
 

Estado de Goiás 

Secretaria da Segurança Pública e Administração Penitenciária 

Superintendência de Polícia Técnico-Científica 

GABINETE 

 

                          Av. Atílio Correia Lima, nº 1.223, Cidade Jardim – Goiânia/GO – CEP: 74.425-030 da 

Fone: (62) 3201-9545 / Fax: (62) 3201- 9568 – site: .www.policiacientifica.go.gov.br 

 

 

 POLÍCIA CIENTÍFICA 
 

 

 

 

BOLETIM GERAL Nº. 004/2018   Goiânia, 02 de abril de 2018. 

 

 

 

QUADRO DE DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIOR 

 
Superintendente: Rejane da Silva Sena Barcelos   

Gerente de Criminalística: Rodrigo Irani Medeiros 

Gerente de Medicina Legal: Marcos Egberto Brasil de Melo 

 

 

 

 

PARA CONHECIMENTO DESTA INSTITUIÇÃO 

E DEVIDA EXECUÇÃO PUBLIQUE-SE O 

SEGUINTE: 
 

 

1ª PARTE 

 

     1. ATOS DO PODER EXECUTIVO  

     

 

a) DECRETO DE 20 DE ABRIL DE 2018. O 

GOVERNADOR DO ESTADO DE GOIÁS, no uso de suas atribuições constitucionais, com 

fundamento nos arts. 13, inciso I, 14, 15, 16, inciso I, e 17 da Lei no 10.460, de 22 de 

fevereiro de 1988, tendo em vista o que consta do Processo no 201800013001098, em 

especial do Despacho nº 207/2018 SEI-ADSET, da Advocacia Setorial da Secretaria da Casa 

Civil, e em cumprimento à decisão judicial proferida no Mandado de Segurança nº 

5443646.88.2017.8.09.0000, resolve tornar sem efeito o Decreto de 29 de dezembro de 

2017, publicado no Diário Oficial no 22.720, de 03 de janeiro de 2018, que nomeou, na 

condição sub judice, MÁRIO HENRIQUE LEITE DE ALENCAR, CPF/MF no 842.128.291- 34,  

para exercer, em caráter efetivo, o cargo de Médico Legista de 3ª Classe, Nível I, do 

Quadro de Pessoal da Superintendência de Polícia Técnico-Científica da Secretaria da 
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Segurança Pública, por não haver tomado posse no prazo legal, e nomeá-lo novamente, 

na condição sub judice, para exercer o referido cargo, em virtude de habilitação em 

concurso público a que se submeteu na forma da lei. 

 

 

 

     1.1 ATOS DO SECRETÁRIO DA CASA CIVIL  

 

 

a) PORTARIA Nº 294, DE 17 DE ABRIL DE 2018. 

 O SECRETÁRIO DE ESTADO DA CASA CIVIL, no uso da competência que lhe foi delegada,  

pelo inciso II do art. 1o do Decreto no 9.207, de 12 de abril de 2018, e tendo em vista o 

que consta do Processo no 201700016004747, resolve, nos termos do art. 136, § 1o , inciso 

I, da Lei no 10.460, de 22 de fevereiro de 1988, exonerar, a pedido e a partir de 2 de 

outubro de 2017, NILSON APARECIDO RODRIGUES DE OLIVEIRA (CPF/MF Nº 

790.018.901-72) do cargo efetivo de Médico Legista de 3ª Classe, Nível I, do Quadro de 

Pessoal da Superintendência de Polícia Técnico-Científica da Secretaria de Estado da 

Segurança Pública. Publique-se 

 

b) PORTARIA Nº 309, DE 23 DE ABRIL DE 2018. 

 O SECRETÁRIO DE ESTADO DA CASA CIVIL, no uso da competência que lhe foi delegada, 

pelo inciso II do art. 1o do Decreto no 9.207, de 12 de abril de 2018, e tendo em vista o 

que consta do Processo no 201800016004422, resolve, nos termos do art. 136, § 1o , inciso 

I, da Lei no 10.460, de 22 de fevereiro de 1988, exonerar, a pedido e a partir de 1º de 

março de 2018, CARLOS RAMOS DA SILVA do cargo efetivo de Auxiliar de Autópsia de 1ª 

Classe, Nível I, do Quadro de Pessoal da Superintendência de Polícia Técnico-Científica da 

Secretaria de Estado da Segurança Pública. Publique-se. 

 

 

 

c) PORTARIA Nº 318, DE 23 DE ABRIL DE 2018. 

 O SECRETÁRIO DE ESTADO DA CASA CIVIL, no uso da competência que lhe foi delegada,  

pelo inciso II do art. 1o do Decreto no 9.207, de 12 de abril de 2018, e tendo em vista o 

que consta do Processo no 201700016008940, resolve, nos termos do art. 136, § 1o , inciso 

I, da Lei no 10.460, de 22 de fevereiro de 1988, exonerar, a pedido e a partir de 1º de 

dezembro de 2017, FRANCISCO CÂNDIDO DE OLIVEIRA NETO, inscrito no CPF/ MF sob 

o nº 862.110.721-04, do cargo efetivo de Perito Criminal de 1ª Classe, Nível I, do Quadro 

de Pessoal da Superintendência de Polícia Técnico-Científica, da Secretaria de Estado da 

Segurança Pública. Publique-se. 
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d) PORTARIA N° 331, DE 23 DE ABRIL DE 2018. 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA CASA CIVIL, no uso da competência que lhe foi delegada, 

pelo inciso II do art. 1o do Decreto no 9.207, de 12 de abril de 2018 e tendo em vista o que 

consta do Processo no 201800016007784, resolve, nos termos do art. 136, § 1o , inciso I, da 

Lei no 10.460, de 22 de fevereiro de 1988, exonerar, a pedido e a partir de 23 de março de 

2018, JULIANA MODANEZ SILVA, inscrita no CPF/MF sob o nº 806.986.891-00, do cargo 

efetivo de Médico Legista de 3ª Classe, Nível I, do Quadro de Pessoal da Superintendência 

de Polícia Técnico-Científica da Secretaria de Estado da Segurança Pública. Publique-se. 

 

 

 

e) PORTARIA N° 344, DE 23 DE ABRIL DE 2018.  

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA CASA CIVIL, no uso da competência que lhe foi delegada 

pelo inciso II do art. 1o do Decreto no 9.207, de 12 de abril de 2018, e tendo em vista o 

que consta do Processo no 201800016007710, resolve, nos termos do art. 136, § 1o , inciso 

I, da Lei no 10.460, de 22 de fevereiro de 1988, exonerar, a pedido e a partir de 28 de 

março de 2018, RONALDO LOPES DOS SANTOS, inscrito no CPF/MF sob o nº 

011.874.981-14, do cargo efetivo de Médico Legista de 3ª Classe, Nível I, do Quadro de 

Pessoal da Superintendência de Polícia Técnico-Científica da Secretaria de Estado da 

Segurança Pública. Publique-se. 

 

 

     1.2 ATOS DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO E  

     PLANEJAMENTO 

SEM ALTERAÇÃO 

 
  

    

                                    2. ATOS DO SECRETÁRIO DA SEGURANÇA                          

PÚBLICA 

 

 

                                                     2.1 – PORTARIAS 

                                                              
 

a) Portaria nº 0159/2018/SSP de 14 de Março de 

2018 – O Secretário de Estado da Segurança Pública de Goiás no uso de suas atribuições 

legais e usando da competência que lhe confere o Decreto nº 8.934, de 06 de abril de 

2017 e o Decreto de 14 de fevereiro de 2018 e tendo em vista o que consta do 

Processo/SEI n. 201800016005731. RESOLVE:  

Art. 1º - Designar os servidores abaixo nominados como responsáveis pela Gestão de 

Projetos dos seus respectivos órgãos: I - Tenente Coronel QOPM 22.220 ANDRÉ WILLIAN 
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DE PAULA SOUSA, CPF: n. 521.029.551-68 - representante da PM/GO; II - EDVAN 

NASCIMENTO SOUZA SANTOS, CPF nº 802.165.875- 49, Policial Civil - representante da 

PC/GO; III - MARINEZ SOUZA LUZ, CPF 459.921.091-87, Assistente de Gestão 

Administrativa - representante do PROCON/GO; IV - HUMBERTO DE ALMEIDA MOREIRA - 

CPF n. 721.278.641-15, Perito Criminal, representante da SPTC; V - KENIA CHAVES G. 

NOVAIS COSTA, CPF 774.433.901-06, Assistente de Gestão Administrativa, representante 

da SSP; VI - 2ª Tenente da Polícia Militar KEILANE FERNANDES DE SOUZA COSTA, CPF: 

006.499.461-97, representante da SSP; VII- Tenente CBM ROBERTO LUIS MENEZES 

SOARES, CPF 516.880.771-20, representante do CBM;  

Art. 2º Compete aos técnicos designados no artigo antecedente: I - Acompanhar a 

disponibilização e/ou abertura de programas no Portal de Convênios SICONV; II - 

Acompanhar a disponibilização e/ou abertura de emendas parlamentares especificas para 

o seu órgão; III - Elaborar projetos para a proposta de convênios e reunir a documentação 

necessária ao cadastramento no Portal de Convênios SICONV; IV - Cadastrar os projetos 

no Portal de Convênios SICONV e enviá-los para análise; e V - Acompanhar a emissão de 

notas técnicas relativas aos projetos cadastrados, bem como respondê-las. Parágrafo único 

O técnico designado deve ater-se aos prazos para cadastro das propostas no SICONV, 

bem assim para atendimento às notas técnicas e/ou diligências solicitadas pelo órgão 

convenente, o que, não sendo observado e seguido, pode implicar em óbice para 

recebimento do recurso disponibilizado.  

Art. 3° Compete à Gerência de Planejamento e Gestão Estratégica desta Pasta realizar o 

suporte técnico ao servidor designado e à sua equipe, mediante provocação do 

interessado. 

 Art. 4° Determinar o encaminhamento desta Portaria ao Comando- -Geral da Polícia 

Militar, ao Comando-Geral do Corpo de Bombeiros Militar, à Delegacia-Geral da Polícia 

Civil, à Superintendência da Polícia Técnico-Científica, à Superintendência de Proteção aos 

Direitos do Consumidor, à Superintendência de Gestão, Planejamento e Finanças e à 

Gerencia de Planejamento e Gestão Estratégica desta Pasta, para conhecimento e demais 

providências. 

 Art. 5° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se a Portaria n. 

0712 de 26 e junho de 2017. PUBLIQUE-SE. 

 

                                               b)   Portaria nº 0182/2018/SSP de 27 de Março de 2018 -    

O Secretário de Estado da Segurança Pública de Goiás no uso de suas atribuições legais e 

usando da competência que lhe confere o Decreto nº 8.934, de 06 de abril de 2017 e o 

Decreto de 14 de fevereiro de 2018 e tendo em vista o que consta do Processo/SEI n° 

201800016006808; Considerando a necessidade de fortalecer a Perícia Oficial para 

assegurar a produção e prova técnica em crime; Considerado a necessidade de padronizar 

os procedimentos e as informações relacionados à identificação destes vestígios, 

especialmente em locais de crime contra o patrimônio, local de morte, coleta de materiais 

biológicos e levantamento de impressões papilares; Considerando a determinação da 

Superintendente de Polícia Técnico-Científica, que designou uma comissão para analisar as 

propostas de revisão dos Procedimentos Operacionais Padrão - POP relacionados à 
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Biologia e à Papiloscopia Forense, aprimorando os POP da Secretaria Nacional de 

Segurança Pública - SENASP, publicados pela Portaria nº 1628/2014/SSP, para aplicação na 

Superintendência de Polícia Técnico-Científica do Estado de Goiás; Considerando 

necessidade de assegurar a cadeia de custódia; RESOLVE: Art. 1º- Instituir os 

Procedimentos Operacionais Padrão (POP) específicos relacionados à Biologia e à 

Papiloscopia Forense, de observância obrigatória no âmbito da Polícia Técnico-Científica 

do Estado de Goiás, conforme Anexo I;  

Art. 2º - Determinar a obrigatoriedade de preenchimento de formulários de acordo com 

as diversas situações a que os mesmos se aplicam, nos termos do Anexo II desta Portaria; 

Art. 3º - Publicar a Instrução Normativa IT-SPTC-001 para o correto preenchimento dos 

formulários e planilhas visando manter a cadeia de custódia, a eficiência/eficácia das 

atividades e a correta aplicação das técnicas periciais;  

Art. 4º Determinar o encaminhamento desta Portaria à Superintendência de Gestão, 

Planejamento e Finanças, e à Superintendência de Polícia Técnico-Científica, para 

conhecimento e demais providências.  

Art. 5º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação revogando as disposições 

em contrário. CUMPRA-SE e PUBLIQUE-SE. 

 ANEXO I POP-SPTC-BIO 001 - Coleta de material biológico em cadáveres e restos mortais 

para fins de identificação humana POP-SPTC-BIO 002 - Coleta de material biológico em 

local de perícia POP-SPTC-BIO 003 - Coleta de material biológico de referência em pessoas 

vivas POP-SPTC-BIO 004 - Armazenamento e preservação de amostras biológicas nas 

unidades de perícia POP-SPTC-BIO-005-Envio e recebimento de material biológico nas 

unidades de perícia POP-SPTC-PAP-001-Pesquisa de Impressões Papilares no local do fato 

POP-SPTC-PAP-002-Pesquisa de impressões papilares em veículos. 

 ANEXO II FORM-SPTC-001 - Autorização para coleta de amostra biológica Maior de idade 

- Requisição de Delegacia FORM-SPTC-002 - Autorização para coleta de amostra biológica 

Menor de idade - Requisição de Delegacia FORM-SPTC-003 - Autorização para coleta de 

amostra biológica Maior de idade - Requisição Judiciário FORM-SPTC-004 - Autorização 

para coleta de amostra biológica Menor de idade - Requisição Judiciário FORM-SPTC-005 

- Termo de Recusa de coleta de amostra biológica - Requisição Delegacia FORM-SPTC-006 

-Termo de Recusa de coleta de amostra biológica - Requisição Judiciário FORM-SPTC-007 

- Formulário de Não Conformidade FORM-SPTC-008 - Requisição de Exame 

Complementar FORM-SPTC-009 - Termo de Coleta de amostra biológica Identificação 

Criminal - Condenado FORM-SPTC-011 - Termo de Entrega de Vestígio FORM-SPTC-012-

Requisição para exames biológicos (estupro, homicídio e outros) FORM-SPTC-013 - 

Levantamento de Local Morte de Pessoa FORM-SPTC-014 - Levantamento de Local de 

Ocorrência de Patrimônio FORM-SPTC-015 - Levantamento de Local de Ocorrência de 

Trânsito FORM-SPTC-016 - Requisição de Exame de DNA - Identificação Humana – 

Cadáver. 

  

c)  Portaria nº 0225/2018/SSP de 11 de Abril de 2018 

O Secretário de Estado da Segurança Pública de Goiás que foi nomeado pelo Decreto de 

14 de fevereiro de 2018, publicado no Diário Oficial do Estado nº 22.748, no uso de suas 
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atribuições legais, e tendo em vista o que consta do Processo n. 201600016005441, 

CONSIDERANDO o Despacho “AG n. 03943/2017, da lavra da Procuradoria do Estado de 

Goiás que analisa a atuação de Peritos Oficiais na condição de Assistentes Técnicos. 

CONSIDERANDO a Resolução nº 233, de lavra do Conselho Nacional de Justiça, que afasta 

a possibilidade de atuação do perito judicial em casos que atuaram como assistente 

técnico de qualquer das partes nos 3 (três) anos anteriores à nomeação; CONSIDERANDO 

que a Lei Estadual n. 18.846/2015, em seu art. 2º, inciso I define como conflito de interesse 

o confronto entre o interesse público e privado apto a comprometer o interesse coletivo 

ou influenciar, de maneira imprópria, o desempenho da função pública. RESOLVE: 

 Art. 1º. NORMATIZAR a atuação dos Peritos Oficiais e demais Servidores Públicos 

pertencentes aos quadros funcionais da Secretaria de Estado da Segurança Pública - SSP-

GO, na condição de Assistentes Técnicos, na forma a seguir definida: § 1º. É vedada a 

atuação do Perito Oficial cujas atribuições são exercidas junto à Secretaria de Estado da 

Segurança Pública, na condição de Assistente Técnico em processos judiciais cíveis ou 

criminais, se qualquer dos laudos periciais, informações, pareceres, arrazoados técnicos ou 

equivalentes constantes do processo judicial tiverem sido produzidos no âmbito desta 

Secretaria, sob pena de responsabilização. § 2º. A vedação imposta no parágrafo 1º 

estende-se a todo Servidor Público que tenha como atribuição funcional a confecção de 

laudos periciais, informações, pareceres, arrazoados técnicos ou equivalentes que são 

produzidos com a finalidade de constituir elemento de prova em processos judiciais cíveis 

ou criminais, independentemente da nomenclatura do cargo.  

Art. 2º. Encaminhar cópia desta Portaria à Superintendência de Polícia Técnico-Científica e 

à Superintendência de Gestão, Planejamento e Finanças desta Pasta, para conhecimento e 

demais providências.  

Art. 3º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as 

disposições em contrário. PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE. 

 

 

                                                     D)  Portaria nº 0261/2018/SSP de 23 de abril de 2018 

- O Secretário da Segurança Pública do Estado de Goiás no uso da competência que lhe foi 

delegada pelo Decreto de 14 de fevereiro de 2018, publicado no Diário Oficial do Estado 

nº 22.748, e tendo em vista o que consta do Processo/SEI nº 201800016006242. RESOLVE: 

 Art. 1º Designar o servidor, LUIZ MESSIAS PIRES SOUSA, inscrito no CPF n. 010.563.581-

22, para, sem prejuízo de suas atribuições, responder pelas atividades do expediente do 

11º Núcleo Regional de Polícia Técnico-Científica/Jataí, no período de 01 a 30 abril de 

2018, em substituição ao atual Titular da referida Unidade Administrativa, o Médico Legista 

Mauricio Lopes Parra, CPF: 100.944.488-33, que por sua vez estará usufruindo 30 (trinta) 

dias de férias regulamentares.  

Art. 2º Determinar o encaminhamento desta Portaria à Superintendência de Polícia 

Técnico-Científica, à Superintendência de Gestão, Planejamento e Finanças e à Gerência de 

Gestão e Pessoas para conhecimento e demais providências pertinentes. REGISTRE-SE e 

PUBLIQUE-SE. 
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3. ATOS DO SUPERINTENDENTE DA 

POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA 

 

 

3.1 – PORTARIAS 

 
 

a)     Portaria Nº. 38/2018 de 04 de Abril de 2018- 

Dra. Rejane da Silva Sena Barcelos, Perita Criminal de Classe Especial, 

Superintendente da Polícia Técnico-Científica, no uso de suas atribuições e na forma da 

lei, 

RESOLVE: 

"Regulamentar o pagamento de Ajuda de Custo – AC – conforme 

previsão da Lei Estadual nº 15.949/2006." 

  

Capítulo I 

Considerações Gerais 

Art. 1º Para o custeio de despesas extraordinárias da Superintendência de Polícia Técnico-

Científica (SPTC) do Estado de Goiás, nas formas estabelecidas nos incisos I a IV do art. 1º 

da Lei n. 15.949/2006, observar-se-á os termos previstos na presente portaria. 

Capítulo II 

Indenização por Mudança, Instalação e Transporte – AC1 

Art. 2º A indenização por mudança, instalação e transporte – AC1 será paga após aferição 

da repartição de Recursos Humanos da SPTC, cuja anuência será manifestada por meio de 

declaração endereçada ao Gabinete da SPTC. 

Art. 3º Os valores da AC1 serão: 

I – para os casos de transferência: 

a) 60% do valor máximo previsto, quando o município da nova residência for distante do 

anterior de 60 a 100 quilômetros; 
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b) 80% do valor máximo previsto, quando o município da nova residência for distante do 

anterior de 100 a 200 quilômetros do anterior; e 

c) 100% do valor máximo previsto, quando o município da nova residência superar os 200 

quilômetros de distância do anterior; 

II – para os casos de viagens para fins de curso ou estágio: 

a) 80% do valor máximo, quando o curso ou estágio for realizado na própria Corporação e 

o deslocamento superior a 60 quilômetros; e 

b) 100% do valor máximo previsto, quando o curso ou estágio for realizado em outra 

unidade federativa. 

Capítulo III 

Indenização por Horas-Aulas Ministradas – AC2 

Art. 4º A indenização por horas-aulas ministradas – AC2 são devidas aos docentes. 

Art. 5º Para a constituição do quadro de docentes, notadamente com qualificação 

profissional específica para o magistério e atualização intelectual, a Divisão de Ensino da 

SPTC promoverá a seleção dos interessados que apresentarem aptidão para a docência e 

forem preferencialmente graduados em cursos superiores ministrados por Instituições de 

Ensino Superior regularmente reconhecidas pelo Ministério da Educação. 

Art. 6º A aprovação para o quadro de docentes será por publicação em Portaria, com a 

discriminação da qualificação e disciplinas a serem ministradas. 

Art. 7º Para efeitos desta regulamentação, considera-se Unidade de Ensino as academias 

setoriais da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás em que esteja 

funcionando curso de Formação, Especialização ou Estágio de Atualização Profissional, 

incluindo-se os Programas de Aperfeiçoamento Profissional – PAP. 

Parágrafo único. O valor da hora-aula será o estabelecido pela legislação estadual vigente 

que tratar sobre o assunto. 

Art. 8º Na ocorrência de carga horária superior à correspondente ao valor máximo 

prescrito, as horas-aulas excedentes poderão constituir valor a ser pago no mês 

subsequente. 

Capítulo IV 

Indenização por Localidade – AC3 

Art. 9º A indenização por localidade – AC3, a partir da portaria de lotação dos servidores 

da SPTC relacionados a regional integrante da região do Entorno do Distrito Federal e do 

Nordeste Goiano (3º NRPTC – Formosa, 14º NRPTC – Luziânia, 15º NRPTC – Posse, 22º 
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NRPTC – Águas Lindas), será paga mediante ato de publicação em Portaria da lotação nas 

referidas sedes. 

Capítulo V 

Indenização por Serviço Extraordinário – AC4 

Art. 10. A indenização por Serviço Extraordinário AC-4 é devida ao bombeiro militar que 

prestar serviços fora da respectiva escala normal. 

§ 1º Com exceção dos servidores da SPTC em gozo de férias ou de atestado médico, todos 

estão sujeitos à indenização por serviço extraordinário AC-4. 

§ 2º A concessão de diárias dar-se-á independentemente da indenização por serviço 

extraordinário - AC-4, pois a concessão destina-se ao pagamento de despesas com 

alimentação e hospedagem, enquanto a indenização é devida ao servidor da SPTC pela 

prestação de serviço operacional fora das escalas normais de trabalho. 

Capítulo VI 

Disposições Finais 

Art. 11. A repartição de Recursos Humanos da SPTC providenciará a padronização dos 

relatórios, planilhas e demais documentos ao serviço extraordinário, visando evitar erros 

nos pagamentos indenizatórios. 

Art. 12. Os servidores da SPTC colocados à disposição de Órgãos integrantes da Secretaria 

de Estado da Segurança Pública e inclusos na folha de pagamento da SPTC também estão 

sujeitos ao serviço extraordinário em igualdade de condições com os demais componentes 

da Corporação. 

Art. 13. Os casos omissos ou novos que surgirem serão deliberados pelo Superintendente 

de Polícia Técnico-Científica do Estado de Goiás. 

Art. 14. Esta portaria entra em vigor na data de sua expedição. CUMPRA-SE e PUBLIQUE-

SE. 

b) Portaria Nº. 042/2018 de 02 de Abril de 2018- 

Dra. Rejane da Silva Sena Barcelos, Perita Criminal de Classe Especial, Superintendente 

da Polícia Técnico-Científica, no uso de suas atribuições, considerando o Memorando nº 

0114/2018-GGP, datado de 02 de Abril de 2018; RESOLVE: Art. 1º - Lotar, a partir desta 

data, a servidora MIKAELLE MONIQUE ALMEIDA HONÓRIO, CPF nº 023.174.691-10, 

no 15º NÚCLEO REGIONAL DE POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA DE POSSE, ocupante do 

cargo em comissão de Assessor Especial B IV, com carga horária de 40 (quarenta) horas 

semanais. Art. 2º - Conceder 02 (dois) dias de trânsito à servidora em epígrafe, com 

fulcro no item I da Portaria nº. 314/2009/SSP, de 25/03/2009; Art. 3º - Determinar o 

encaminhamento de cópias deste ato ao 15ºNúcleo Regional de Polícia Técnico-Científica 

de Posse e à Gerência de Gestão de Pessoas da Pasta, para conhecimento e providências. 
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                                                   C)  Portaria Nº. 047/2018 de 26 de Abril de 2018 –  
Dra. Rejane da Silva Sena Barcelos, Perita Criminal de Classe Especial, Superintendente 

da Polícia Técnico-Científica, no uso de suas atribuições legais, considerando o 

Memorando nº 018/2018 – GGP, datado de 11 de janeiro de 2018; RESOLVE: Art. 1º – 

Lotar, a partir desta data, o servidor, ARTUR FELIPE DA SILVA, CPF N° 052.978.511-06, 

ocupante do cargo de Supervisor A, no 14º Núcleo Regional de Polícia Técnico-Cientifica 

de Luziânia/GO, com carga horária de 30 (trinta) horas semanais; Art. 2º – Conceder 02 

(dois) dias de trânsito o servidor em epígrafe, com fulcro no item II da Portaria nº. 

314/2009/SSP, de 25/03/2009; Art. 3º - Determinar o encaminhamento de cópias deste 

ato à Gerência do Instituto de Criminalística Leonardo Rodrigues e à Gestão de Pessoas da 

Pasta, para conhecimento e providências. R., P. e CUMPRA-SE. 

 

 

 

 

    

4.ATOS DO CORREGEDOR-GERAL DE POLÍCIA 
 

 

4.1 – PORTARIAS 

 
 

a) Portaria n.º 013/2018/SCGSP de 18 de abril de 

2018 - O SUPERINTENDENTE DA CORREGEDORIA-GERAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, no 

uso de suas atribuições legais e fundamentado no art. 333, § 2º, da Lei estadual n.º 

10.460/1988, bem como na delegação de competência prevista no art. 1º da Portaria n.º 

0150/2018/SSP, publicada no Diário Oficial do Estado de Goiás n.º 22.767, de 13 de março 

de 2018, e, ainda, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo Disciplinar 

Sumário n.º 032/2017/SCGSP, autuado sob o n.º 201500007004004, RESOLVE:  

I - APLICAR ao servidor MARCUS VINÍCIUS CASTRO PEREIRA, ocupante do cargo de 

Médico Legista, a penalidade de 15 (quinze) dias de suspensão pela prática das 

transgressões disciplinares previstas no art. 303, incisos XXIII e XXX, c/c o art. 315, § 1º, da 

Lei estadual n.º 10.460/88 

 II - CONVERTER a penalidade de suspensão, ora aplicada, em multa, na base de 50% 

(cinquenta por cento) por dia de remuneração, em consonância com o art. 315, § 4º, da Lei 

n.º 10.460/88; 

 III - DETERMINAR que o servidor MARCUS VINÍCIUS CASTRO PEREIRA permaneça 

inabilitado para a sua promoção ou nova investidura em cargo, função, mandato ou 

emprego público estadual, pelo prazo de 225 (duzentos e vinte e cinco) dias, conforme 

previsão do inciso II do art. 319 da Lei Estadual n.º 10.460/88; 
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IV - DETERMINAR ainda, que, após a publicação desta Portaria, a Comissão Processante 

adote as medidas complementares à sua execução, dentre elas: a) notificação do servidor e 

seu defensor, por escrito, da decisão aqui prolatada; b) depois de transcorrido o prazo 

recursal, in albis, arquivamento dos autos; c) o envio de cópia desta Portaria à Gerência de 

Gestão de Pessoas da Secretaria da Segurança Pública para as providências 

complementares, naquilo que lhe couber; c) que se dê ciência à Controladoria-Geral do 

Estado e à Superintendência de Polícia Técnico-Científica sobre o resultado deste processo 

administrativo disciplinar, com o envio àqueles Órgãos de cópias da presente Portaria; d) 

encaminhamento de cópia desta para a Superintendência Central de Administração de 

Pessoal da Secretaria de Gestão e Planejamento, para controle de nova investidura em 

cargo, mandato ou emprego público. PUBLIQUE-SE. 

 

 

                                               2ª PARTE 

 

1 – PESSOAL 

 

1.1 – MOVIMENTAÇÃO 
SEM ALTERAÇÃO 

 

 

1.2– LICENÇA-PRÊMIO 

 
a) Portaria nº 0207/2018/SSP de 05 de Abril de 

2018 - O Secretário de Estado da Segurança Pública de Goiás no uso de suas atribuições 

legais e usando da competência que lhe confere o Decreto nº 8.934, de 06 de abril de 

2017 e o Decreto de 14 de fevereiro de 2018 e tendo em vista o que consta do 

Processo/SEI n° 201800016004235, 

RESOLVE: 

Art. 1º CONCEDER ao servidor HUMBERTO MOREIRA DOS SANTOS, inscrito 

no CPF n. 590.226.551-72, ocupante do cargo de Auxiliar de Autópsia, LICENÇA-PRÊMIO 

PARCIAL de 01 (um) mês relativa ao 1º (primeiro) período aquisitivo de efetivo serviço 

público, a ser usufruída de 02/05/2018 à 02/06/2018. 

Art.2º Determinar a publicação desta Portaria no sítio http://www.ssp.go.gov.br/portarias, 

conforme orientação do Parecer “PA” n. 000429/2017, aprovado pelo Despacho “AG” n. 

000878/2017, ambos da Procuradoria Geral do Estado. CUMPRA-SE e PUBLIQUE-SE. 

 

b)  Portaria nº 0208/2018/SSP de 16 de abril de 

2018 - O Secretário de Estado da Segurança Pública de Goiás no uso de suas atribuições 

legais e usando da competência que lhe confere o Decreto nº 8.934, de 06 de abril de 

2017 e o Decreto de 14 de fevereiro de 2018 e nos termos do o art. 243, da Lei nº. 

10.460/88 - Processo/SEI n° 201800016005202, 
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RESOLVE: 

Art. 1º CONCEDER à servidora IZABELLA LOBO SEVERO ROCHA, inscrita no CPF n. 

021.177.491-00, ocupante do cargo de Perito Criminal, LICENÇA-PRÊMIO PARCIAL de 02 

(dois) meses relativa ao 1º (primeiro) período aquisitivo de efetivo serviço público, a ser 

usufruída de 10/05/2018 á 10/07/2018. 

Art.2º Determinar a publicação desta Portaria no sítio http://www.ssp.go.gov.br/portarias, 

conforme orientação do Parecer “PA” n. 000429/2017, aprovado pelo Despacho “AG” n. 

000878/2017, ambos da Procuradoria Geral do Estado. CUMPRA-SE e PUBLIQUE-SE.  

 

c) Portaria nº 0212/2018/SSP de 16 de abril de 

2018 - O Secretário de Estado da Segurança Pública de Goiás no uso de suas atribuições 

legais e usando da competência que lhe confere o Decreto nº 8.934, de 06 de abril de 

2017 e o Decreto de 14 de fevereiro de 2018 e nos termos do art. 243, da Lei nº. 10.460/88 

- Processo/SEI n° 201800016001867; 

RESOLVE: 

Art. 1º CONCEDER ao servidor MIGUEL GROSSI FILHO, portador do CPF n. 

037.714.726-09, ocupante do cargo de Médico Legista, LICENÇA-PRÊMIO INTEGRAL de 03 

(três) meses relativa ao 1º (primeiro) período aquisitivo de efetivo serviço público, a ser 

usufruída de 01/05/2018 à 01/08/2018. 

Art.2º Determinar a publicação desta Portaria no sítio http://www.ssp.go.gov.br/portarias, 

conforme orientação do Parecer “PA” n. 000429/2017, aprovado pelo Despacho “AG” n. 

000878/2017, ambos da Procuradoria Geral do Estado. CUMPRA-SE e PUBLIQUE-SE..  

 

d) Portaria nº 0213/2018/SSP de 06 de abril de 

2018- O Secretário de Estado da Segurança Pública de Goiás no uso de suas atribuições 

legais e usando da competência que lhe confere o Decreto nº 8.934, de 06 de abril de 

2017 e o Decreto de 14 de fevereiro de 2018 e nos termos do art. 243, da Lei nº. 10.460/88 

- Processo/SEI n° 201800016005090, 

RESOLVE: 

Art. 1º CONCEDER ao servidor FÁBIO HILÁRIO SIMÕES, inscrito no CPF n. 

828.223.791-49, ocupante do cargo de Auxiliar de Autópsia, LICENÇA-PRÊMIO INTEGRAL 

de 03 (três) meses relativa ao 1º (primeiro) período aquisitivo de efetivo serviço público, a 

ser usufruída de 01/05/2018 à 01/08/2018. 

Art.2º Determinar a publicação desta Portaria no sítio http://www.ssp.go.gov.br/portarias, 

conforme orientação do Parecer “PA” n. 000429/2017, aprovado pelo Despacho “AG” n. 

000878/2017, ambos da Procuradoria Geral do Estado. CUMPRA-SE e PUBLIQUE-SE. 

 

e) Portaria nº 0214/2018/SSP de 06 de abril de 

2018- O Secretário de Estado da Segurança Pública de Goiás no uso de suas atribuições 

legais e usando da competência que lhe confere o Decreto nº 8.934, de 06 de abril de 

2017 e o Decreto de 14 de fevereiro de 2018 e nos termos do art. 243, da Lei nº. 10.460/88 

- Processo/SEI n° 201800016005373; 

RESOLVE: 
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Art. 1º CONCEDER ao servidor DIOGO MAFIA VIEIRA, inscrito no CPF n. 

003.800.061-03, ocupante do cargo de Médico Legista, LICENÇA-PRÊMIO INTEGRAL de 03 

(três) meses relativa ao 1º (primeiro) período aquisitivo de efetivo serviço público, a ser 

usufruída de 01/05/2018 à 01/08/2018. 

Art.2º Determinar a publicação desta Portaria no sítio http://www.ssp.go.gov.br/portarias, 

conforme orientação do Parecer “PA” n. 000429/2017, aprovado pelo Despacho “AG” n. 

000878/2017, ambos da Procuradoria Geral do Estado. CUMPRA-SE e PUBLIQUE-SE. 

 

f) Portaria nº 0215/2018/SSP de 09 de abril de 

2018- O Secretário de Estado da Segurança Pública de Goiás no uso de suas atribuições 

legais e usando da competência que lhe confere o Decreto nº 8.934, de 06 de abril de 

2017 e o Decreto de 14 de fevereiro de 2018 e nos termos do o art. 243, da Lei nº. 

10.460/88 - Processo/SEI n° 201800016005186, 

RESOLVE: 

Art. 1º CONCEDER à servidora PATRÍCIA CAIXETA CASTRO SOUZA BRAGA, inscrita no 

CPF n. 012.470.641-07, ocupante do cargo de Perito Criminal, LICENÇA PRÊMIO INTREGAL 

de 03 (três) meses relativa ao 1º (primeiro) período aquisitivo de efetivo serviço público, a 

ser usufruída de 17/05/2018 à 17/08/2018. 

Art.2º Determinar a publicação desta Portaria no sítio http://www.ssp.go.gov.br/portarias, 

conforme orientação do Parecer “PA” n. 000429/2017, aprovado pelo Despacho “AG” n. 

000878/2017, ambos da Procuradoria Geral do Estado. CUMPRA-SE e PUBLIQUE-SE. 

 

g) Portaria nº 0246/2018/SSP de 16 de abril de 

2018- O Secretário de Estado da Segurança Pública de Goiás no uso de suas atribuições 

legais e usando da competência que lhe confere o Decreto nº 8.934, de 06 de abril de 

2017 e o Decreto de 14 de fevereiro de 2018 e nos termos do art. 243, da Lei nº. 10.460/88 

- Processo/SEI n° 201800016005346, 

RESOLVE: 

Art. 1º CONCEDER ao servidor RHONAN FERREIRA DA SILVA, inscrito no CPF 

n. 786.233.401-91, ocupante do cargo de Perito Criminal, LICENÇA-PRÊMIO PARCIAL de 02 

(dois) meses relativa ao 2º e 3º (segundo e terceiro) meses do 2º período aquisitivo de 

efetivo serviço público, a ser usufruída de 02/05/2018 à 02/06/2018 e de 04/06/2018 à 

04/07/2018. 

Art.2º Determinar a publicação desta Portaria no sítio http://www.ssp.go.gov.br/portarias, 

conforme orientação do Parecer “PA” n. 000429/2017, aprovado pelo Despacho “AG” n. 

000878/2017, ambos da Procuradoria Geral do Estado. CUMPRA-SE e PUBLIQUE-SE. 

 

h) Portaria nº 0248/2018/SSP de 16 de abril de 

2018- O Secretário de Estado da Segurança Pública de Goiás no uso de suas atribuições 

legais e usando da competência que lhe confere o Decreto nº 8.934, de 06 de abril de 

2017 e o Decreto de 14 de fevereiro de 2018 e nos termos do art. 243, da Lei nº. 10.460/88 

- Processo/SEI n° 201800016003344 

RESOLVE: 
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Art. 1º CONCEDER ao servidor JOSÉ BENTO TRALDI, inscrito no CPF n. 

548.820.011-87, ocupante do cargo de Perito Criminal, LICENÇA-PRÊMIO INTEGRAL de 03 

(três) meses relativa ao 2º período aquisitivo de efetivo serviço público, a ser usufruída de 

01/05/2018 a 01/08/2018. 

Art.2º Determinar a publicação desta Portaria no sítio http://www.ssp.go.gov.br/portarias, 

conforme orientação do Parecer “PA” n. 000429/2017, aprovado pelo Despacho “AG” n. 

000878/2017, ambos da Procuradoria Geral do Estado. CUMPRA-SE e PUBLIQUE-SE. 

 

i) Portaria nº 0268/2018/SSP de 24 de abril de 

2018- O Secretário de Estado da Segurança Pública de Goiás no uso de suas atribuições 

legais e usando da competência que lhe confere o Decreto nº 8.934, de 06 de abril de 

2017 e o Decreto de 14 de fevereiro de 2018 e nos termos do art. 243, da Lei nº. 10.460/88 

- Processo/SEI n° 201800016003873. 

RESOLVE: 

Art. 1º CONCEDER à servidora MARISE DE ANDRADE, inscrita no CPF n. 349.090.521-00, 

ocupante do cargo de Perito Criminal, LICENÇA-PRÊMIO de 03 (três) meses relativa ao 3º 

(terceiro) período aquisitivo de efetivo serviço público, a ser usufruída da seguinte forma: 

I - 1º e 2º (primeiro e segundo) meses: de 01/05/2018 à 31/05/2018 e 01/06/2018 à 

01/07/2018; 

II - 3º (terceiro) mês: de 01/09/2018 à 30/09/2018. 

Art.2º Determinar a publicação desta Portaria no sítio http://www.ssp.go.gov.br/portarias, 

conforme orientação do Parecer “PA” n. 000429/2017, aprovado pelo Despacho “AG” n. 

000878/2017, ambos da Procuradoria Geral do Estado. CUMPRA-SE e PUBLIQUE-SE. 

 

1.3 – APOSENTADORIA 
SEM ALTERAÇÃO 

 
      

1.4 – ELOGIO 
 

a) Ofício n° 362/2018: Deputada Adriana Accorsi- 

elogio ao Senhor Irapuan Costa Júnior-Secretário de Segurança Pública do Estado 

de Goiás, a Senhora Rejane Da Silva Sena Barcelos-Superintendente da Polícia 

Técnico Científica do Estado de Goiás, a Senhora Ercimar Vieira Rodrigues-Perita 

Criminal de Classe Especial-Matrícula: 511671-66-Coordenadora do 9° Núcleo 

Regional de Polícia Técnico Científica de Iporá, e aos Senhores Pedro Arcanjo 

Rozenfeld Rodrigues-Perito Criminal-Matrícula: 453511, Thaisa Alves Sousa 

Santos-Auxiliar de Autópsia, Daniel Alves Teixeira-Motorista-Matrícula: 6276, ao 

Senhor Humberto de Sousa Candido-Médico Legista, ao Senhor Kelly Bruno 

Coelho de Medeiros- Matrícula:4526-95, parabenizando-os pelos relevantes 

serviços prestados na investigação que apurou as circunstâncias da morte da 

representante comercial Vanessa Camargo. 
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b) Memorando n° 77/2018: elogio ao Auxiliar de 

Autópsia Luiz Messias Pires Sousa, lotado no 20º NRPTC - Mineiros, pelo pronto 

atendimento e auxílio prestado à Seção de Papiloscopia Forense do Instituto de 

Criminalística Leonardo Rodrigues, evitando gastos do Estado com deslocamento 

de servidores ao município de Mineiros, e que contribuiu para a conclusão do 

Laudo de Exame de Perícia Criminal de Confronto de Impressões Digitais registrado 

com o SEPAP 499/2018, o qual teve resultado positivo e pode ser finalizado dentro 

do prazo estabelecido pelo Poder Judiciário. 

 

c) Memorando n° 78/2018: elogio aos Peritos 

Criminais, lotados no 9º NRPTC - Iporá, Tarcízio Rocha Valentim, pelo trabalho de 

revelação e levantamento de fragmentos de impressões papilares em local de crime, 

e Aurélia Luísa de Souza Gonçalves e Luiz Henrique Pereira da Costa, pela coleta 

de padrões digitais e palmares de suspeitos de crime, trabalhos que resultaram em 

um Laudo de Exame de Perícia Criminal de Confronto de Impressões Papilares com 

resultado positivo, registrado com o SEPAP 442/2018, confronto este em que todos 

os fragmentos de impressões papilares com qualidade para exame comparativo, 

revelados no local do crime, num total de oito fragmentos, foram positivados para 

um dos suspeitos. 

 

d) MEMORANDO N° 82/2018 SEI-ICLR-SEPAP-

16291- Elogio à Perita Criminal Karinna Bannach Reis, lotada no 9º NRPTC - Iporá, 

pelo trabalho em equipe, com os Peritos Criminais que já tiveram seus elogios 

solicitados pelo Memorando 78 (2023898),  que resultou no Laudo de Exame de 

Perícia Criminal de Confronto de Impressões Papilares com resultado positivo, 

registrado com o SEPAP 442/2018, confronto este em que todos os fragmentos de 

impressões papilares com qualidade para exame comparativo, revelados no local do 

crime, num total de oito fragmentos, foram positivados para um dos suspeitos 

 

 

 

      Gabinete da Superintendência de Polícia Técnico-

Científica, em Goiânia, aos 27 de Abril de 2018. 

 

 

 

 

 

REJANE DA SILVA SENA BARCELOS 

Superintendente da SPTC 

 


