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SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO CENTRO-OESTE 
 

 

 

PORTARIA Nº              DE 19 DE JUNHO DE 2015 

 

 

 

O DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DO 

DESENVOLVIMENTO DO CENTRO-OESTE, no uso das atribuições que lhe confere o art. 24, 

do anexo a Resolução nº 4, de 21 de maio de 2012, e o art. 14 do Decreto nº 8.277, de 27 de junho de 

2014, resolve: 

 

Art. 1º É obrigatório o uso de crachá por todos os colaboradores da Superintendência do 

Desenvolvimento do Centro-Oeste, durante o horário de expediente, para acesso, dentro das suas 

instalações e fora delas, quando a serviço. 

 

Art. 2º Os crachás dos servidores regidos pela Lei nº 8.112, de 1990, serão fornecidos pela 

Coordenação de Recursos Humanos, segundo modelo constante do anexo, e, do pessoal terceirizado, 

pelas respectivas empresas. 

 

Parágrafo único. Os servidores ocupantes de cargo comissionado de nível 4 ou superior, 

utilizarão o crachá definido no caput, acrescido de uma tarja em diagonal nas cores verde e amarela. 

 

Art. 3º O crachá deverá ser pendurado no pescoço por intermédio de cordão também 

fornecido junto com o crachá, na altura do peito, de forma que seja evidenciada a identificação do 

colaborador. 

 

§ 1º Cabe ao usuário do crachá, além do uso, a guarda, o zelo e a conservação do mesmo. 

 

§ 2º No caso de extravio do crachá por parte de servidor, o custo com a reposição será do 

mesmo. 

 

Portarias

97



6 22 De junho De 2015 – ano ii - nº 23
Boletim interno De atos aDministrativos Da suDeCo

§ 3º Por ocasião do desligamento da SUDECO, o servidor deverá devolver o crachá à 

Coordenação de Recursos Humanos. 

 

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

JOSÉ AUGUSTO SCALÉA 
Diretor de Administração  
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