2020, em caráter personalíssimo, as seguintes 
atribuições inerentes à titularidade desta Secretaria de Estado do 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável:

I. analisar os processos de solicitação de descentraliza-
ção da competência de licenciamento ambiental de atividades de 
impacto local para os municípios;

II. realizar cursos de capacitação e oficinas acerca dos 

procedimentos de descentralização de licenciamento ambiental e 
do ICMS Ecológico;

III. atender o público externo para dar orientações quanto 
à apresentação de projetos do Fundo Estadual do Meio Ambiente.

Art. 32 No exercício das atribuições delegadas por meio 
deste ato deverão ser observadas todas as disposições legais 
pertinentes.

Art. 33 Os atos praticados por delegação de competência 
deverão indicar esta situação nos seus fundamentos, nos termos do 
§ 3º do art. 14 da Lei Estadual nº 13.800/2001.

Art. 34 Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
assinatura, revogando a Portaria nº 222/2019-SEMAD , publicada 
no DO/GO nº 23.166, de 29/10/19.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete da Secretária da SECRETARIA DE ESTADO DE 
MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, aos 04 
dias do mês de maio de 2020.

(assinado eletronicamente)
ANDRÉA VULCANIS
Secretária de Estado

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável

<#ABC#178653#8#212062/>

Protocolo 178653

Secretaria de Estado da Educação
<#ABC#178652#8#212061>

EXTRATO DA PORTARIA Nº 1673/2020 - SEDUC

Assunto: Instauração de PAD
Referência: 201800006042727
Infração: Artigo 157, incisos VI, XXXII e LXIII, da Lei Estadual nº 
13.909/01.
Síntese do Fato: Inicialmente acusados de valer-se do cargo 
para contratar seu companheiro, supostamente incorrendo em 
nepotismo; trabalhar mal quando promoveu a contratação de 
professor com grau de parentesco da então gestora; praticar crime 
contra a administração pública.
Autoridade instauradora do PAD: Secretária de Estado da 
Educação.
Data da Portaria: 30/04/2020

PUBLIQUE-SE.        
<#ABC#178652#8#212061/>

Protocolo 178652
<#ABC#178680#8#212091>

Portaria 1685/2020 - SEDUC
A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso 

de suas atribuições legais, e considerando o disposto nos artigos 51 
a 54, Sessão III, Capítulo 8, da Lei Estadual nº 17.928/2012.

RESOLVE:
I-  Designar o servidor João Paz Esteves Neto, 

Engenheiro Civil, CREA 101531654 /D-GO, CPF N° 026.377.241-
10, lotado na Superintendência de Infraestrutura, na Gerência de 
Fiscalização e acompanhamento de obras, para as funções de 
Gestor do Contrato e Fiscal da Obra para acompanhar e fiscalizar 
a Construção de Escola Padrão - SÉC. XXI, no Colégio Estadual 
Residencial Veneza, no Município de Rio Verde, objeto do Processo 
nº 201500006033955.

II- Designar o servidor Pedro Henrique de Oliveira 
e Silva Brito, Engenheiro Eletricista, CREA 21.424/D-GO, CPF 
022.497.531-56, lotado na Superintendência de Infraestrutura, 
na Gerência de Fiscalização e acompanhamento de obras, para 
função de Fiscal de obra e substituir o Gestor do Contrato.

III- Designar uma comissão composta pelos servidores: 
João Paz Esteves Neto, Engenheiro Civil, CREA 101531654 
/D-GO, CPF N° 026.377.241-10 e Pedro Henrique de Oliveira 
e Silva Brito, Engenheiro Eletricista, CREA 21.424/D-GO, CPF 
022.497.531-56, lotados na Superintendência de Infraestrutura, 
na Gerência de Fiscalização e acompanhamento de obras, para 
atestar os Termos de Recebimento Provisório e definitivo da obra 
acima mencionada.
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