
ESTADO DE GOIÁS
POLICIA CIVIL

Portaria n.º 124/2019 - PC

Institui  a  Comissão  de  Fiscalização  de  contratos,  termos  de

colaboração ou fomento, acordos de cooperação, termos de parceria,

contratos  de  repasse,  contratos  de  gestão,  convênios  e  ajustes

similares vigentes no âmbito da Polícia Civil do Estado de Goiás.

O DELEGADO-GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE GOIÁS, no uso de
suas atribuições legais,  especialmente as previstas no art.  19,  da Lei estadual n.º 16.901, de 26 de
janeiro  de  2010,  que  dispõe  sobre  a  Lei  Orgânica  da  Polícia  Civil  do  Estado  de  Goiás,  e,  em
atendimento ao preceituado no Decreto estadual n.º 9.399, de 05 de fevereiro de 2019, que dispõe sobre
a fiscalização a ser realizada em contratos, termos de colaboração ou fomento, acordos de cooperação,
termos de parceria, contratos de repasse,  contratos de gestão,  convênios e quaisquer outros ajustes
similares,  considerado,  ainda,  o  constante  destes  autos  de  processo  administrativo  n.º
201900007009297,

RESOLVE:

Art.  1º  -  INSTITUIR,  em atendimento  ao  Decreto  estadual  n.º  9.399,  de  05  de
fevereiro  de  2019,  a  Comissão  de  Fiscalização  de  contratos,  termos  de  colaboração  ou  fomento,
acordos de cooperação, termos de parceria,  contratos  de repasse,  contratos  de gestão,  convênios  e
ajustes similares vigentes no âmbito da Polícia Civil do Estado de Goiás, a qual tem por finalidade
fiscalizar  a  conformidade  da  execução  contratual,  com  vistas  à  verificação  do  atendimento  das
cláusulas avençadas.

Art.  2º  -  DESIGNAR,  como  membros  da  comissão  instituída  pelo  art.  1º  desta
Portaria, os seguintes servidores:

I - Ana Flávia Adorno de Sá Lima, Escrivã de Polícia, CPF n.º 895.093.151-68;

II - Camila Santos Ávila, Papiloscopista Policial, CPF n.º 806.757.861-3;

III - Carlos Augusto Pinel Machado, Agente de Polícia, CPF n.º 831.218.546-15;

IV - Cleber da Silva Bicego, Escrivão de Polícia, CPF n.º 695.041.641-53;

V  -  Murilo  Gonçalves  Martins  de  Araújo,  Delegado  de  Polícia,  CPF  n.º
516.878.521-20;

VI - Roberta Borim Santos, Escrivã de Polícia, CPF n.º 585.556.411-87;

VII - Simone Tomiê Yamara, Assessor Especial A, CPF n.º 266.407.588-81;

VIII - Wildson Antunes do Carmos, Agente de Polícia, CPF n.º 591.965.301-97.

Parágrafo  único.  A  comissão  será  presidida  pelo  Delegado  de  Polícia  Murilo
Gonçalves Martins de Araújo.
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Art. 3º - ESTABELECER a data de 06 de março de 2019 como prazo limite para a
apresentação do cronograma de execução da fiscalização que será realizada pela Comissão, o qual
deverá ser publicado no sítio eletrônico oficial da Polícia Civil, conforme disposto no art. 1º, parágrafo
único, do Decreto estadual n.º 9.399, de 05 de fevereiro de 2019.

Art. 4º - DESTACAR, em atendimento ao art. 2º, do Decreto estadual n.º 9.399, de 05
de fevereiro de 2019, que - identificadas irregularidades ou inadequações na execução dos ajustes não
regularizadas  no  prazo  estipulado  na  notificação  -  deverão  ser  empregados  mecanismos  legais  de
transação que permitam a continuidade da execução do objeto, sem prejuízo da reparação devida ao
Erário e de responsabilizações cabíveis.

Art.  5º  -  FIXAR a  data  de  25  de  junho  de  2019 como prazo  limite  para  que  a
Comissão apresente a este Gabinete relatório circunstanciado das atividades realizadas, as quais, nos
termos do art. 3º, do Decreto estadual n.º 9.399, de 05 de fevereiro de 2019, deverão ser comunicadas à
Controladoria-Geral do Estado até 30 de junho de 2019.

Art. 6º - DETERMINAR a publicação deste ato administrativo no Boletim-Geral da
Polícia Civil.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE.

GABINETE DO DELEGADO-GERAL DA POLÍCIA CIVIL, em Goiânia - GO, aos
25 dias do mês de fevereiro do ano de 2019.

 Odair José Soares

Delegado-Geral da Polícia Civil

Documento assinado eletronicamente por ODAIR JOSE SOARES, Delegado (a) -Geral, em
26/02/2019, às 17:05, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto
nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br

/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1

informando o código verificador 6031243 e o código CRC 2B224716.
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Referência: Processo nº 201900007009297 SEI 6031243

SEI/GOVERNADORIA - 6031243 - Portaria https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_...

2 of 2 22/01/2020 10:12


