
PROCURAÇÃO PUBLICA  

SAIBAM quantos este público instrumento de procuração bastante virem que, aos 

xxxxxxxxxxxxxxxx dias do mês de xxxxxxxxxxxx do ano de dois mil e treze, (xx/xx/xxxx), 

nesta cidade de Goiânia, Capital do Estado de Goiás, neste Serviço Notarial de Notas, 

compareceu, como Outorgante, xxxxxxxxxxxxxx, brasileiro, estado civil xxxxx, servidor 

público, portador da cédula de identidade n° xxxxxxxx via/SSP/GO, expedida em 

xx/xx/xxxx , portador do CPF/MF sob n° xxx.xxx.xxx-xx, residente e domiciliado na 

Rua/AV xxxxxx Quadra xx Lote xx Casa xx, Setor xxxxxxx, Cidade xxxxx – Estado xxxx, 

reconhecida por mim, XXXXXXXXXXXXX, Tabelião Respondente Designado, conforme 

os documentos que me foram apresentados, do que dou fé. - E ai, pelo Outorgante, 

me foi dito que nomeia e constitui seus bastante procuradores, Pedro Henrique 

Rodrigues Adorno, brasileiro, solteiro, Coordenador Operacional, portador da Cédula 

de Identidade n° 4845996 /SPTC/GO, inscrito no CPF/MF sob o n° 015.317.881-73, 

residente e domiciliado na Av. Consolação Qd.06 Lt.08 casa 02, Vila Santa Rita, 

Goiânia-GO e ainda Baltasar Domingues de Araujo Neto, brasileiro, solteiro, 

Coordenador Comercial, portador da Cédula de Identidade n° 48876942/SSP/GO, 

inscrito no CPF/MF sob n° 023.080.651-17, residente e domiciliado na Av. Ambrosina 

Alves Vaz Qd.H Lt.19,  Bairro Estrela do Oriente, Goiânia-GO, nos quais confere 

poderes para em conjunto ou separadamente, representá-lo junto a SEGPLAN OU 

SEFAZ E VAPT VUPT, para gerar um senha no Sistema Digital de Consignação em folha 

de pagamento (SGConsig), responsabilizando-se o outorgante, por todos os atos 

praticados na solicitação deste e comprometendo-se a cumprir com as orientações 

que lhe forem passadas a fim de validar o respectivo procedimento; assinar o que for 

necessário para o citado fim; podendo substabelecer e praticarem, finalmente, todos 

os demais atos necessários e indispensáveis ao fiel e cabal desempenho do presente 

mandato. Pela Outorgante, foi-me dito, ainda, que o presente outorga tem validade 

pelo prazo de 90 dias, a contar dessa data. Os dados e elementos contidos neste 

instrumento foram fornecidos por declaração, ficando o outorgante responsável por 

sua veracidade, bem como, por qualquer incorreção, isentando assim, estas Notas de 

quaisquer responsabilidades.  Pela Outorgante me foi dito, finalmente, que aceita esta 

procuração em todos os expressos termos, tal qual se acha redigida. Assim, o disse do 

que dou fé. A pedido, lavrei-lhe a presente procuração que, depois de lida e achada em 

tudo conforme, outorga, aceita e assina. Foram dispensadas as testemunhas de acordo 

com o que permite a Lei número 6.592, de 06 de novembro de 1.981. 

 

Goiânia, xx de xxxxxx de 2013. 

 

Nome do Outorgante: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 


