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BOLETIM GERAL Nº. 006/2018   Goiânia, 04 de junho 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 15 DE JUNHO DE 2018. O 

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

legais e tendo em vista o que consta do Processo no 201800016004342, resolve: I - 

nomear, 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, o pessoal constante do Anexo Único deste Decreto para exercer, 

em caráter efetivo, os cargos ali especificados, todos do Quadro de Pessoal da 

Superintendência de Polícia Técnico-Científica da Secretaria da Segurança Pública, em 

virtude de habilitação em concurso público a que se submeteu na forma da lei; II - delegar 

ao Secretário de Estado de Gestão e Planejamento, JOAQUIM CLÁUDIO FIGUEIREDO 

MESQUITA, competência para proceder, mediante portaria, a correções de erros materiais 

pertinentes a classificações, nomes, e CPFs/MF do pessoal constante do referido Anexo 
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Único 

 I - AUXILIAR DE AUTÓPSIA DE 3ª CLASSE Nº DE ORDEM NOMEAR CPF/MF Nº 

CLASSIFICAÇÃO 1 GERAL PNE 1 MARCOS PAULO SENA RIBEIRO 037.374.431-57 70º 

  II - PERITO CRIMINAL DE 3ª CLASSE Nº DE ORDEM NOMEAR CPF/MF Nº CLASSIFICAÇÃO 

1 GERAL PNE 1 KEYLLA ALBUQUERQUE BATISTA 017.697.591- 82 264º ●●● 2 LUANA 

PRADO MORAES 004.840.571- 03 265º ●●● 3 CHARLEY GUY DE ABREU JÚNIOR 

022.219.131- 75 266º ●●● 4 RAIANE MENDES DE OLIVEIRA 024.706.281- 21 267º ●●● 5 

PAULO VITTOR PARECIS SILVA 005.801.641- 44 268º ●●● 6 LEANDRO SILVA 

NASCIMENTO 018.319.463- 27 269º ●●● 7 LUIZ FELIPE GULLO CUNHA 120.003.597- 60 

270º. 

 

 

     1.1 ATOS DO SECRETÁRIO DA CASA CIVIL  

SEM ALTERAÇÃO 

 

 

 

 

     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 0205/2017/SSP de 07 de Junho 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 n° 

201800016007758; RESOLVE: Art. 1° Definir o Campo de Aplicação dos Administradores do 

Banco de Perfis Genéticos da SPTC/GO, equipe de Tecnologia da Informação da Gerência 

de Informática e Telecomunicações da SSPGO (GIT/SSPGO) com permissão para dar 

suporte no servidor e no sistema CODIS. Art. 2° Explanar sobre as Definições, Siglas e 

Abreviaturas: § 1° CODIS: software desenvolvido pelo FBI (Federal Bureau of Investigation) 

e significa Combined DNA Index System (Sistema de índice combinado de DNA). CODIS 

liga evidências de DNA obtidas a partir de cenas de crime, identificando criminosos em 

série e também compara a evidência da cena do crime com os perfis de DNA obtidos de 
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criminosos condenados, fornecendo assim aos investigadores a identidade do autor do 

crime. Além disso, o CODIS contém perfis de parentes de pessoas desaparecidas, restos 

humanos não identificados. Existem três níveis do CODIS no Brasil: o sistema de índice de 

DNA local, usado por laboratórios individuais localizados nos estados, Distrito Federal e 

Polícia Federal e o sistema de índice de DNA nacional administrado pela Polícia Federal 

como o banco de dados de DNA do país, contendo todos os perfis de DNA carregados 

pelos laboratórios participantes da Rede Integrada de Banco de Perfis Genéticos (estados, 

Distrito Federal e Polícia Federal). § 2° Administrador do BPG/SPTC-GO: Perito Criminal que 

atenda aos requisitos estabelecidos pelo Comitê Gestor da RIBPG, nomeado por portaria, 

ponto central de contato para a RIBPG no Laboratório de Biologia e DNA Forense, 

responsável por garantir o cumprimento das normas estabelecidas no Manual de 

procedimentos operacionais da Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos. § 3° 

Administrador local: é o Administrador do BPG/SPTC-GO e que possui acesso ilimitado e 

irrestrito a todas as funcionalidades do software CODIS, para monitorar e realizar 

atualizações e upgrades no software. § 4° Usuários do grupo backup operators: usuários 

que contém conta de acesso ao sistema operacional do Windows onde funciona o CODIS, 

para realização dos backups e manutenção do servidor. § 5° BNPG: Banco Nacional de 

Perfis Genéticos. § 6° BPG/SPTC-GO: Banco de Perfis Genéticos da Superintendência de 

Polícia Técnico-científica do Estado de Goiás. § 7° CODIS: Combined DNA Index System. § 

8° FBI: Federal Bureau of Investigation. § 9° GIT: Gerência de Informática e 

Telecomunicações. § 10. ICLR: Instituto de Criminalística Leonardo Rodrigues. § 11. RIBPG: 

Rede Integrada de Banco de Perfis Genéticos. § 12. SEGPLAN: Secretaria de Estado de 

Gestão e Planejamento. § 13. SPTC: Superintendência de Polícia Técnico-científica. § 14. 

SSPGO: Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás. Art. 3° Definir os Recursos 

Necessários: § 1° Servidor com sistema CODIS; § 2° Ambiente climatizado e seguro para 

guarda do servidor. Art. 4° Descrever os Procedimentos no Tocante as Considerações 

Iniciais § 1° O Banco de Perfis Genéticos da SPTC/GO foi criado pela Portaria n.º 1970/2014 

datada de 29/12/2014 da SSPGO; O software utilizado pelo BPG/SPTC foi cedido pelo FBI 

por acordo celebrado entre o Governo Brasileiro (Polícia Federal) e o Governo Americano 

(FBI). § 2° O Estado de Goiás, para receber o software CODIS, assinou acordo de 

cooperação técnica cujo extrato foi publicado no Diário Oficial da União n.º 227, na Seção 

3, do dia 22/11/2013; § 3° A carta divulgada pelo FBI do Departamento de Justiça dos 

Estados Unidos (Letter of Agreement - LOA), em 05/01/2015, na Seção II.A.2 da Carta de 

Acordo, estabelece que uma das responsabilidades do FBI é preparar e distribuir diretrizes 

para a utilização do CODIS. Essas diretrizes devem estar disponíveis na língua inglesa. De 

acordo com essa cláusula, são consideradas ainda as seguintes diretrizes nos termos do 

acordo: não autoriza qualquer agência ou lei internacional a distribuir, publicar ou divulgar 

informações obtidas ou incluídas no software, incluindo, boletins, capturas de tela do 

software, materiais de reunião e instruções e/ou material de treinamento, sem a aprovação 

prévia por escrito do FBI; § 4° Todas as ações relacionadas ao sistema CODIS estão 

baseadas nos três princípios da segurança da informação e, portanto, norteadores das 

ações desenvolvidas por todos os operadores e usuários do sistema CODIS e demais 

sistemas que viabilizam a operacionalização do BPG/SPTC-GO: I - Confidencialidade: a 
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informação somente deve estar acessível a quem deva acessá-la e a ninguém mais; II - 

Integridade: a informação deve estar íntegra, sem alterações não autorizadas, causadas 

dolosa ou culposamente, até mesmo de forma acidental; III - Disponibilidade: a informação 

deve estar sempre disponível a quem deve ter acesso a ela. § 3° O servidor que hospeda o 

BPG/SPTC e, consequentemente, o software CODIS está fisicamente instalado na Gerência 

de Informática e Telecomunicações da SSPGO (GIT/SSPGO); § 4° O cliente que acessa o 

servidor está fisicamente instalado no Laboratório de Biologia e DNA Forense do Instituto 

de Criminalística Leonardo Rodrigues; § 5° O Administrador Titular do BPG/SPTC-GO e, na 

sua ausência, seu adjunto, de acordo com o Manual de Procedimentos Operacionais da 

RIBPG, 3ª Versão, publicado pela Resolução n.º 02 de 24/10/2017, do Comitê Gestor, é o 

ponto central de contato para a RIBPG e é o responsável, executando ou supervisionando, 

por: I - Garantir o cumprimento das normas estabelecidas no referido manual; II - Exercer o 

controle de usuários que acessam o sistema CODIS; III - Garantir o sigilo dos dados 

armazenados; IV - Notificar o administrador do Banco Nacional de Perfis Genéticos, caso o 

Laboratório deixe de cumprir requisitos estabelecidos no Manual da RIBPG; V - Garantir o 

funcionamento do BPG/SPTC-GO e a sua comunicação com o BNPG; VI - Realizar cópias 

de segurança do BPG/SPTC-GO (backup); e VII - Os procedimentos de inserção, uploads e 

análise dos resultados do BPG/SPTC-GO. VIII - Considerando o grau de especialização 

exigidos para realização de cópias de segurança do sistema CODIS, bem como o nível de 

acesso necessário para garantir a segurança do servidor, tais atribuições devem ser 

realizadas pela Gerência de Informática e Telecomunicações da Secretaria de Segurança 

Pública do Estado de Goiás (GIT/SSPGO). IX - É de responsabilidade do Administrador do 

BPG/SPTC-GO e, na sua ausência, seu adjunto, supervisionar as atividades desenvolvidas 

pela GIT/SSPGO relacionadas ao sistema CODIS. A GIT/ SSPGO deve permitir visitas 

técnicas do Administrador do BPG/ SPTC-GO e deve enviar relatórios, quando solicitado, 

para monitorar e acompanhar as ações decorrentes da manutenção do hardware e da 

realização das cópias de backup exigidas pelo Manual da RIBPG. X - A GIT/SSPGO deve 

permitir auditorias internas e auditorias externas, agendadas previamente, como do 

Ministério da Justiça, conforme prevê o Art. 9º do Decreto Presidencial n.º 7.950/13, ou de 

órgãos acreditadores. XI - O Gerente da GIT/SSPGO ou servidor por ele designado deve 

informar qualquer intercorrência do BPG/SPTC-GO que venha comprometer: a) O sigilo 

dos dados armazenados; b) A segurança do servidor que hospeda o sistema CODIS; c) 

Qualquer problema que inviabilize a comunicação entre o cliente e o servidor e entre este 

e o BNPG; d) Qualquer dano no hardware e/ou software; e) Qualquer ocorrência que a 

equipe especializada julgar necessária comunicar ao Administrador do BPG/SPTC-GO. Art. 

5° Dispor sobre a segurança física do servidor CODIS: § 1° O servidor deve ficar em 

ambiente de acesso restrito e controlado. Não é permitido o livre acesso a usuários não 

autorizados previamente pelo Administrador do BPG/SPTC-GO; § 2° O servidor deve ser 

protegido de variações de picos na rede elétrica; § 3° O servidor deve ser protegido de 

variações de temperatura. Art. 6° Descrever a Rotina de backup: § 1° O banco de dados do 

sistema CODIS é baseado no sistema Microsoft SQL Server. Dessa forma, toda instalação 

do CODIS contém um plano de manutenção (Maintanence Plan) que inclui a geração de 

cópias de segurança em todos os dias úteis (de segunda à sexta-feira). Esse plano de 
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manutenção prevê a retenção de cópias de segurança das últimas quatro semanas, 

apagando as mais antigas. As cópias de segurança do BPG/SPTC-GO, devem obedecer as 

“Orientações gerais para backup dos bancos de perfis genéticos, Versão 1, de 16 de março 

de 2015” (documento interno da RIBPG); § 2° Os backups diários, armazenados no 

servidor, podem ser comprometidos em casos mais graves de dano ou falha no sistema. 

Dessa forma o servidor CODIS não pode ser o único local de guarda de cópias de 

segurança. Diariamente, devem ser feitos backup em outra unidade de armazenamento; § 

3° As cópias de backup externas devem ser realizadas na SEGPLAN, em servidores remotos 

que são disponibilizados no Data Center do órgão para uso da SSP, conforme Decreto nº 

8.463, de 29 de setembro de 2015, em ambiente com acesso restrito à equipe da 

GIT/SSPGO; § 4° O ambiente da SEGPLAN que hospeda as cópias de backup do sistema 

CODIS também está sujeito a auditorias internas e externas, conforme prevê o Decreto 

Presidencial n.º 7.950/13 e as normas estabelecidas pelo Comitê Gestor da RIBPG; § 5° Os 

arquivos e pastas críticas para backup estão descritos nas “Orientações gerais para backup 

dos bancos de perfis genéticos, Versão 1, de 16 de março de 2015” (documento interno da 

RIBPG); § 6° Deve ser realizado ainda backup da máquina virtual, que deve ser feito 

conforme as “Orientações gerais para backup dos bancos de perfis genéticos, Versão 1, de 

16 de março de 2015” (documento interno da RIBPG). Cabe ao suporte de tecnologia da 

informação verificar o pleno funcionamento deste backup, sob a supervisão do 

Administrador do BPG/SPTC-GO. Recomenda-se realizar backup da máquina virtual a cada 

3 meses. Art. 7° Dispor sobre os Usuários que podem realizar backup: § 1° Os usuários com 

perfil de administrador do BPG/SPTC-GO tem privilégios para realizar backups; § 2° Os 

usuários com perfil de administrador local têm privilégios para realizar backups; § 3 °Os 

usuários que estejam no grupo “backup operators” tem privilégios para realizar backups; § 

4 °Somente terá acesso ao servidor CODIS, para manutenções e realização das cópias de 

segurança, pessoas previamente autorizadas formalmente pelo Administrador do 

BPG/SPTC-GO; § 5 °O usuário responsável pela manutenção do servidor e realização das 

cópias de segurança somente poderá utilizar seu usuário e senha. As contas de acesso 

devem ser criadas individualmente, uma para cada usuário, inclusive para o suporte de 

tecnologia da informação; § 6° Todos os usuários devem assinar termo de sigilo e 

confidencialidade. Art. 8° Informar outras ações para proteção do sistema CODIS: § 1° É de 

competência da GIT/SSPGO designar servidor especializado, sob a supervisão do 

Administrador do BPG/SPTC-GO e, na sua ausência, seu adjunto, para realizar atualização 

mensal do sistema operacional do CODIS (Windows update); § 2° Os sistemas que 

hospedam o servidor e cliente devem ser protegidos com antivírus; § 3° Os sistemas 

operacionais (Windows) do CODIS devem estar em uma rede separada por firewall; § 4° O 

sistema CODIS funciona apenas com a liberação no Firewall do acesso ao sistema para os 

Peritos Criminais usuários do CODIS, através de IP específico da Estação de Trabalho 

informada; § 5° É liberado acesso remoto ao servidor para a Equipe de TI da GIT/SSPGO, 

para configuração de monitoramento e manutenção do servidor; § 6° Adicionalmente, é 

necessária a liberação do Windows Update, para a atualização do Windows, a liberação de 

atualização do sistema Antivírus e a liberação para monitoramento do servidor pelo Zabbix 

e PRTG; § 7° Não é necessário acesso externo algum ao servidor diretamente. PUBLIQUE-
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SE. 

                                                    B)    Portaria nº 0381/2018/SSP de 21 de Maio 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 atribuições legais, e considerando o Processo SEI/n° 201500016002965. 

RESOLVE: 

 Art. 1º. Alterar a composição da Comissão instituída pela Portaria 0341/0218, de 10 de 

maio de 2018, publicada no Diário Oficial n. 22.803: I - Tenente Coronel BM 01.245 

CLODOALDO DONADON PEREIRA, CPF 535.964.551-20, como Presidente; II - Tenente 

PM 34.030 ANDRÉ ALVES SOUZA, CPF 007.133.311- 86, como membro; III - Perito 

Criminal RODRIGO OTÁVIO DE MELO GOMES, CPF 000.709.261-07, como membro; IV - 

Cabo PM 33.803 EDUARDO MARQUES DE DEUS, CPF n. 898.149.321-91, como Secretário 

da Comissão; V - Perito Criminal CELSO FARIA DE SOUZA, CPF n. 664.931.021- 20, como 

Engenheiro responsável pela área de Telecomunicação; VI - Soldado PM RAFAEL LEITE 

CARVALHO FURTADO, CPF n. 027.199.111-94, como Engenheiro Elétrico; VII - Cabo BM 

FÁBIO ARRUDA ARAÚJO, CPF n. 833.157.131-20, como Engenheiro Civil; VIII -CÁSSIO 

OLIVEIRA CAMILO, CPF n. 974.033.501-20, Gerente de Informática e Telecomunicação da 

SSP; IX –Papiloscopista de Polícia PEDRO GUILHERME DE MELO GOMES, CPF n. 

020.998.781-29 como membro; X - Agente de Polícia JOÃO CARLOS GOMES CARNEIRO, 

CPF n. 616.297.898-04 como membro; XI - Agente de Segurança Prisional RODRIGO 

HELOU ROCHA CARNEIRO, CPF n. 712.771.291-34, como membro.  

Art. 2º. Determinar o encaminhamento desta Portaria ao Comando- -Geral da Polícia 

Militar, ao Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar, ao Gabinete do Delegado Geral 

da Polícia Civil, à Superintendência de Polícia Técnico-Científica, à Gerência de Informática 

e Telecomunicações, à Diretoria Geral de Administração Penitenciária, à Superintendência 

de Gestão do Sistema Integrado de Comando e Controle, à Superintendência de Gestão, 

Planejamento e Finanças desta Pasta para conhecimento e demais providências. Art. 3º 

Esta Portaria entra em vigor a partir de sua publicação, revogando às disposições em 

contrário. CUMPRA-SE, PUBLIQUE-SE. 

  

                                                    C)    Portaria nº 0424/2018/SSP de 28 de Maio de 

2018- O Secretário da Segurança Pública do Estado 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 atribuições legais, e considerando o Processo SEI/n° 201800007032651, 

RESOLVE: 

 Art. 1º RETORNAR ao órgão de origem o servidor LEANDRO DE JESUS BARROS REIS 

DA CUNHA, inscrito no CPF nº CPF 726.088.461-49, ocupante do cargo de Dactiloscopista, 

com ônus (folha de pagamento) para o Gabinete do Delegado Geral da Polícia Civil; 

 Art. 2º Determinar o encaminhamento desta Portaria ao Gabinete do Delegado Geral da 

Polícia Civil, à Superintendência de Polícia Técnico-Científica, à Superintendência de 

Gestão, Planejamento e Finanças desta Pasta, e à Gerência de Gestão de Pessoas, para 

conhecimento e demais providências pertinentes. PUBLIQUE-SE. 
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                                                     D)    Portaria nº 0466/2018/SSP de 06 de Junho de 

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

legais, e com fundamento na Lei nº 19.156, de 29 de dezembro de 2015, e ainda, 

considerando o disposto no artigo 23 do Decreto nº 8.940, de 17 de abril de 2017 - 

Processo n. 20180005001699. RESOLVE: 

 Art. 1º CONSTITUIR Comissão de Avaliação Especial de Desempenho - CAED, a que se 

refere à no artigo 39, § 2º, da Lei nº 19.156, de 29 de dezembro de 2015 e artigo 4º do 

Decreto nº 8.940, de 17 de abril de 2017.  

Art. 2º DESIGNAR, sem prejuízo de suas atribuições, para a composição desta Comissão, 

os servidores abaixo relacionados: I - Coracy Nunes de Jesus, Gerente de Gestão de 

Pessoas da SSP, CPF nº 229.139.631-53 - Presidente; II - Marcellus Sousa Arantes, 

Médico-Legista de 1ª Classe Nível III, CPF nº 27906668812 - membro; III - Guilherme 

Marinho Amorim, Perito Criminal de 1ª Classe Nível II, CPF nº 020.712.831-63 - membro; 

IV - Paulo José Alves de Oliveira, Assistente de Gestão Administrativa, CPF nº 

576.477.471-34 - suplente; V - Ricardo Matos da Silva, Perito Criminal de 1ª Classe Nível 

III, CPF nº 931.477.321-34- suplente; VI - Priscila Rodrigues Barcelos, Médico-Legista de 

1ª Classe Nível III, CPF nº 838.265.801-68- suplente. Art. 3º COMPETE a Comissão de 

Avaliação Especial de Desempenho, conforme disposto no artigo 26º do Decreto nº 8.940, 

de 17 de abril de 2017: I - organizar, coordenar, orientar e monitorar o processo de 

avaliação especial de desempenho dos órgãos e das entidades do Poder Executivo; II - 

manter o registro da composição das Comissões de Avaliação Especial de Desempenho, 

das Comissões de Recursos e das Comissões de Processo Administrativo de Exoneração 

dos órgãos e das entidades do Poder Executivo; III - monitorar o desempenho das 

Comissões Especiais de Avaliação de Desempenho e das Comissões de Recursos dos 

órgãos e das entidades do Poder Executivo; IV - disponibilizar e administrar sistema 

informatizado para realização da avaliação especial de desempenho nos órgãos e 

entidades do Poder Executivo; V - disponibilizar, preferencialmente de forma eletrônica, 

em seu sítio na internet, o Manual de Avaliação Especial de Desempenho contendo as 

regras e as instruções referentes ao estágio probatório; VI - prover treinamento sistemático 

para membros de comissões de avaliação especial de desempenho e de comissões de 

recursos para a melhoria contínua do processo de avaliação; VII - prover orientação para 

membros de comissões de processo administrativo de exoneração, quando necessário; VIII 

- propiciar às comissões de avaliação especial de desempenho e às comissões de recursos 

orientação e suporte técnico necessários para realização de seus trabalhos; IX - manter 

sistema de arquivamento e acompanhamento eletrônicos da documentação referente a 

estágio probatório; X-criar e implementar condições de aperfeiçoamento e 

desenvolvimento profissional dos servidores em estágio probatório, a fim de auxiliá-los na 

superação de suas dificuldades; XI - promover o alinhamento do programa de qualificação 

disponibilizado pela Escola de Governo com as necessidades de desenvolvimento 

profissional dos servidores em estágio probatório; XII - realizar outras atividades 

necessárias à implementação da avaliação especial de desempenho no âmbito de sua 

competência. Art. 4º Os casos omissos de que trata esta Portaria serão resolvidos pela 

Comissão Central de Avaliação Especial de Desempenho da Secretaria de Estado de Gestão 
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e Planejamento. Art. 5º. Determinar o encaminhamento desta Portaria à Superintendência 

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

Gerência de Gestão de Pessoas desta Secretaria e à Secretaria de Estado de Gestão e 

Planejamento, para conhecimento e demais providências pertinentes; Art. 6º. Esta Portaria 

entra em vigor na data de sua assinatura. DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE 

                                                                     

                                                    E)       Portaria nº 0467/2018/SSP de 06 de Junho de 

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

legais, e com fundamento na Lei nº 19.156, de 29 de dezembro de 2015, e ainda, 

considerando o disposto no artigo 23 do Decreto nº 8.940, de 17 de abril de 2017 - 

Processo n. 20180005001699. RESOLVE: 

 Art. 1º CONSTITUIR Comissão de Recursos, a que se refere à no artigo 39, § 2º, da Lei nº 

19.156, de 29 de dezembro de 2015 e artigo 6º do nº 8.940, de 17 de abril de 2017. 

 Art. 2º DESIGNAR, sem prejuízo de suas atribuições, para a composição desta Comissão, 

os servidores abaixo relacionados: I - Veronice Elizabeth Abrãao dos Santos, Analista de 

Gestão, CPF nº 648.275.770-72- Presidente; II - Valdinei da Silva, Perito Criminal de Classe 

Especial, CPF nº 439.565.641-20- membro; III - Peterson Freitas Moreira, Médico-Legista 

de 1ª Classe Nível III, CPF nº 556.804.101-68- membro; IV - Kárita Fortes Ribeiro de 

Alcântara, Perito Criminal de 1ª Classe Nível II, CPF nº 730.402.821-15- suplente; V - 

Sérgio Luiz Veras Nogueira Mendonça, Assistente de Gestão Administrativo, CPF nº 

285.866.461-72- suplente; VI - Ricardo Peixoto Claudino da Silva, Médico Legista de 2ª 

Classe Nível III, CPF nº 786.237.311-15- suplente. 

 Art. 3º COMPETE a Comissão de Recursos, conforme disposto no artigo 27º do Decreto 

nº 8.940, de 17 de abril de 2017. I - julgar, de maneira objetiva e imparcial, o recurso 

interposto contra o resultado da avaliação especial de desempenho, nos prazos 

estabelecidos pelo art. 34 deste Decreto; II - requerer de qualquer unidade administrativa, 

quando necessário, documentos e informações dos servidores que interpuserem recurso 

para elucidar fatos e questões suscitadas pelo recorrente e fundamentar a decisão da 

Comissão; III - comunicar o resultado do julgamento do recurso à Comissão Especial de 

Avaliação de Desempenho e determinar a alteração da nota, caso esta tenha sido a 

decisão do órgão recursal, em 2 (dois) dias úteis; IV - notificar o servidor, por escrito ou 

eletronicamente, desde que comprovado o recebimento, a respeito da decisão do recurso 

interposto, no prazo fixado pelo art. 34 deste Decreto; V - realizar outras atividades 

necessárias à implementação da avaliação especial de desempenho, no âmbito de sua 

competência. § 1º O julgamento do recurso será registrado em ata. § 2º Os membros das 

Comissões de recursos responderão solidariamente por todos os atos nelas praticados, 

salvo se posição individual divergente restar devidamente fundamentada e registrada no 

documento em que tiver sido tomada a decisão. § 3º As demais decisões da Comissão 

serão registradas em ata. § 4º Os recursos serão distribuídos paritariamente entre os 

membros da Comissão para relatoria e serão submetidos à apreciação dos demais, que 

poderão acompanhar ou discordar do relator com a devida fundamentação de sua 

divergência em ata. § 5º A decisão do recurso será tomada pela maioria dos membros da 

Comissão. § 6º A critério do relator do recurso, poderão ser realizadas diligências para a 
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instrução do julgamento. Art. 4º Os casos omissos de que trata esta Portaria serão 

resolvidos pela Comissão Central de Avaliação Especial de Desempenho da Secretaria de 

Estado de Gestão e Planejamento. Art. 5º. Determinar o encaminhamento desta Portaria à 

Superintendência de Polícia Técnico-Científica, à Superintendência de Gestão, 

Planejamento e Finanças, à Gerência de Gestão de Pessoas desta Secretaria e à Secretaria 

de Estado de Gestão e Planejamento, para conhecimento e demais providências 

pertinentes; Art. 6º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura. DÊ-SE CIÊNCIA, 

PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE. 

                                                 

                                                            F) Portaria nº 0472/2018/SSP de 12 de Junho de 

2018- O Secretário de Estado da Segurança Pública de Goiás 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 Processo/SEI nº 201800007022708 CONSIDERANDO a recente 

alteração normativa prevista na Lei 13.491/2017, que amplia a definição de crimes 

militares, passando a abranger diversas infrações penais cometidas no exercício ou em 

razão da função militar, exceto crimes dolosos contra a vida; CONSIDERANDO que, de 

acordo com o Tribunal de Justiça de Goiás (Despacho-Ofício n.º 000719/2018, exarado 

pela Corregedoria-Geral da Justiça, nos autos do processo administrativo n.º 

201710000062118), Ministério Público de Goiás (Nota Técnica do Ministério Público nº 

2/2017/CAO) e a Procuradoria Geral do Estado (Despacho nº 003410), a ampliação 

supracitada não altera a competência e atribuição investigativa no caso de crimes dolosos 

contra a vida praticados supostamente por militares estaduais contra civis, uma vez que, 

com relação aos referidos crimes, a lei tratou especifica e individualizadamente da hipótese 

de crime doloso contra a vida praticado por militar da união; CONSIDERANDO os conflitos 

positivos de atribuição entre as Polícias Civil, Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do 

Estado de Goiás que podem surgir por ocasião de dúvidas a respeito da forma de 

interpretação da Lei; CONSIDERANDO a necessidade de atenção aos princípios 

norteadores da Administração Pública, notadamente o da eficiência e os riscos jurídicos 

impostos pelo bis in idem que a instauração de dois procedimentos para a apuração do 

mesmo fato acarretam aos investigados e ao Estado; CONSIDERANDO a necessidade de 

regulamentação das atribuições para a instauração e presidência de autos de investigação 

relativos a crimes supostamente praticados por policiais militares ou bombeiros militares 

estaduais em serviço; RESOLVE: Art. 1º. Os crimes dolosos contra a vida de civis 

supostamente praticados por policiais militares ou bombeiros militares estaduais em 

serviço deverão ser investigados exclusivamente pela Polícia Civil, ficando vedada a 

instauração de procedimentos apuratórios criminais pelas demais forças policiais; §1º 

Sejam imediatamente remetidos à Polícia Civil todos os autos de Inquérito ou 

procedimentos investigativos eventualmente instaurados pelas demais forças para a 

apuração dos crimes de que trata o presente artigo. §2º Cabe à Corregedoria da Polícia 

Militar e do Corpo de Bombeiros Militar a instauração do Procedimento Administrativo 

Disciplinar para a apuração da responsabilidade funcional do militar envolvido, devendo 

haver a prevalência da produção de provas para os procedimentos criminais, que poderão 

ser aproveitadas na instrução dos procedimentos de que trata este parágrafo. Art. 2º - 
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Feita a exceção prevista no art. 1º, os demais crimes que, por força da Lei 13.491/2017, 

passaram a ser da competência da justiça militar estadual, nos termos do art. 9º, II, do 

CPM, quais sejam, os previstos na legislação penal comum e extravagante, supostamente 

praticados por militares estaduais em serviço, deverão ser investigados exclusivamente 

pela Polícia Militar ou Corpo de Bombeiros Militar, a depender da instituição a que 

pertença o investigado, ficando vedada a instauração de procedimentos apuratórios 

criminais pelas demais forças policiais; §1º Sejam imediatamente remetidos às forças 

policiais militares respectivas todos os autos de Inquérito ou procedimentos investigativos 

eventualmente instaurados pelas demais forças para a apuração dos crimes de que trata o 

presente artigo. §2º Permanece sendo das Corregedorias da Polícia Militar e do Corpo de 

Bombeiros Militar a instauração do Procedimento Administrativo Disciplinar para a 

apuração da responsabilidade funcional do militar envolvido, devendo haver a prevalência 

da produção de provas para os procedimentos criminais, que poderão ser aproveitadas na 

instrução dos procedimentos de que trata este parágrafo. §3º Fica autorizada, 

exclusivamente no Inquérito Penal Militar e para apuração de crimes militares, a requisição 

de exames periciais pelas corregedorias militares, e a fim de atender o que determina a 

Portaria 417/2018, deverá a Gerência de Tecnologia da Informação desta Secretaria 

promover as alterações necessárias nos sistemas próprios no prazo de 1 mês. Art. 3º. 

Determinar o encaminhamento desta Portaria ao Gabinete do Delegado Geral da Polícia 

Civil, ao Comando Geral da Polícia Militar, ao Comando Geral do Corpo de Bombeiros 

Militar, à Superintendência de Polícia Técnico-Científica, à Gerência de Informática e 

Telecomunicações e à Superintendência de Gestão, Planejamento e Finanças desta 

Secretaria, para conhecimento e demais providências pertinentes; Art. 4º. Esta portaria 

entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. 

CUMPRA-SE e PUBLIQUE-SE. 

 

                                                     g)    Portaria nº 0477/2018/SSP de 18 de Junho de 

2018-  O Secretário de Estado da Segurança Pública do Estado 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 atribuições legais, RESOLVE: Art. 1º - DISPENSAR da função de 

Tutoria Master da Rede Nacional de EAD da SENASP/MJ o Servidora militar CAP QOPM 

RG 32.158 Kamila Fernandes de Freitas, portadora do CPF n. 888.764.031-91, a partir do 

dia 31/05/2018; Art. 2º - DESIGNAR para assumir a função de Tutor(a) Master do Estado 

de Goiás, a Servidora militar 1º TEN QOAPM RG 31.115 Waleska Faria dos Santos, 

portadora do CPF: 939.664.401-30 a partir do dia 31/05/2018; Art. 3°-Determinar que 

o(a) servidor(a) adote todas as providências para o desenvolvimento da Rede EAD 

SENASP/MJ no Estado de Goiás, divulgando e capacitando os servidores da Pasta e 

estimulando a integração interinstitucional; Art. 4º- Encaminhar cópia da presente, para 

a Superintendência da Academia Estadual de Segurança Pública; Superintendência de 

Gestão, Planejamento e Finanças; Comando da Polícia Militar, Comando do Bombeiro 

Militar, Delegacia Geral da Polícia Civil, Superintendência da Polícia Técnico-Científica e à 

Diretoria Geral de Administração Penitenciária para as providências complementares. 

CUMPRA-SE e PUBLIQUE-SE. 
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3. ATOS DO SUPERINTENDENTE DA 

POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA 

 

 

3.1 – PORTARIAS 

 
 

a)     Portaria Nº. 056/2018 de 05 de Junho 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 0187/2018-GGP, datado de 30 de maio de 2018, ... 

RESOLVE: 

I – Lotar, a partir de 01 de junho de 2018, o servidor UBIRATAN 

PEREIRA DOS SANTOS, CPF nº 440.736.661-34, ocupante do cargo celetista de 

Operador da Metrobus Transporte Coletivo S.A, no 1º Núcleo Regional de Polícia 

Técnico-Científica de Aparecida de Goiânia-GO, com carga horária de 44 (quarenta e 

quatro) horas semanais; 

                       II – Deixar de conceder trânsito ao servidor em questão, com fulcro no 

item II da Portaria nº. 314/2009/SSPJ, de 25/03/2009; 

                     III – Determinar o encaminhamento de cópias deste ato à 1º Núcleo 

Regional de Polícia Técnico-Científica de Aparecida de Goiânia-GO e à Gerência de Gestão 

de Pessoas da Pasta para conhecimento e providências. CUMPRA-SE e PUBLIQUE-SE. 

  

b) Portaria Nº. 057/2018 de 05 de Junho de 2018- 

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

de Polícia Técnico-Científica, no uso de suas atribuições legais e nos termos do disposto 

no art. 36 do Decreto nº 8.934, de 06 de abril de 2017, considerando o Memorando nº 

181/2018-GGP, datado de 28 de Maio de 2018... 

RESOLVE: 

Art. 1º- Lotar, a partir desta data, o servidor LUIZ DIAS DE SOUZA, CPF 

160.927.081-91, Celetista - ocupante do cargo de Operador de Tráfego da Metrobus 

Transporte Coletivo S.A, no INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA LEONARDO 

RODRIGUES, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais. 
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Art. 2º - Deixar de conceder dias de trânsito ao 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 às 

Gerências do Instituto de Criminalística Leonardo Rodrigues e à Gerência de Gestão de 

Pessoas da Pasta, para conhecimento e providências. CUMPRA-SE e PUBLIQUE-SE. 

  

 

                                                   C)   Portaria Nº. 058/2018 de 04 de Junho de 2018 –  

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

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

Memorando nº 191/2018-GGP, 2725437 datado de 30 de Maio de 2018... 

                        RESOLVE:  

                         Art. 1º - Lotar, a partir desta data, o servidor JAIR CARDOSO GOMES, 

CPF nº 234.419.761-34, no INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA LEONARDO 

RODRIGUES, Celetista, ocupante do cargo de Operador da Metrobus Transporte Coletivo 

S/A, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais. 

Art. 2º - Deixar de conceder dias de trânsito ao 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 às 

Gerências do Instituto de Criminalística Leonardo Rodrigues e de Gestão de Pessoas da 

Pasta, para conhecimento e providências. CUMPRA-SE e PUBLIQUE-SE. 

 

                                                    d)   Portaria Nº. 059/2018 de 05 de Junho de 2018 – 

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

da Polícia Técnico-Científica, considerando a Portaria nº 0373/2018/SSP, de 15 de maio 

de 2018, 

                        RESOLVE: 

                      Art. 1º Lotar a partir 01 de junho de 2018 o servidor SÉRGIO LUIZ VERAS 

NOGUEIRA MENDONÇA, inscrito no CPF nº 285.866.461-72, ocupante do cargo de 

Assistente de Gestão Administrativa, na Gerência do Instituto de Medicina Legal 

Aristoclides Teixeira, com carga horária de 30 (trinta) horas semanais (Processo SEI nº 

201800016009775 Redução de Carga Horária, com jornada de trabalho das 07:00 às 

13:00 horas) 

                       Art. 2º O servidor a que se refere o artigo anterior exercerá atividades de 

suporte ao campo de atuação do Gabinete desta Superintendência, em especial às 

demandas prioritárias definidas pela Superintendente; 

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=4511040&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=2891&infra_hash=214b6a09b8266f1333c62fdedda78ab2bb8e85d5b6c9ed48d6a6148e1a3058a9
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                       Art. 3º Deixar de conceder trânsito, com fulcro no item II da Portaria nº. 

314/2009/SSPJ, de 25/03/2009; 

                       Art. 4º Encaminhar cópias desta Portaria às Gerências de Medicina Legal e 

de Gestão de Pessoas da Pasta, para conhecimento e demais providências pertinentes. 

CUMPRA-SE e PUBLIQUE-SE. 

                                                 e)     Portaria Nº. 060/2018 de 05 de Junho de 2018 – 

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

de Polícia Técnico-Científica, no uso de suas atribuições legais e nos termos do disposto 

no art. 36 do Decreto nº 8.934, de 06 de abril de 2017, 

CONSIDERANDO que a movimentação de servidores é imprescindível 

para a manutenção do funcionamento permanente das unidades desta 

Superintendência; 

CONSIDERANDO o poder discricionário que faculta a administração 

pública para tomar decisões pela conveniência e oportunidade ao que for melhor para a 

administração. 

RESOLVE: 

 Art. 1º Dispensar, a partir desta data, o servidor Perito Criminal, 

ALEXANDRE PASCOAL VÊNCIO, CPF 440.819.441-72, da Seção de Merciologia 

Autenticidade e Vistoria Forense, do Instituto de Criminalística Leonardo Rodrigues. 

Art. 2º Lotar, a partir desta data, o servidor nominado no item I, na 

seção de Meio Ambiente, do Núcleo de Perícias Ambientais deste Instituto. 

Art. 3º Deixar de conceder trânsito ao servidor em epígrafe, com fulcro 

no item II da Portaria nº. 314/2009/SSP, de 25/03/2009; 

Art. 4º Determinar o encaminhamento de cópias deste ato ao Instituto 

de Criminalística Leonardo Rodrigues e à Gerência de Gestão de Pessoas da Pasta, para 

conhecimento e providências.  CUMPRA-SE e PUBLIQUE-SE. 

 

 

                      f)        Portaria Nº. 061/2018 de 11 de Junho de 2018 – 

Dra. Rejane da Silva Sena Barcelos, A Superintendente de Polícia Técnico-Científica da 

Secretaria de Estado da Segurança Pública, no uso de suas atribuições legais. 

Considerando a necessidade de se regulamentar o conteúdo das 

publicações científica produzidas pelos integrantes da Polícia Técnico-Científica do 

Estado de Goiás; 
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RESOLVE: 

Art. 1º Criar, em caráter temporário, no âmbito desta Superintendência, 

a Comissão para Avaliação e Regulamentação da Produção Científica (CARPC). 

Art. 2º Designar os servidores abaixo relacionados para compor a 

referida Comissão: 

I - Perito Criminal RICARDO MATOS DA SILVA, CPF 931.477.321-34, 

responsável pela Divisão de Ensino, como presidente; 

II - Perito Criminal RODRIGO TAPIA PASSOS DE OLIVEIRA, CPF 

935.624.541-04, coordenador-geral do Núcleo de Inteligência Estratégica, como vice-

presidente; 

III - Perita Criminal MARIANA CORTES DE SOUSA BONFIM, CPF 

019.598.681-44, responsável pela Divisão de Gestão da Qualidade do IC, como membro; 

IV - Perito Criminal RHONAN FERREIRA DA SILVA, CPF 786.233.401-91, 

como membro; 

V - Perita Criminal NUBIA CRISTINA LOUZA CHAVEIRO, 

CPF 656.210.001-10, como membro. 

Art. 3º Podem fazer parte da comissão, mediante convite, pessoas com 

reconhecido saber nas áreas de Criminalística e Medicina Legal. 

§1º A pessoa convidada deverá assinar Termo de Confidencialidade a ser 

produzido pelo Núcleo de Inteligência Estratégica. 

§2º A pessoa convidada poderá participar das apenas das deliberações, 

não possuindo direito a voto. 

Art. 4º As reuniões serão presididas pelo presidente ou, em sua 

ausência, pelo vice-presidente, que farão lavrar em ATA específica para esse fim o que 

for deliberado e decidido. 

§1º As decisões da comissão serão tomadas por deliberação e votação 

simples. 

§2º Em caso de empate nas votações, caberá a quem estiver presidindo 

a reunião, o voto de minerva. 

Art. 5º Compete a esta comissão deliberar sobre: 
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I - Os critérios e orientações que devem ser expedidos e seguidos para 

garantir a efetiva publicação da produção técnico-científica do órgão, sem que isso afete 

a necessidade do sigilo na atividade policial; 

II - Os prazos que devem ser sugeridos para sigilo relacionado a 

informação pertinente a Polícia Técnico-Científica, como os métodos periciais; 

III - A necessidade de criação de uma Comissão Permanente 

objetivando-se avaliar individualmente cada trabalho a ser publicado por profissional da 

Polícia Técnico-Científica; 

IV - Outros assuntos que a própria Comissão entender serem 

necessários para exaurir o tema. 

Art. 6º Esta Comissão inicia suas atividades com a publicação desta 

portaria.  CUMPRA-SE e PUBLIQUE-SE. 

 

              g)         Portaria Nº. 062/2018 de 11 de Junho de 2018 – 

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

de Polícia Técnico-Científica, no uso de suas atribuições legais e nos termos do disposto 

no art. 36 do Decreto nº 8.934, de 06 de abril de 2017, 

CONSIDERANDO que a movimentação de servidores é imprescindível 

para a manutenção do funcionamento permanente das unidades desta 

Superintendência; 

CONSIDERANDO o poder discricionário que faculta a administração 

pública para tomar decisões pela conveniência e oportunidade ao que for melhor para a 

administração. 

RESOLVE: 

Art. 1º Dispensar, a partir de 22 de junho de 2018, o servidor Auxiliar de 

Autópsia, Vantuir Pinto Camargo, CPF 568.137.751-20, do 11º Núcleo de Polícia 

Técnico-Científica de Jataí/Go. 

Art. 2º Lotar, a partir desta data, o servidor nominado no item I, no 17º 

Núcleo de Polícia Técnico-Científica de Aragarças/Go. 

Art. 3º Conceder 02 (dois) dias de trânsito ao servidor em epígrafe, com 

fulcro no item I da Portaria nº. 314/2009/SSP, de 25/03/2009; 

Art. 4º Determinar o encaminhamento de cópias deste ato ao 11º 

Núcleo de Polícia Técnico-Científica Jataí, 22º Núcleo de Polícia Técnico-Científica de 
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Aragarças e à Gerência de Gestão de Pessoas da Pasta, para conhecimento e 

providências. CUMPRA-SE e PUBLIQUE-SE. 

 

                h)       Portaria Nº. 063/2018 de 07 de Junho de 2018 – 

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

de Polícia Técnico-Científica, no uso de suas atribuições legais.... 

Considerando o pedido feito pela Coordenadora Administrativa desta 

Superintendência de Polícia Técnico-Científica de  em seu Memorando nº 01/2018 -

 0890981, processo nº 201800016000040;  

Considerando o Memorando da Gerência de Gestão de Pessoas nº 

204/2018 de 07 de junho de 2018 - 2836400;  

RESOLVE: 

Art. 1º - Lotar, a partir desta data, a servidora Régia Cristina Gervázio 

Meirelles, CPF nº 818.124.261-00, na Coordenadoria Administrativa desta 

Superintendência, ocupante do cargo efetivo de Agente Administrativo, com carga 

horária de 30 (trinta) horas semanais. 

Art. 2º - Deixar de conceder dias de trânsito a servidora 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 Coordenadoria Administrativa desta Superintendência e à Gerência de Gestão de 

Pessoas da Pasta, para conhecimento e providências. CUMPRA-SE e PUBLIQUE-SE. 

 

                   i)        Portaria Nº. 064/2018 de 13 de Junho de 2018 – 

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

de Polícia Técnico-Científica, no uso de suas atribuições legais.... 

Considerando o Memorando da Gerência de Gestão de Pessoas nº 

206/2018 de 11 de junho de 2018 - 2874452;  

  

RESOLVE: 

  

Art. 1º - Lotar, a partir de 11 de junho de 2018, o servidor João Paulo 

Albuquerque Ferreira, CPF nº 024.453.551-50, no 1º Núcleo Regional de Polícia 

Técnico-Científica de Aparecida de Goiânia, ocupante do cargo em comissão de 

Assistente de Gabinete E, referência V, com carga horária de 30 (trinta) horas semanais. 

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=2528650&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=2891&infra_hash=3013d254486a85d28a8611624bceb398120f50033bb6af85224c9f19192dcc95
https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=2528564&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=2891&infra_hash=6570db0bd03c534f17434e3d266a091d361093d47ca06f08933590c50cf14ea7
https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=4630509&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=2891&infra_hash=783930a31a6effbe4e96451483b4444b53f331f57c4a0825a879ac409a99dd0c
https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=4675724&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=2891&infra_hash=241b8168ec8a59e26fc3be1c6846f34db208cf873d10381efd5be48812195a31
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Art. 2º - Deixar de conceder dias de trânsito ao 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 ao 1º 

Núcleo Regional de Polícia Técnico-Científica de Aparecida de Goiânia desta 

Superintendência e à Gerência de Gestão de Pessoas da Pasta, para conhecimento e 

providências. CUMPRA-SE e PUBLIQUE-SE. 

                   j)       Portaria Nº. 070/2018 de 15 de Junho de 2018 – 

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

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

Memorando nº 218/2018-GGP, datado de 15 de Junho de 2018... 

RESOLVE: 

Art. 1º Lotar, a partir desta data, o servidor EVENILSON FRANCISCO 

FERREIRA, ocupante do cargo de Motorista da Prefeitura Municipal de Monte Alegre de 

Goiás, CPF nº 927.900.031-49, no 19º Núcleo de Polícia Técnico-Científica de Campos 

Belos/Go, com carga horária de 40 horas semanais. 

Art. 2º Conceder 08 (oito) dias de trânsito ao servidor 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 19º 

NRPTC de Campos Belos e à Gerência de Gestão de Pessoas da Pasta, para 

conhecimento e providências. CUMPRA-SE e PUBLIQUE-SE. 

                    k)       Portaria Nº. 071/2018 de 15 de Junho de 2018 – 

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

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

Memorando nº 219/2018-GGP, 2937089 datado de 15 de junho de 2018... 

RESOLVE: 

  

Art. 1º - Lotar, a partir de 15 de junho de 2018, o servidor FERNANDO 

DA SILVA VIANA, CPF nº 713.217.211-53 no INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA 

LEONARDO RODRIGUES, ocupante do cargo em comissão de Supervisor B, CDA-4, com 

carga horária de 30 (trinta) horas semanais. 

  

Art. 2º - Deixar de conceder dias de trânsito ao servidor em epígrafe, 

com fulcro no item II da Portaria nº. 314/2009/SSP, de 25/03/2009; 

  

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=4750718&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=2891&infra_hash=5c45ce24992b3b5f9e98702280a418a359acc634194a1c43e92de6589d2299fb
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Art. 3º - Determinar o encaminhamento de cópias deste ato às 

Gerências do Instituto de Criminalística Leonardo Rodrigues e de Gestão de Pessoas da 

Pasta, para conhecimento e providências. CUMPRA-SE e PUBLIQUE-SE. 

 

                                                   l)     Portaria Nº. 072/2018 de 19 de Junho de 2018 – 

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

da Polícia Técnico-Científica, no uso de suas atribuições legais nos termos do disposto no 

Art. 36 do Decreto nº 8.934, de 06 de abril de 2017, 

RESOLVE: 

I – Dispensar, a partir de 03 de outubro de 2017, os servidores listados 

abaixo, ocupantes do cargo de Perito Criminal de 3ª Classe Nível I, do 6º Núcleo 

Regional de Polícia Técnico-Científica de Ceres - GO; 

II – Lotar, a partir de 03 de outubro de 2017, os servidores listados 

abaixo, ocupantes do cargo de Perito Criminal de 3ª Classe Nível I, no 17º Núcleo 

Regional de Polícia Técnico-Científica de Goianésia – GO, com carga horária de 40 

(quarenta) horas semanais; 

1- ANDRE LANNES STILBEN TEIXEIRA. CPF - 108.903.627-26; 

2- JOSE HUMBERTO PAIVA DO PRADO E SILVA. CPF - 707.480.041-49; 

3- RENATA CANUTO PINHEIRO. CPF - 004.701.861-51. 

III – Deixar de conceder dias de trânsito aos servidores em questão, com 

fulcro no item II da Portaria nº. 314/2009/SSPJ, de 25/03/2009; 

IV – Determinar o encaminhamento de cópias deste ato à Gerência do 

17º Núcleo Regional de Polícia Técnico-Científica de Goianésia e à Gerência de Gestão 

de Pessoas da Pasta para conhecimento e providências. CUMPRA-SE e PUBLIQUE-SE. 

                       m)     Portaria Nº. 075/2018 de 25 de Junho de 2018 – 

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

de Polícia Técnico-Científica, no uso de suas atribuições legais e nos termos do disposto 

no art. 36 do Decreto nº 8.934, de 06 de abril de 2017; 

CONSIDERANDO que a movimentação de servidores é imprescindível 

para a manutenção do funcionamento permanente das unidades desta 

Superintendência; 

CONSIDERANDO o poder discricionário que faculta a administração 

pública para tomar decisões pela conveniência e oportunidade ao que for melhor para a 

administração. 

RESOLVE: 
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Art. 1º - Dispensar, a partir desta data, o servidor, Augustus Borges 

Melo, CPF 841.278.991-15, ocupante do cargo efetivo de Auxiliar de Autópsia do 9º 

Núcleo Regional de Polícia Técnico-Científica de Iporá/GO. 

  

Art. 2º - Lotar, a partir desta data, o servidor nominado no item I, 

no 22º Núcleo Regional de Polícia Técnico-Científica de Aragarças/GO. 

  

Art. 3º - Conceder 02 (dois) dias de trânsito ao servidor em epígrafe, 

com fulcro no item I da Portaria nº. 314/2009/SSP, de 25/03/2009; 

  

Art. 4º - Determinar o encaminhamento de cópias deste ato 

aos Núcleos Regionais de Polícia Técnico-Científica de Iporá e à Gerência de Gestão de 

Pessoas da Pasta, para conhecimento e providências. CUMPRA-SE e PUBLIQUE-SE. 

 

                         n)      Portaria Nº. 077/2018 de 26 de Junho de 2018 – 

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

de Polícia Técnico-Científica, no uso de suas atribuições legais e nos termos do disposto 

no art. 36 do Decreto nº 8.934, de 06 de abril de 2017, 

CONSIDERANDO que a movimentação de servidores é imprescindível 

para a manutenção do funcionamento permanente das unidades desta 

Superintendência; 

CONSIDERANDO o poder discricionário que faculta a administração 

pública para tomar decisões pela conveniência e oportunidade ao que for melhor para a 

administração. 

RESOLVE: 

Art. 1º - Dispensar, a partir desta data, os servidores abaixo 

especificados, ocupantes do cargo de Perito Criminal de 3ª Classe, Nível I, do 9º Núcleo 

Regional de Polícia Técnico-Científica de Iporá/GO; 

 Nº                   Nome          CPF 

 01 Aurélia Luisa de Souza Gonçalves 009.403.271-80 

 02 Camila Bastos Ribeiro 030.529.441-50 

 03 Macsuel Corado Barreto 022.558.535-90 

 04 Tarcizio Rocha Valentim 016.192.521-98 

Art. 2º - Lotar, a partir desta data, os servidores nominados no item I, 

no 22º Núcleo Regional de Polícia Técnico-Científica de Aragarças/GO; 
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Art. 3º - Conceder 02 (dois) dias de trânsito ao servidores em epígrafe, 

com fulcro no item I da Portaria nº. 314/2009/SSP, de 25/03/2009; 

Art. 4º - Determinar o encaminhamento de cópias deste ato aos 

Núcleos Regionais de Polícia Técnico-Científica de Iporá e de Aragarças e à Gerência de 

Gestão de Pessoas da Pasta, para conhecimento e providências. CUMPRA-SE e 

PUBLIQUE-SE. 

                   o)      Portaria Nº. 080/2018 de 27 de Junho de 2018 – 

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

de Polícia Técnico-Científica, no uso de suas atribuições legais e nos termos do disposto 

no art. 36 do Decreto nº 8.934, de 06 de abril de 2017, 

CONSIDERANDO que a movimentação de servidores é imprescindível 

para a manutenção do funcionamento permanente das unidades desta 

Superintendência; 

CONSIDERANDO o Princípio da Continuidade do Serviço Público, da 

Razoabilidade e Eficiência, e objetivando não prejudicar o atendimento a população por 

se tratarem de serviços essenciais, que não podem ser interrompidos;  

CONSIDERANDO o poder discricionário que faculta a administração 

pública para tomar decisões pela conveniência e oportunidade ao que for melhor para a 

administração. 

CONSIDERANDO o Perito Criminal um servidor do Estado de Goiás, 

aprovado em concurso público para exercer suas funções em todo o território estadual, 

poderá o mesmo sempre que necessário, ser designado pela administração para exercer 

suas funções em localidades diversas, da que se encontra lotado.  

RESOLVE: 

 Art. 1º - Dispensar, a partir de 02 de julho de 2018, o 

servidor RODRIGO VICTOR DE OLIVEIRA, ocupante do cargo de Perito Criminal, CPF 

006.972.761-98, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, do 10º Núcleo 

Regional de Polícia Técnico-Científica de Anápolis/GO; 

Art. 2º - Lotar, a partir desta data, o servidor nominado no item I, 

no Núcleo de Inteligência Estratégica desta SPTC; 

Art. 3º - Conceder 01 (um) dia de trânsito ao servidor em epígrafe, com 

fulcro no item I da Portaria nº. 314/2009/SSP, de 25/03/2009;  

Art. 4º - Determinar o encaminhamento de cópias deste ato ao 10º 

NRPTC de Anápolis e à Gerência de Gestão de Pessoas da Pasta, para conhecimento e 

providências. CUMPRA-SE e PUBLIQUE-SE. 

 



 

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 

 

   

4.ATOS DO CORREGEDOR-GERAL DE POLÍCIA 
 

 

4.1 – PORTARIAS 

 

 

a)  Portaria n.º 018/2018/SCGSP de 29 de maio 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 

0245/2018/SSP, publicada no Diário Oficial do Estado de Goiás n.º 22.794, de 23 de abril 

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

Sumário n.º 022/2017/SCGSP, autuado sob o n.º 201700016001292,  

RESOLVE:  

I - APLICAR ao servidor DANIEL LABRES DA SILVA CASTRO, ocupante do cargo de 

Médico Legista, as penalidades de REPREENSÃO pela prática da transgressão disciplinar 

prevista no art. 303, inciso XVI, da Lei estadual n.º 10.460/88, e de 07 (sete) dias de 

SUSPENSÃO pela prática da transgressão disciplinar prevista no art. 303, inciso XXXI, c/c o 

art. 315, § 1º, do referido Estatuto Funcional;  

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 DANIEL LABRES DA SILVA CASTRO permaneça 

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

emprego público estadual, pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, conforme previsão do 

inciso II do art. 319 da Lei Estadual n.º 10.460/88;  

IV - DETERMINAR 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. 
 

                                            b)              Portaria n° 017/2018/SCGSP de 28 de maio   de 

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

0245/2018/SSPAP, publicada no Diário Oficial do Estado de Goiás n.º 22.794, de 23 de 

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

Disciplinar Sumário n.º 028/2017/SCGSP, autuado sob o n.º 201700016000013,  

RESOLVE: 

 I - ABSOLVER a servidora IARA JANETE GRANICH, ocupante do cargo de Auxiliar de 

Autópsia, das transgressões disciplinares previstas nos arts. 303, inciso VI, e 304, inciso XIII, 

da Lei estadual n.º 10.460/88; 

 II - DETERMINAR que, após a publicação desta Portaria, a Comissão Processante adote as 

medidas complementares à sua execução, dentre elas: a) notificação da servidora e seu 

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

recursal, 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; d) 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. 

PUBLIQUE-SE. 

                  

b)  Portaria n.º 019/2018/SCGSP de 08 de junho 

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 

0245/2018/SSPAP, publicada no Diário Oficial do Estado de Goiás n.º 22.794, de 23 de abril 

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

Sumário n.º 029/2017/SCGSP, autuado sob o n.º 201700016001880,  

RESOLVE:  

I - ABSOLVER os servidores EMILIANO LUIZ NETO, MÁRIO SÉRGIO RIBEIRO DE 

OLIVEIRA e THIAGO HENRIQUE COSTA SILVA, todos ocupantes do cargo de Perito 

Criminal, da transgressão disciplinar prevista no art. 303, inciso XVI, da Lei estadual n.º 

10.460/88;  

II - DETERMINAR que, após a publicação desta Portaria, a Comissão Processante adote as 

medidas complementares à sua execução, dentre elas: a) notificação dos servidores e seus 

respectivos defensores, por escrito, da decisão aqui prolatada; b) depois de transcorrido, in 

albis, o prazo recursal, 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; d) 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. 

PUBLIQUE-SE. 

 

                                               2ª PARTE 
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1 – PESSOAL 

 

1.1 – MOVIMENTAÇÃO 

SEM ALTERAÇÃO 

 

 

1.2– LICENÇA-PRÊMIO 

 
a) Portaria nº 0433/2018/SSP de 04 de junho 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° 201800016008826.  

RESOLVE: 

 Art. 1º CONCEDER à servidora LORENA CARVALHO GONDIM GODOI, inscrita no CPF 

715.304.871-53, ocupante do cargo de Auxiliar de Laboratório Criminalístico, LICENÇA-

PRÊMIO PARCIAL de 01 (um) mês relativa ao 2º mês do primeiro período aquisitivo de 

efetivo serviço público, a ser usufruída de 02/07/2018 a 02/08/2018.  

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 

b)  Portaria nº 0457/2018/SSP de 06 de junho 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° 201800016010914.  

RESOLVE:  

Art. 1º CONCEDER à servidora EMMELINE FLOR RIBEIRO, inscrita no CPF n. 024.600.271-

92, ocupante do cargo de Perito Criminal, LICENÇA-PRÊMIO INTEGRAL de 03 (três) meses 

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

01/08/2018 a 01/11/2018. 

 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 0458/2018/SSP de 06 de junho 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° 201800016009985. 

 RESOLVE: 
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 Art. 1º CONCEDER à servidora EDMARIA AFONSO DE OLIVEIRA, inscrita no CPF n. 

479.150.481-04, ocupante do cargo de Perito Criminal, LICENÇA-PRÊMIO PARCIAL de 01 

(um) mês relativa ao 3º (terceiro) período aquisitivo de efetivo serviço público, a ser 

usufruída de 01/07/2018 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. 

 

d) Portaria nº 0459/2018/SSP de 06 de junho 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° 201800016011791  

RESOLVE: 

 Art. 1º CONCEDER ao servidor MARCO AURÉLIO DUQUE ESTRADA VIEIRA, portador do 

CPF n. 060.061.618-50, ocupante do cargo de Perito Criminal, LICENÇAPRÊMIO INTEGRAL 

de 03 (três) meses relativa ao 2º (segundo) período aquisitivo de efetivo serviço público, a 

ser usufruída de 16/07/2018 a 16/10/2018. 

 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 0460/2018/SSP de 06 de junho 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° 201800016011015.  

RESOLVE:  

Art. 1º CONCEDER ao servidor EDVAL RODRIGUES DE SOUZA, portador do CPF n. 

002.182.831-80, 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 01/07/2018 a 01/10/2018. 

 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 0461/2018/SSP de 06 de junho 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° 201800016009058;  

RESOLVE:  
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Art. 1º CONCEDER à servidora JOYCE FERREIRA DE QUEIROZ, inscrita no CPF n. 

007.791.941-60, ocupante do cargo de Perito Criminal, LICENÇA-PRÊMIO INTEGRAL de 03 

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

usufruída de 01/08/2018 a 01/09/2018; 01/09/2018 a 01/10/2018; 01/10/2018 a 

01/11/2018. 

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 0462/2018/SSP de 06 de junho 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° 201800016008751.  

RESOLVE: 

 Art. 1º CONCEDER à servidora NILZA LYLIAN BELO CASTILHO, portadora do CPF n. 

533.382.191-72, ocupante do cargo de Perito Criminal, LICENÇA-PRÊMIO PARCIAL de 01 

(um) mês relativa ao 2º (segundo) período aquisitivo de efetivo serviço público, a ser 

usufruída de 05/07/2018 a 05/08/2018. 

 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. 

 

                                                   h)          Portaria nº 0463/2018/SSP de 06 de Junho 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° 201800016011466;  

RESOLVE: 

 Art. 1º CONCEDER ao servidor CRISTOVAM FRANCISCO DE AVILA JUNIOR, inscrito no 

CPF n. 359.935.881-87, ocupante do cargo de Perito Criminal, LICENÇA PRÊMIO INTEGRAL 

de 03 (três) meses relativa ao 2º (segundo) período aquisitivo de efetivo serviço público, a 

ser usufruída de 01/08/2018 a 01/09/2018; 01/09/2018 a 01/10/2018; 01/10/2018 a 

01/11/2018. 

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 0464/2018/SSP de 06 de junho 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 



 

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 

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° 201800016011991;  

RESOLVE:  

Art. 1º CONCEDER ao servidor LEANDRO CARNEIRO NASCIMENTO, inscrito no CPF n. 

001.778.311-97, ocupante do cargo de Perito Criminal, LICENÇA PRÊMIO PARCIAL de 01 

(um) mês referente ao 3 (terceiro) mês, relativa ao 1º (primeiro) período aquisitivo de 

efetivo serviço público, a ser usufruída de 01/08/2018 a 01/09/2018. 

 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. 

 

                                                   j)      Portaria nº 0465/2018/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° 201800016010872; 

RESOLVE: 

Art. 1º CONCEDER ao servidor SIDNEY ALVES BASTOS, portador do CPF n. 826.151.441-

20, ocupante do cargo de Perito Criminal, LICENÇA-PRÊMIO PARCIAL de 01 (um) mês 

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

usufruída de 01/08/2018 a 01/09/2018. 

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. PUBLIQUE-SE. 

                                                   K)   Portaria nº 0468/2018/SSP de 06 de Junho 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° 201800016008830; 

 RESOLVE:  

Art. 1º CONCEDER ao servidor LUIZ CARLOS TAVARES, portador do CPF n. 625.630.761-

53, ocupante do cargo de Perito Criminal, LICENÇA-PRÊMIO PARCIAL de 01 (um) mês 

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

02/07/2018 a 02/08/2018. 

 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. 

 

1.3 – APOSENTADORIA 
 

 

http://www.ssp.go.gov.br/portarias
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                         PORTARIA  n° 1188 DE 04 DE JUNHO DE 2018- A Presidente da Goiás 

Previdência-GOIASPREV- nos termos do art. 2º, § 3º, da Lei Complementar nº 66, de 27 

de janeiro de 2009, alterado pela Lei Complementar nº 126, de 27 de dezembro de 2016, 

e tendo em vista o que consta do Processo no 201700016002592, notadamente do 

parecer ‘’PA’’ n° 005597/2017 da Procuradoria-Geral do Estado, resolve, com fundamento 

no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, alterado pelas Emendas Constitucionais 

nos 41, de 19 de dezembro de 2003, e 47, de 05 de julho de 2005, na Lei Complementar 

Federal nº 51, de 20 de dezembro de 1985, com redação dada pela Lei Complementar nº 

144, de 15 de maio de 2014, e no art. 2º da Lei Complementar Estadual nº 59, de 13 de 

novembro de 2006 e, ainda no Despacho nº 563/2016, de 06 de setembro de 2016, 

exarado pelo senhor Governador no Processo nº 201500007006904, conceder a NEIDE 

MARIA DE OLIVEIRA GODINHO aposentadoria no cargo de Perito Criminal, Classe 

Especial, do Quadro de Pessoal da Delegacia-Geral da Polícia Civil, da Secretaria de 

Estado da Segurança Pública, com paridade e proventos integrais. PUBLIQUE-SE 
      

1.4 – ELOGIO 

                                                   

Carta nº 3/2018 SEI - SSP - A Coordenadora do 1º Núcleo Regional da 

Polícia Técnico- Científica de Aparecida de Goiânia, faz uso do presente para conceder 

menção de elogio ao perito criminal Wagner Barcellos da Silva, CPF nº 093.957.977-46, 

como forma de reconhecimento pelo excelente trabalho que o mesmo vem 

desempenhando neste Núcleo Regional de Polícia Técnico - Científica de Aparecida de 

Goiânia, exercendo suas atividades com dedicação, qualidade, eficiência, demonstrando 

profundo comprometimento com a instituição e contribuindo para a melhoria dos 

serviços voltados para o público interno e externo. 

Com sua conduta proativa e engajadora, o servidor tem realizado ações 

efetivas em busca de melhores condições de trabalho para o coletivo, de maneira 

colaborativa com a gestão da unidade. Por essa conduta positiva e determinada, o 

nosso reconhecimento e agradecimento pelo excelente trabalho desenvolvido. 

 

Carta nº 4/2018 SEI – SSP- A Coordenadora do 1º Núcleo Regional da 

Polícia Técnico- Científica de Aparecida de Goiânia, faz uso do presente para conceder 

menção de elogio à perita criminal Dayane de Cássia Galvão, CPF nº 124.246.037-31, 

como forma de reconhecimento pelo excelente trabalho que a mesma vem 

desempenhando neste Núcleo Regional de Polícia Técnico - Científica de Aparecida de 

Goiânia, exercendo suas atividades com dedicação, qualidade, eficiência, demonstrando 

profundo comprometimento com a instituição e contribuindo para a melhoria dos 

serviços voltados para o público interno e externo. 
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Com sua conduta proativa e de cooperação, a servidora tem realizado 

ações efetivas em busca de melhores condições de trabalho para o coletivo, de maneira 

colaborativa com a gestão da unidade. Por essa conduta positiva e determinada, o 

nosso reconhecimento e agradecimento pelo excelente trabalho desenvolvido. 

 

Ofício n° 5490/2018 SEI- PC- Elogio aos Peritos Ronaldo Cezar 

Alvarenga Barros (CPF: 035.906.611-94) e Rafael de Moraes Fonseca (CPF: 022.622.511-

93) pela importante participação na Operação Duas Rodas, deflagrada pela Delegacia 

Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos Automotores (DERFRVA) na data de 

29/05/2018. 

DECLARAÇÃO Nº 56 / 2018 SEI GESG- 02896- Considerando o 

Memorando n° 162/2018-SPTC (2757701), viemos através deste elogiar a Perita Criminal 

de Classe Especial NEIDE MARIA DE OLIVEIRA GODINHO, em reconhecimento e 

valorização ao excelente trabalho desenvolvido à frente do Laboratório de Biologia e 

DNA Forense, conduzindo e atendendo com responsabilidade e eficiência as demandas 

oriundas desta Superintendência ou quaisquer outras entidades requerentes. 

Trabalho árduo na função de Coordenadora do Laboratório de Biologia 

e DNA Forense, empreendendo inúmeros esforços no desempenho de suas atribuições, 

abrindo mão muitas vezes de suas folgas para desenvolver de forma célere no tocante 

aos exames requeridos, demonstrando a cada nova tarefa realizada sua diferenciada 

capacidade na resolução de problemas, realçada por seus conhecimentos específicos na 

sua área de atuação. 

Nessa Instituição, composta de profissionais da mais alta e diversificada 

qualificação, o rol de serviços por ela prestados ao longo dos anos, constitui padrão 

exemplar de conduta de servidora permanentemente preocupada para a promoção do 

desenvolvimento da qualidade e modernização do serviço público. 

No presente caso, torna-se imperativo destacar que a Seção de Biologia 

e DNA Forense desta Superintendência recebeu conceito de excelência após auditoria 

realizada por 02 professores de uma Universidade Federal, cujo rigor exigido fez a 

diferença e atingiu a proposta de trabalho que sempre lhe foi confiada. 

Tal encômio se justifica pela iniciativa da aludida servidora que ao longo 

de mais de 25 anos ajustou-se a implementar melhorias no Laboratório de Biologia e 

DNA conduzindo-o com ética e, em momento algum faltou combatividade para as 

dificuldades apresentadas, que sempre estão exigindo urgências e decisões rápidas e 

assertivas, as quais não existiria sem o empenho da Perita Criminal de Classe Especial 

Neide Maria de Oliveira Godinho. 

É imperioso destacar nosso agradecimento e ainda lembrar um detalhe 

que não deve ser esquecido: a pessoa que se aposenta apenas se desvincula de um 

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=4550071&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=2891&infra_hash=1dbc39f40afd5122caf10e464902b466cb64acdb9ca263ea3b362d35cda50126
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contato profissional. Ninguém se aposenta dos colegas, amigos e muito menos da 

profissão que abraçou, não perdemos a amiga ou a colega de profissão, sempre será 

bem-vinda àquele que foi seu local de trabalho e que, com certeza, jamais sairá de sua 

memória e de seu coração. 

Portanto, face ao exposto, rogo a Deus para que a servidora seja guiada 

sempre pelo caminho da verdade e da justiça e que vossas ações sejam exemplo aos 

demais servidores componentes desta Secretaria da Segurança Pública. 

Assim, por se tratar de homenagem das mais merecidas, seja enviado à 

homenageada e apontado no seu dossiê, isso pela grandeza do trabalho aqui 

enaltecido. 

 

 
 

 

 

 

 

      Gabinete da Superintendência de Polícia Técnico-

Científica, em Goiânia, aos 29 de Junho de 2018. 

 

 

 

 

 

REJANE DA SILVA SENA BARCELOS 

Superintendente da SPTC 

 


