
」∪NTA COMERCIAL DO ESTADO DE

coNVENlONo0lS/2019
PROCESSO No 201 800024002361

convenio que entre si.celebram a JUNTA COMERCIAL

DO ESTADO DE GOIAS - JUCEG E O MUNICIPIO DE

ALTO HORIZONTE-GO, objetivando o desenvolvimento

da Rede Nacional para simplificagSo do Registro e da

LegalizagiodeEmpresaseNegocios-REDESIMno
municipio.

A JUNTA COMERCTAL DO ESTADO DE GO|AS, pessoa Juridica de Direito P0blico

constituida pela Lei Estadual no.7.351 de 30 de junho de 1971, com sede no Estado

de Goi6s, na Rua 260 com 259, Setor Universit6rio, CEP 74610-240, inscrita no

CNPJ sob o no. 02.088.698/0001-74, neste ato, representada por sua Presidente, a

sra. ELIENE MENDES DE OLIVEIRA FEITOSA, brasileira, contadora, portadora do

RG no 1626662-GO e inscrita no CPF sob o n.o 476.920.731-04, residente e

domiciliado nesta capital, designada doravante JUCEG e o MUNICIPIO DE ALTO

HORIZONTE, pessoa juridica de direito priblico, devidamente registrado no CNPJ de

no 33.331.604/0001-70, com sede Rua Genipapo, Qd.01, Lt.01 - Setor Central -
Alto Paraiso/GO - CEP 75.560-000, neste ato, representado pelo seu Prefeito, o Sr.

LUIZ BORGES DA CRUZ, brasileiro, portador da Cl no. 616776 SSP/GO e inscrito

no CPF/MF sob o no, 348.752.391-49, RESOLVEM de comum acordo, celebrar o

presente CONVENIO, consoante preceitos da Lei Federal no 8.666/93, c/c a Lei

Estadual no 17.928t2012, bem como com a Lei no 11.598107, mediante as cl6usulas

e condig6es seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente convpnio tem por objeto a mritua cooperagSo entre os participes visando

i implantagio e operacionalizagdo do Portal do Empreendedor Goiano no Municipio

de Alto Horizonte, com a finalidade de permitir de forma integrada a simplificagio do

processo de abertura, alteragSo, regularizaglo e baixa de empresas entre todos os

org6os envolvidos, disponibilizada atrav6s da REDESIM - Rede Nacional paru a

Simplificag6o do Registro e da Legalizagdo de Empresas e Neg6cios (criada pela Lei

no 11.5g8/07), conforme detalhamento contido em plano de trabalho por meio da:
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1.1 Adogdo de crit$rios simplificados para os procedimentos de Uso e OcupagSo do

Solo, Licenciamento Ambiental, Licenciamento (Alva16) de LocalizagSo e

Funcionamento, Cadastro (lnscrigSo Municipal), Licenciamento (Alva16)

Sanit6rio;

.2 Utilizag6o do portal do Empreendedor Goiano como 0nica plataforma de entrada

inicial de protocolos, dados cadastrais e documentos;

.3 lntegragdo e intercambio permanente e coordenada dos processos de

informag6es cadastrais de registro e de licenciamento entre o municipio e a

JUCEG.

CLAUSULA SEGUNDA - DA EXECUQAO:

As atividades decorrentes do presente Conv6nio serSo executadas fielmente pelos

participes, de acordo com suas clSusulas, respondendo cada um pelas

consequ6ncias de sua inexecugSo total ou parcial.

pardrgrafo gnico: lntegra este ajuste, como se transcrito estivesse, o respectivo

Plano de Trabalho.

cLAusuLA TERCEIRA - DAS ATRIBUI9oES DA JUCEG:

Para o alcance do objeto, incumbirS i JUCEG:

3.1 Disponibilizar o sistema informatizado integrador;

3.2 Criar e administrar as contas de acesso ao sistema;

3.3 Realizar, ds suas expensas, a manutengSo corretiva e evolutiva do sistema de

informagSo;

3.4 Prover, ds SuaS expensas, o servigo de hospedagem e garantir a

disponibilidade do sistema;

3.5 Fornecer suporte ao pessoal proveniente dos 6rg5os municipais;

3.6 Designar agente para coordenar o processo de integragSo e implantagSo do

sistema;

3.7 Disponibilizar os dados cadastrais inerentes drs constituig6es, alterag6es e

baixas emPresariais.

3.g Realizar, caso necess5rio e no Ambito de sua compet6ncia, os procedimentos

inerentes a integragSo do Portal do Empreendedor Goiano aos sistemas
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informatizados do municipio responsSveis pelo tratamento dos pedidos de an6lise de

Uso e OcupagSo do Solo, Licenciamento Ambiental, Licenciamento (Alvar6) de

Localizagio e Funcionamento, lnscrigSo Municipal, e Licenciamento (Alvar5)

Sanit6rio.

cLAUSULA QUARTA . DO COMPROMETIMENTO DO MUNICIPIO:

Para o alcance do objeto, incumbir6 ao Municlpio:

4.1 Verificar e informar previamente se a atividade econOmica a ser desenvolvida

pode ser realizada no enderego informado para a instalagSo da empresa;

4.2 Disponibilizar agentes de seu quadro para utilizag6o do sistema de informagSo

oferecido;

4.3 N5o exigir "habite-se" do im6vel para a consulta de viabilidade de enderego;

4.4 Nio cobrar taxas para consulta de viabilidade locacional;

4.5 Estabelecer tabela de grau de risco a partir da ClassificagSo Nacional de

Atividades Econ6micas - CNAE;

4.6 Estabelecer pardmetros para documentagEo exigida e taxas a serem pagas, de

forma clara;

4.7 N5o vincular indeferimento do nome empresarial (JUCEG) com indeferimento do

enderego;

4.8 N5o realizar vistorias prdvias em estabelecimentos cuja atividade n6o envolva

alto risco.

4.9 Realizar, no 6mbito de sua compet6ncia, os procedimentos inerentes a

alimentagSo autom6tica ou manual do Portal do Empreendedor Goiano, dos

resultados das an6lises de Uso e Ocupag6o do Solo, Licenciamento Ambiental,

Licenciamento (Alvar6) de LocalizagSo e Funcionamento, lnscrigSo Municipal, e

Licenciamento (Alva16) San itario.

4.10 Permitir livre acesso dos servidores dos 6rg5os ou das entidades p0blicas

concedentes e dos de controle interno e externo estadual aos processos,

documentos, informag6es, instalag6es e sistemas referentes aos instrumentos

de transfer6ncias regulamentados por Lei.

CLAusuLA QU!NTA‐ DA V:GttNC!A:

Este ConveniO tera vlgencia de 60(sesSenta)rneseS, e seus efeitos dar― se‐5o a
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partir de sua publicagao e do respectivo extrato do no Di6rio Oficial do Estado,

renov6vel se houver comum acordo entre as partes mediante termo aditivo.

cLAusuLA sExTA - DA PUBLICAQAO:

para efic6cia legal, ficarS a cargo da JUCEG a publicagSo do presente conv6nio e

seu extrato no Di6rio Oficial do Estado de Goi6s e o municipio comunicarAa cdmera

de vereadores.

CLAUSULA SETIMA. DA ISEN9AO DAS TN(AS:

O acesso de que trata o objeto do presente acordo ser6 disponibilizado sem 6nus

para o Municipio de Alto Horizonte - GO, para fins ilnicos e exclusivos de seus

servigos.

CLAUSULA OITAVA. DA RECISAO:

Qualquer das partes poderd independentemente de causa e a seu juizo exclusivo,

denunciar esse CONVENIO, a qualquer tempo mediante notificagSo pr6via d outra

parte com antecedEncia mlnima de 60 (sessenta) dias. A den(ncia unilateral, por

quaisquer das partes contratantes, n6o constituir6 direito a qualquer ressarcimento

e/ou indenizagdo.

CLAUSULA NONA. DOS TERMOS ADITIVOS:

Durante a vig6ncia deste Conv6nio serd licita a inclus6o de novas clSusulas e/ou

condig6es, bem assim quaisquer alterag6es, excetuando o objeto definido na

Cl5usula Primeira, desde que as mesmas sejam efetuadas mediante acordo entre os

participes e incorporadas por meio de Termo Aditivo espec[fico.

CLAUSULA DECIMA - DOS RECURSOS:

O presente Convdnio e seus eventuais aditamentos n6o envolvem repasse de

recursos orgamentSrio-financeiros entre os participes, arcando, cada qual com as

despesas que lhe correspondam na implementagSo do seu objeto, nada devendo

um partlcipe a outro pela execugSo do presente lnstrumento.
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PRIME:RA― COMPROM:SSOR:A DE CONCIL:AcAo ECLAUSULA DECIMA

MEDTAqAO

11.1. As controv6rsias eventualmente surgidas quanto d formalizagSo, execugSo ou

encerramento do ajuste decorrentes deste Conv6nio, serSo submetidas dr tentativa

de conciliagSo ou mediag5o no imbito da Cdmara de ConciliagSo, MediagSo e

Arbitragem da AdministragSo Estadual (CCMA), na forma da Lei no 9.307, de 23 de

setembro de 1996 e da Lei Complementar Estadual no 144, de 24 de julho de 2018.

11.2. Os conflitos que possam surgir relativamente ao ajuste decorrente deste

Conv6nio, acaso n6o puderem ser equacionados de forma amig6vel, ser6o, no

tocante aos direitos patrimoniais dispon[veis, submetidos d arbitragem, na forma da

Lei no 9.307, de 23 de setembro de 1996 e da Lei Complementar Estadual no 144, de

24 dejulho de 2018, elegendo-se desde jA para o seu julgamento a CAMRRA DE

coNclLtAQAo, MEDTAQAO E ARBTTRAGEM DA ADMINISTRAQAO ESTRDUAL

(CCMA), outorgando a esta os poderes para indicar os 6rbitros e renunciando

expressamente d jurisdigSo e tutela do Poder Judici6rio para julgamento desses

conflitos.

GLAUSULA DECTMA SEGUNDA - DA GESTAO

Fica designado como gestor do conv6nio o Sr. Fdbio Andr6 Evaristo dos Sanfos,

RG 1974896 SSP/GO, CPF no 783.290.271-04, lotado na Coordenagdo de

Licitagdo, Contratos e ConY6nfos.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA . DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Goi6nia, capital do Estado de Goi5s, para solugSo

de quaisquer diverg6ncias ou incidentes que surgiram com fundamento neste

instrumento, incluindo a execugSo da sentenga arbitral. A eventual propositura de

medidas judiciais pelas partes dever6 ser imediatamente comunicada a CAfURnR

DE CONCILIAQAO, MEDIAQAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRA9Ao

ESTADUAL (CCMA), e ndo implica e nem deverd ser interpretada como ren0ncia d
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a existcncia, validade e efic6cia da presente cl6usula

o presente Convenio, em 02 (duas) vias de igual teor e

Goiania,ぶ」R deも、武ぃとぇ、∩  de 2019.

arbitragem, nem afelarit

arbitral.

E, nestes termos, firmam,

forma.

PRESIDENTE DA」 UCEG

PREFEITO DE ALTO HORIZONttE
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PLANO DE TRABALHO

cOnveniO n0 018/2019

1 口DADOS CADASTRA:S DOS PART:C:PES:

Comercial do Estado de Goids -
Esfera Administrativa :

ia Estadual
UCEG
nderego (rua, avenida ou praga e n[mero):

260 esq.c/259,Setor Leste UniversltariO.

2‐ APRESENTAcAo{Descricao do PrOietO):

Mendes de Oliveira Feitosa

4.610-240

76.920.731… 04
Cl/Org5o expedidor: Cargo/Fung5o:

Presidente

OrgSo/entidade:
Prefeitura de Alto Horizonte

CNPJ:
33.331.604r0001_70

Esfera Ad m i n istrativa :

Poder Executivo Municipal
Enderego: Rua Genipapo, Qd. 01, Lt. 01 - Setor Central
Cidade:
ALTO HOR:ZONTE

Ｒ

Ｏ

Ｕ

Ｇ

CEP:
75.560¨000

DDD月・
e:efone:

(62)3383‐ 3100
Nome do titular:
Luiz Borges da Cruz

CPF:
348.752.391‐ 49

C!′Orgao expedidor:SSP′ GO Cargo/Fungio: Prefeito

2.1‐ Titulo do ProietO:

cOnveniO que entre sl celebram a 」UNTA
COMERCIAL DO ESttADO DE GOIAS― JUCEG e
o MUNiCIPlo DE AL丁O HORIZONttE/GO.

Periodo de Execugio

lnicio Tёrmino

Na data da
publicag6o do

extrato do Termo de
ConvOnio

Em ate 60
(sessenta) meses

2.2 - ldentificagdo do Objeto:
O presente conv6nio tem por objeto a m0tua cooperagio entre os participes visando d
implantagSo e operacionalizagdo do Portal do Empreendedor Goiano no Municipio de Alto
Horizonte/GO, com a finalidade de permitir de forma integrada a simplificagdo do processo de
abertura, alteragSo, regularizagio e baixa de empresas entre todos os orgSos envolvidos,
disponibilizada atrav6s da REDESIM - Rede Nacional para a Simplificagio do Registro e da
Legalizagdo de Empresas e Negocios (criada pela Lei no 11.598/07).

3NPJ:
)2.088。 698′0001‐74

3idade:
」o:an:a

Ｒ

Ｏ

‐．Ｕ
〕
（
Ｊ

DDD月・
e:efone:

162)3252¨9200



3- CRONOGRAMAS DE EXECU9AO (META, ETAPA OU FASE):

2.3 - Justificativa da ProposigSo:

O presente conv6nio justifica-se pela conjugagSo dos esforgos das partes envolvidas na troca
de informagOes simplificadas atrav6s do Portal do Empreendedor REDESIM, effi
conformidade com a ClSusula Terceira do respectivo Conv6nio, parte integrante do presente
Plano de Trabalho.

2.4 - Metodologia de Execug5o:
As obrigag6es serSo realizadas de acordo com o cronograma de execugSo, n6o havendo

s6o de transferOncia de recursos financeiros entre as partes.

META ETAPAS′FASES :NiC:0 FIM

Ag6es de responsabilidade da JUCEG:

Nハ バハ↑nH

Em at6 60
(sessenta)

MESES3.1

3.1 .1 - Disponibilizar o sistema informatizado integrador.

3.1 .2- Criar e administrar as contas de acesso ao sistema.

3.1.3- Realizar a manutengSo corretiva e evolutiva do sistema de

informagSo.

3.1.4- Prover o servigo de hospedagem e garantir a disponibilidade

do sistema.

3.1.5- Fornecer suporte ao pessoal proveniente dos orgdos

municipais;

3.1.6- Designar agente para coordenar o processo de integragSo e

implantagSo do sistema.

publicagSo
do extrato
do Termo

de
ConvGnio3.1.7- Disponibilizar os dados cadastrais inerentes ds

constituig6es, alterag6es e baixas empresariais.

3.1.8 - Realizar, no 6mbito de sua competGncia, os procedimentos

inerentes d integragSo entre o Portal do Empreendedor Goiano e o

sistema informatizado do municlpio responsSve! pelo tratamento

dos pedidos de an6lise de Uso e OcupagSo do Solo.

3.1.9 - Realizar, no 6mbito de sua compet6ncia, os procedimentos

inerentes d integragSo entre o Portal do Empreendedor Goiano e o

sistema informatizado do municlpio respons5vel pelo tratamento

dos pedidos de an6lise de Licenciamento Ambiental.

″ フ
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3.1.10 - Realizar, no 6mbito de sua competencia, os

procedimentos inerentes a integragSo entre o Portal do

Empreendedor Goiano e o sistema informatizado do municipio

respons6vel pelo tratamento dos pedidos de an5lise de

Licenciamento (Alvard) de LocalizagSo e Funcionamento.

3.1.11 - Realizar, ro 6mbito de sua compet6ncia, os

procedimentos inerentes a integragSo entre o Portal do

Empreendedor Goiano e o sistema informatizado do municipio

responsdvel pelo tratamento dos pedidos de anSlise de lnscrigSo

Municipal.

3.1.12 - Fica designado como gestor do conv6nio o Sr. F5bio
Andr6 Evaristo dos Santos, RG 1974896 SSP/GO, CPF no

783.290.271-04,lotado na CoordenagSo de LicitagSo, Contratos e
Conv6nios.

META ETAPAS′FASES rNIcro FIM

Ag6es de responsabilidade da Prefeitura de Alto Horizonte:

Na data da
publica96o
do extrato
do Termo

de
ConvEnio

Em atd 60
(sessenta)

MESES
3.2

3.2.1- Verificar se a atividade econ6mica a ser desenvolvida pode
ser realizada no enderego informado para a instalagSo da
empresa, de acordo com a legalidade municipal;

3.2.2 - Disponibilizar agentes p0blicos de seu quadro para
utilizagSo do sistema de informa oferecido;

3.2.3 - Descrever procedimentos, documentagSo exigida e taxas a

serem pagas, em documento contendo linguagem clara.

3.2.4 - Realizar, no 6mbito de sua compet6ncia, os
procedimentos inerentes d alimentagSo manual ou autom6tica do
Portal do Empreendedor, dos resultados dos pedidos de andlise
de Uso e OcupacSo do Solo.
3.2.5 - Realizar, no dmbito de sua compet6ncia, os
procedimentos inerentes d alimentagSo manual ou automStica do
Portal do Empreendedor, dos resultados dos pedidos de andlise
de Licenciamento Ambiental.



4 - PLANO DE APLlcAqAo Dos RECURSOS FINANCEIROS

N5o estd previsto o repasse de recursos financeiros entre os participes'

com o 6nus de acordo com as responsabilidades assumidas'

5 - APROVA9AO/ANUENCIA:

Golaniaノ G(),aosc⊆ 22Sdornesde(整 聖ゝ SゝLttQ」こコgρ 2019

Cada particiPe arcare

Realizar, no Ambito de sua competencia, os3.2,6-Realizar,noambltooeSuacomPetellula'uD
procedimentos inerentes d alimentagflo manual ou. autom6tica do
'Portal 

do Empreendedor, dos resultados dos pedidos de anflise

de Licenclamento(Alvara)de Localiza9ao e Funcionamento.
Rea‖zar,  no ambitO de  sua  COmpetencia,  os3.2.7 - Realizar, no amDlto oe sua GelllPsturrurct' L.,D

procedimentos inerentes A alimentagSo manual ou. autom6tica do

irortal do Empreendedor, dos resultados dos pedidos de an6lise

ffi de sua comPetencia, os3.2.8- Realizar, no amDllo oe sua collrPEttirrura' vD

proceOimentos inerentes d alimentagSo manual ou. autom6tica do

Fortal do Empreendedor, dos resultados dos pedidos de an6lise

de ttcendamenlo塾 障arttSanla面0

S DA CRUZ
PRttFE:TO DE ALTO HORIZONttE

PRttSIDENTtt DA

4



24 Diário Oficial GOIÂNIA, SEGUNDA-FEIRA, 18 DE MARÇO DE 2019
ANO 182 - DIÁRIO OFICIAL/GO N° 23.014

<#ABC#120900#24#145151>

PORTARIA Nº 770 , DE 15 DE MARÇO DE 2019.

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 201800006047942, resolve retificar, mantidos seus 
demais termos, a Portaria no 380, de 01 de fevereiro de 2019, 
publicada no Diário Oficial no 22.986, de 04 do mesmo mês e ano, 
apenas quanto ao nome de MARIA AUXILIADORA PONTES DE 
OLIVEIRA, que fica assim grafado: MARIA AUXILIADORA PONTE 
DE OLIVEIRA.

Publique-se.

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA GOIÁS PREVIDÊNCIA 
- GOIASPREV -, em Goiânia, 15 de março de 2019.

Marlene Alves de Carvalho e Vieira
Presidente

<#ABC#120900#24#145151/>

Protocolo 120900
<#ABC#120901#24#145152>

PORTARIA Nº 771 , DE 15 DE MARÇO DE 2019.

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 201800006056084, notadamente dos Pareceres 
PA - 05461 nº 377/2019 e PA - 05461 nº 802/2019, ambos da Pro-
curadoria-Geral do Estado, resolve, com fundamento no art. 6o, 
incisos I a IV, da Emenda Constitucional Federal no 41, de 19 de 
dezembro de 2003, e no art. 56, incisos I a V, da Lei Complementar 
no 77, de 22 de janeiro de 2010, conceder a ONEIDE MARIA DE 
GODOI aposentadoria no cargo de Professor IV, Referência “B”, do 
Quadro Permanente do Magistério Público Estadual, com proventos 
integrais.

Publique-se.

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA GOIÁS PREVIDÊNCIA 
- GOIASPREV -, em Goiânia, 15 de março de 2019.

Marlene Alves de Carvalho e Vieira
Presidente

<#ABC#120901#24#145152/>

Protocolo 120901
<#ABC#120902#24#145154>

PORTARIA Nº 772 , DE 15 DE MARÇO DE 2019.

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 201700010027509, notadamente do Parecer 
GEAP- 15893 nº 37/2019 da Procuradoria-Geral do Estado, resolve, 
com fundamento no art. 3º, incisos I, II e III e parágrafo único, da 
Emenda Constitucional Federal nº 47, de 5 de julho de 2005, e no 
art. 58, incisos I a V, da Lei Complementar nº 77, de 22 de janeiro 
de 2010, conceder a GILDA MEIVA NAKAMURA DE OLIVEIRA 
aposentadoria no cargo de Enfermeiro, Nível III, Referência “H”, 
do Grupo Ocupacional Analista de Saúde, do Quadro Permanente 
dos Servidores da Secretaria de Estado da Saúde, com proventos 
integrais.

Publique-se.

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA GOIÁS PREVIDÊNCIA 
- GOIASPREV -, em Goiânia, 15 de março de 2019.

Marlene Alves de Carvalho e Vieira
Presidente

<#ABC#120902#24#145154/>

Protocolo 120902

<#ABC#120904#24#145156>

PORTARIA N° 773 , DE 15 DE MARÇO DE 2019.

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 201800010048678, notadamente do Parecer PA- 
05461 nº 772/2019 da Procuradoria-Geral do Estado, resolve, com 
fundamento no art. 3º, incisos I, II e III e parágrafo único, da Emenda 
Constitucional Federal nº 47, de 5 de julho de 2005, e no art. 58, 
incisos I a V, da Lei Complementar nº 77, de 22 de janeiro de 2010, 
conceder a TOMAZ DE AQUINO GOMES DA COSTA aposentado-
ria no cargo de Técnico de Laboratório, Nível II, Referência “O”, do 
Grupo Ocupacional Assistente de Saúde, do Quadro Permanente 
dos Servidores da Secretaria de Estado da Saúde, com proventos 
integrais.

Publique-se.

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA GOIÁS PREVIDÊNCIA 
- GOIASPREV -, em Goiânia, 15 de março de 2019.

Marlene Alves de Carvalho e Vieira
Presidente

<#ABC#120904#24#145156/>

Protocolo 120904
<#ABC#120906#24#145158>

PORTARIA N° 774 , DE 15 DE MARÇO DE 2019.

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 201800006019250, notadamente do Parecer GEAP- 
15893 nº 34/2019 da Procuradoria-Geral do Estado, resolve, com 
fundamento no art. 3º, incisos I, II e III e parágrafo único, da Emenda 
Constitucional Federal nº 47, de 5 de julho de 2005, e no art. 58, 
incisos I a V, da Lei Complementar nº 77, de 22 de janeiro de 2010, 
conceder a VILMA BORGES DOS SANTOS SOUSA aposentadoria 
no cargo de Professor IV, Referência “F”, do Quadro Permanente do 
Magistério Público Estadual, com proventos integrais.

Publique-se.

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA GOIÁS PREVIDÊNCIA 
- GOIASPREV -, em Goiânia, 15 de março de 2019.

Marlene Alves de Carvalho e Vieira
Presidente
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Junta Comercial do Estado de Goiás – JUCEG
<#ABC#120860#24#145100>

ESTADO DE GOIÁS
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - JUCEG

EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 018/2019
PROCESSO SEI Nº 201800024002361

PARTICÍPES: Junta Comercial do Estado de Goiás - JUCEG e 
Município de Alto Horizonte - GO.
OBJETO: O presente convênio tem por objeto a mútua cooperação 
entre os partícipes visando à implantação e operacionalização do 
Portal do Empreendedor Goiano da JUCEG no Município de Alto 
Horizonte - GO.
DO PRAZO E VIGÊNCIA: 05 (cinco) anos a partir de sua publicação 
no Diário Oficial do Estado de Goiás.
SIGNATÁRIOS: Eliene Mendes Oliveira Feitosa pela JUCEG, e Luiz 
Borges da Cruz pelo Município de Alto Horizonte - GO.
DATA DA ASSINATURA: Goiânia - GO, 28 de fevereiro de 2019.

Fábio André Evaristo dos Santos
Portaria nº 020 / 2019- JUCEG
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