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Diário Oficial
Estado de Goiás

PODER EXECUTIVO
ATOS DO PODER EXECUTIVO

<#ABC#145067#1#173272>

DECRETO DE 30 DE AGOSTO DE 2019.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE GOIÁS, no uso de 
suas atribuições constitucionais e legais, resolve exonerar LYVIA 
ALVES DE FARIA, CPF/ME no 938.512.781-00, do cargo em 
comissão de Gerente de Protocolo, Documentação e Arquivo, DAI-1, 
da Secretaria de Estado da Casa Civil, e nomear DYLHERMANNO 
DE SOUSA MENEZES, CPF/ME nº 871.726.311-53, para exercê-lo, 

art. 1º do Decreto nº 7.587, de 30 de março de 2012, com alterações 
posteriores, por ocasião da respectiva posse.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS, em 
Goiânia, 30 de agosto de 2019, 131o da República.

RONALDO RAMOS CAIADO
<#ABC#145067#1#173272/>

Protocolo 145067

Controladoria Geral do Estado -  CGE
<#ABC#145054#1#173253>

Portaria 130/2019 - CGE

O SECRETÁRIO-CHEFE DA CONTROLADORIA-GERAL 
DO ESTADO DE GOIÁS, no uso das atribuições que lhe confere o 
artigo 25, caput, artigo 29 e, em especial, o artigo 40, §1º, inciso VI, 

20.491, de 25 de junho de 2019, observado, ainda, o artigo 14 da 
Lei n.º 13.800, de 18 de janeiro de 2001,

RESOLVE:
Art. 1º Delegar competência ao Subcontrolador de 

Controle Interno e Correição para praticar os seguintes atos admi-
nistrativos:

I - constituir comissões e grupos de trabalho em matérias 
de Controle Interno e Correição, exceto processos de responsabili-
zação de fornecedores;

II - assinar e publicar atos da Controladoria-Geral do 
Estado, referentes à matéria de Controle Interno e Correição, 
exceto instrumentos normativos;

III - encaminhar processos a outros órgãos e entidades, 
referentes à matéria de Controle Interno e Correição;

IV - requerer prorrogações de prazo para conclusão de 
Tomada de Contas Especial e de tomadas e prestações de contas 

Estado;
V - requerer prorrogações de prazo para cumprimento 

de determinações exaradas pelo Tribunal de Contas do Estado de 

Controle Interno e Correição;

acerca do andamento de ações de controle, tomada de contas 
especial e de tomadas e prestações de contas anuais que estiverem 

VII - encaminhar ao Tribunal de Contas do Estado de 
-

cados em inspeções realizadas;
VIII - encaminhar resposta a questionamentos, requeri-

externos, referentes à matéria de Controle Interno e Correição;
IX - assinar ofícios acerca de atendimento de demandas 

dos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual, de 
prorrogações de prazo e de reiteração quanto à adoção de 
providências, referentes à matéria de Controle Interno e Correição;

Controladoria-Geral do Estado, relatórios, Solicitações de Ações 
Corretivas, Informativos de Ação de Controle e quaisquer outros 
documentos relativos às ações de controle;

XI - instaurar investigações preliminares, sindicâncias, 
inclusive patrimoniais, processos administrativos disciplinares e 
tomadas de contas especiais, e os decorrentes de avocados de 

Estado;
XII - requisitar servidores para composição de comissões 

de sindicâncias, processos administrativos disciplinares, tomadas 
de contas especiais e processos administrativos de responsabiliza-
ção de fornecedores;

XIII - aprovar e encaminhar notas técnicas em matéria de 
competência da Subcontroladoria de Controle Interno e Correição, 
exceto quando houver necessidade de emissão de Solicitação de 
Ação Corretiva;

XIV - encaminhar processos de tomada de contas especial 
-

-Geral do Estado para manifestação da autoridade em que ocorreu 
o fato ensejador da tomada de contas especial;

XV - solicitar laudos e perícias em relação às matérias 
correcionais;

XVI - comunicar instaurações, prorrogações, alterações 
de comissões, cronogramas e encerramentos relativos à tomada de 

-
-Chefe da Controladoria-Geral do Estado;

XVII - instaurar ordens de serviço em matéria de 
competência da Subcontroladoria de Controle Interno e Correição;

XVIII - informar no sistema próprio do Tribunal de Contas 

-
-Chefe da Controladoria-Geral do Estado;

XIX - encaminhar orientações aos órgãos e entidades 
sobre o Programa de Compliance Público;

XX - assinar ofícios de solicitação de respostas ao monito-
ramento das recomendações das ações de controle.

Art. 2° Delegar competência ao Subcontrolador de Trans-
parência, Controle Social e Ouvidoria para praticar os seguintes 
atos administrativos:

I - constituir comissões e grupos de trabalho em matéria 
de Transparência, Controle Social e Ouvidoria;

II - assinar e publicar atos da Controladoria-Geral do 
Estado, referentes à matéria de Transparência, Controle Social e 
Ouvidoria, exceto instrumentos normativos;

III - encaminhar processos a outros órgãos e entidades, 
referentes à matéria de Transparência, Controle Social e Ouvidoria;

IV - requerer prorrogações de prazo para cumprimento 
de determinações exaradas pelo Tribunal de Contas do Estado de 

Transparência, Controle Social e Ouvidoria;
V - encaminhar resposta a questionamentos, requerimen-

externos, referentes à matéria de Transparência, Controle Social e 
Ouvidoria;
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VI - assinar ofícios acerca de atendimento de demandas 
dos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual, de 
prorrogações de prazo e de reiteração quanto à adoção de 
providências, referentes à matéria de Transparência, Controle 
Social e Ouvidoria;

VII - instaurar ordens de serviço em matéria de 
competência da Subcontroladoria de Transparência, Controle 
Social e Ouvidoria;

Art. 3º Delegar competência ao Superintendente de 
Gestão Integrada para praticar os seguintes atos administrativos:

I - lotar, distribuir e movimentar servidores e empregados 
públicos;

de aditivo, renovações e rescisão;
III - conceder e suspender férias, nos termos da legislação 

pertinente;
IV - homologar as convocações prévias de servidores 

fora da jornada de trabalho, com conseqüente aquisição de crédito 
para formação do banco de horas;

V - assinar as frequências dos servidores lotados no 
Gabinete;

VI - atestar a freqüência dos servidores pertencentes a 
outro Ente, Poder ou Órgão constitucionalmente autônomo cedidos 
à Controladoria-Geral do Estado;

VII - expedir ato de declaração de estabilidade aos 

VIII - conceder, indeferir, suspender e cancelar, quando 
couber, as licenças e afastamentos previstos nos arts. 35, 59-B e 
215 da Lei nº 10.460/88;

IX - conceder abono de permanência;

XI - conceder, indeferir, suspender e cancelar, quando 

XII - expedir apostila declaratória de aposentadoria; 
XIII - assinar portaria de substituição por afastamento 

-
troladores, chefe de gabinete ou chefes de assessorias;

XIV - assinar portaria de concessão e remanejamento de 
Função Comissionada, precedido de anuência do titular da unidade 

XV - instaurar ordens de serviço em matéria de 
competência da Superintendência de Gestão Integrada;

e gestão de contratos e convênios;

material e designar os respectivos membros;

disposição do art. 24, II, da Lei n.º 8.666/93, observada legislação 
pertinente;

limite previsto na alínea “a” do inciso I, do art. 23, da Lei Federal nº 
8.666/93, bem como aditivos, renovações e rescisões, observada 
legislação pertinente;

XX - autorizar a utilização de serviços de telefonia móvel 
e de internet móvel em atividades institucionais, técnicas ou 

XXI - assinar e publicar atos da Controladoria-Geral do 
Estado referentes à Gestão de Pessoas, excetuando instrumentos 
normativos;

XXII - autorizar a dispensa de registro de ponto, observada 
legislação pertinente;

de despesas e as respectivas prestações e tomada de contas aos 
órgãos de controle;

XXIV - autorizar indenizações de transporte e ajuda de 
custo;

XXVI - assinar documentação de prestação de contas de 
recursos provenientes dos fundos rotativos;

XXVII - assinar despacho de acolhimento de decisão 
em processo administrativo de apuração de responsabilidade em 

XXVIII - assinar ofícios que tratem de assuntos de 
natureza administrativa endereçados ou destinados a outros órgãos 
ou entidades da administração pública federal, estadual, municipal, 
bem como ao setor privado, referentes à matéria de competência da 
Superintendência de Gestão Integrada;

XXIX - solicitar abertura de créditos adicionais.
Art. 4º Sem prejuízo da validade desta Portaria, poderão 

ser praticados em qualquer oportunidade, no todo ou em parte, pelo 
titular da Controladoria-Geral do Estado as atribuições delegadas 
nesta Portaria.

Art. 5º Fica revogada a Portaria nº 42/2019.
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data da sua 

publicação.
CUMPRA-SE e PUBLIQUE-SE.
GABINETE DO SECRETÁRIO-CHEFE DA CONTROLA-

DORIA-GERAL DO ESTADO, aos 27 dias do mês de agosto de 
2019.

HENRIQUE MORAES ZILLER

<#ABC#145054#2#173253/>

Protocolo 145054

<#ABC#145178#2#173404>

Às 08:34 horas do dia 29 de agosto de 2019, após constatada 
regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente da 

referente ao Processo 201910892001493, Pregão 004/2019.

Item nº: 1
 Serviços de Manutenção em Elevadores

: Adjudicado
: 03.199.343/0001-15 - TLR SERVIÇOS 

DE ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA - ME
Valor Unitário: R$ 1.600,00

: R$19.200,00

Domilson Rabelo da Silva Júnior

<#ABC#145178#2#173404/>

Protocolo 145178
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