
24Diário OficialGOIÂNIA, SEGUNDA-FEIRA, 13 DE DEZEMBRO DE 2021
ANO 185 - DIÁRIO OFICIAL/GO N° 23.695

- praticar, dolosamente, ato definido em lei como de improbidade 
administrativa (criar Associação de Pais e Mestres no Colégio 
Estadual Professor Sérgio Fayad Generoso e cobrar taxas mensais 
de pais de alunos); e Art. 203, VII - praticar atos incompatíveis com a 
função de magistério (criar Associação de Pais e Mestres no Colégio 
Estadual Professor Sérgio Fayad Generoso).
Autoridade instauradora do PAD: Secretária de Estado da 
Educação.
Data da Portaria: 08/12/2021

PUBLIQUE-SE.
<#ABC#272729#24#321711/>

Protocolo 272729
<#ABC#272734#24#321717>

EXTRATO DA PORTARIA Nº 4820/2021 - SEDUC

Assunto: Instauração de PAD
Referência: 202100006073571
Infração: Artigo 202, incisos XIX, XXVI, XXXVII e LXXIII c/c artigo 
203, inciso VII da Lei Estadual nº 20.756/2020.
Síntese do Fato: Inicialmente acusada de descumprir, desrespeitar 
ou retardar, culposa ou intencionalmente, o cumprimento de qualquer 
ordem legítima, administrativa ou judicial, lei ou regulamento (não 
acatar a ordem de proibição de criação e atuação de associações 
que visem o incentivo do aprimoramento do processo educacional); 
XXVI - utilizar pessoal ou recursos materiais da administração 
pública para fins particulares (valer-se de servidores públicos para 
fins particulares, a saber: criação de Associação de Pais e Mestres); 
XXXVII - aconselhar ou concorrer para não ser cumprida qualquer 
ordem legítima, ou para ser retardada a sua execução (não acatar a 
ordem de proibição de criação e atuação de associações que visem 
o incentivo do aprimoramento do processo educacional); LXXIII 
- praticar, dolosamente, ato definido em lei como de improbidade 
administrativa (criar Associação de Pais e Mestres no Colégio 
Estadual Professor Sérgio Fayad Generoso e cobrar taxas mensais 
de pais de alunos); e Art. 203, VII - praticar atos incompatíveis com a 
função de magistério (criar Associação de Pais e Mestres no Colégio 
Estadual Professor Sérgio Fayad Generoso).
Autoridade instauradora do PAD: Secretária de Estado da 
Educação.
Data da Portaria: 08/12/2021

PUBLIQUE-SE.
<#ABC#272734#24#321717/>

Protocolo 272734
<#ABC#272759#24#321747>

EXTRATO DA PORTARIA Nº 4819/2021 - SEDUC

Assunto: Instauração de PAD
Referência: 202100006073569
Infração: Artigo 202, incisos XIX, XXVI, XXXVII e LXXIII c/c artigo 
203, inciso VII da Lei Estadual nº 20.756/2020.
Síntese do Fato: Inicialmente acusado de descumprir, desrespeitar 
ou retardar, culposa ou intencionalmente, o cumprimento de qualquer 
ordem legítima, administrativa ou judicial, lei ou regulamento (não 
acatar a ordem de proibição de criação e atuação de associações 
que visem o incentivo do aprimoramento do processo educacional); 
XXVI - utilizar pessoal ou recursos materiais da administração 
pública para fins particulares (valer-se de servidores públicos para 
fins particulares, a saber: criação de Associação de Pais e Mestres); 
XXXVII - aconselhar ou concorrer para não ser cumprida qualquer 
ordem legítima, ou para ser retardada a sua execução (não acatar a 
ordem de proibição de criação e atuação de associações que visem 
o incentivo do aprimoramento do processo educacional); LXXIII 
- praticar, dolosamente, ato definido em lei como de improbidade 
administrativa (criar Associação de Pais e Mestres no Colégio 
Estadual Professor Sérgio Fayad Generoso e cobrar taxas mensais 
de pais de alunos); e Art. 203, VII - praticar atos incompatíveis com a 
função de magistério (criar Associação de Pais e Mestres no Colégio 
Estadual Professor Sérgio Fayad Generoso).
Autoridade instauradora do PAD: Secretária de Estado da 
Educação.
Data da Portaria: 08/12/2021

PUBLIQUE-SE.
<#ABC#272759#24#321747/>

Protocolo 272759
<#ABC#272762#24#321751>

EXTRATO DA PORTARIA Nº 4818/2021 - SEDUC

Assunto: Instauração de PAD
Referência: 202100006073564
Infração: Artigo 202, incisos XIX, XXVI, XXXVII e LXXIII c/c artigo 
203, inciso VII da Lei Estadual nº 20.756/2020.
Síntese do Fato: Inicialmente acusada de descumprir, desrespeitar 
ou retardar, culposa ou intencionalmente, o cumprimento de qualquer 
ordem legítima, administrativa ou judicial, lei ou regulamento (não 
acatar a ordem de proibição de criação e atuação de associações 
que visem o incentivo do aprimoramento do processo educacional); 
XXVI - utilizar pessoal ou recursos materiais da administração 
pública para fins particulares (valer-se de servidores públicos para 
fins particulares, a saber: criação de Associação de Pais e Mestres); 
XXXVII - aconselhar ou concorrer para não ser cumprida qualquer 
ordem legítima, ou para ser retardada a sua execução (não acatar a 
ordem de proibição de criação e atuação de associações que visem 
o incentivo do aprimoramento do processo educacional); LXXIII 
- praticar, dolosamente, ato definido em lei como de improbidade 
administrativa (criar Associação de Pais e Mestres no Colégio 
Estadual Professor Sérgio Fayad Generoso e cobrar taxas mensais 
de pais de alunos); e Art. 203, VII - praticar atos incompatíveis com a 
função de magistério (criar Associação de Pais e Mestres no Colégio 
Estadual Professor Sérgio Fayad Generoso).
Autoridade instauradora do PAD: Secretária de Estado da 
Educação.
Data da Portaria: 08/12/2021

PUBLIQUE-SE.
<#ABC#272762#24#321751/>

Protocolo 272762
<#ABC#272767#24#321756>

EXTRATO DA PORTARIA Nº 4427/2021 - SEDUC

Assunto: Constituição de Comissão Permanente
Referência: 202100006001668
Síntese do Fato: REVOGAR a Portaria nº 3956/2021 - SEDUC 
(000024254003), em razão de alteração dos membros da Comissão, 
bem como constituir a 3ª Comissão Permanente de Sindicância, 
composta pelos servidores: Presidente, Sara Pereira de Deus, CPF 
nº 664.941.491-49, Vice-Presidente, Bruna Linares Pereira, CPF: 
750.228.001-44; e Secretário, Marcos Felipe da Penha Soares 
Abrão, CPF: 031.519.761-74, para apurar fatos e/ou denúncias 
que contenham indícios de infrações disciplinares cometidas por 
servidores públicos desta Secretaria e atuar nos Processos de 
Sindicância de sua competência, bem como os fatos conexos que 
emergirem no decorrer dos trabalhos.
Autoridade Competente: Secretária de Estado da Educação.
Data da Portaria: 17/11/2021

PUBLIQUE-SE.
<#ABC#272767#24#321756/>

Protocolo 272767
<#ABC#272784#24#321775>

EXTRATO DA PORTARIA Nº 4753/2021 - SEDUC

Assunto: Instauração de PAD
Referência: 202100006073277
Infração: Artigo 202, incisos XIX, XXVI, XXXVII e LXXIII c/c artigo 
203, inciso VII da Lei Estadual nº 20.756/2020.
Síntese do Fato: Inicialmente acusado de descumprir, desrespeitar 
ou retardar, culposa ou intencionalmente, o cumprimento de qualquer 
ordem legítima, administrativa ou judicial, lei ou regulamento (não 
acatar a ordem de proibição de criação e atuação de associações 
que visem o incentivo do aprimoramento do processo educacional); 
XXVI - utilizar pessoal ou recursos materiais da administração 
pública para fins particulares (valer-se de servidores públicos para 
fins particulares, a saber: criação de Associação de Pais e Mestres); 
XXXVII - aconselhar ou concorrer para não ser cumprida qualquer 
ordem legítima, ou para ser retardada a sua execução (não acatar a 
ordem de proibição de criação e atuação de associações que visem 
o incentivo do aprimoramento do processo educacional); LXXIII 
- praticar, dolosamente, ato definido em lei como de improbidade 
administrativa (criar Associação de Pais e Mestres no Colégio 
Estadual Professor Sérgio Fayad Generoso e cobrar taxas mensais 
de pais de alunos); e Art. 203, VII - praticar atos incompatíveis com a 
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