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Portaria 254/2021 - SEEL
O Secretário de Esporte e Lazer do Estado de Goiás 

no exercício da competência conferida no art. 56 da Lei Estadual nº 
20.491/2019 de 25 de junho de 2019, publicado no Diário Oficial do 
Estado nº 23.080, e tendo em vista o que consta do Processo SEI 
n° 201400046001949.

Considerando a necessidade de manter o controle e a 
fiscalização sobre a execução dos das Cessões de uso firmados 
pela Secretaria de Estado de Esporte e Lazer e pela Secretaria de 
Administração, tendo em vista os princípios da legalidade, impesso-
alidade, moralidade e eficiência.

Considerando o comando insculpido no art. 67 da Lei 
Federal nº 8.666/93, que impõe à Administração o dever de 
acompanhar e fiscalizar a execução de seus contratos/convênios 
e as disposições da Lei Estadual n. 17.928/2012, especialmente o 
Art. 51 e seguintes.

RESOLVE:

Art. 1º DESIGNAR o servidor Orlando Sampaio Junior, 
portador do CPF n° 069.694.101-53, ocupante do cargo de 
Assistente de Gestão Administrativa, para atuar como Gestor da 
Cessão, cujo objeto é a cessão de uso ao município de Morrinhos, 
por período indeterminado, podendo ser alterado nos termos 
da Lei nº 8.666/93 e Lei nº 17.928/2012, contados a partir de sua 
outorga pela Procuradora do Estado Chefe da Procuradoria Setorial, 
com eficácia condicionada à sua publicação no Diário Oficial do 
Estado de Goiás.

Art. 2º. DESIGNAR o servidor Alan Junio Eufrasio de 
Souza, portador do CPF n° 037.111.801-83, ocupante do cargo 
contrato temporário - apoio administrativo, para atuar como 
suplente do titular, substituindo-o em seus impedimentos e 
afastamentos legais.

Art. 3º ESTABELECER que, para a consecução do 
objetivo proposto neste ato, o (a) servidor (a) ora designado (a), 
deverá:

I - Acompanhar a execução e fiscalizar o fiel cumprimento 
das obrigações pactuadas no referido contrato de cessão sob sua 
gestão;

II - Observar e fazer cumprir o prazo de sua vigência;
Art. 4º ESTABELECER ainda, que o (a) Gestor (a) ora 

designado (a) apresentará ao Superintendente de Segurança e 
Infraestrutura Esportiva, relatório semestral sobre a execução do 
ajuste. O relatório deverá conter:

I - Descrição circunstanciada da execução do contrato;
II - Eventual descumprimento das cláusulas ajustadas;
III - As ocorrências que os Gestores julgarem pertinente 

relatar, ante a possibilidade de interrupção ou suspensão da 
execução do contrato; e

IV - A necessidade de tomada de decisões que exorbitarem 
de suas funções.

Parágrafo único - A periodicidade estabelecida não 
impede a comunicação eventual de ocorrências consideradas 
urgentes pelo (a) Gestor (a).

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação;

CUMPRA-SE e PUBLICA-SE.

HENDERSON DE PAULA RODRIGUES
Secretário de Estado de Esporte e Lazer

Gabinete do Secretário de Estado de Esporte e Lazer aos 13 dias 
do mês de agosto de 2021.
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Portaria 256 -2021
O Secretário de Esporte e Lazer do Estado de Goiás 

no exercício da competência conferida no art. 56 da Lei Estadual nº 
20.491/2019 de 25 de junho de 2019, publicado no Diário Oficial do 
Estado nº 23.080, e tendo em vista o que consta do Processo SEI 
n° 201700006023557.

Considerando a necessidade de manter o controle e a 
fiscalização sobre a execução dos das Cessões de uso firmados 
pela Secretaria de Estado de Esporte e Lazer e pela Secretaria de 

Administração, tendo em vista os princípios da legalidade, impesso-
alidade, moralidade e eficiência.

Considerando o comando insculpido no art. 67 da Lei 
Federal nº 8.666/93, que impõe à Administração o dever de 
acompanhar e fiscalizar a execução de seus contratos/convênios 
e as disposições da Lei Estadual n. 17.928/2012, especialmente o 
Art. 51 e seguintes.

RESOLVE:

Art. 1º DESIGNAR o servidor ORLANDO SAMPAIO 
JUNIOR, portador do CPF n° 069.694.101-53, ocupante do cargo 
de Assistente de Gestão Administrativa, para atuar como Gestor da 
Cessão, cujo objeto é a cessão de uso ao município de Formoso, 
por prazo indeterminado, podendo ser prorrogado/alterado nos 
termos da Lei nº 8.666/93 e Lei nº 17.928/2012, contados a partir 
de sua outorga pela Procuradora do Estado Chefe da Procuradoria 
Setorial, com eficácia condicionada à sua publicação no Diário 
Oficial do Estado de Goiás.

Art. 2º. Designar o servidor ALAN JUNIO EUFRASIO DE 
SOUZA, portador do CPF n° 037.111.801-83, ocupante do cargo 
contrato temporário - apoio administrativo, para atuar como suplente 
do titular, substituindo-o em seus impedimentos e afastamentos 
legais.

Art. 3º ESTABELECER que, para a consecução do 
objetivo proposto neste ato, o (a) servidor (a) ora designado (a), 
deverá:

I - Acompanhar a execução e fiscalizar o fiel cumprimento 
das obrigações pactuadas no referido contrato de cessão sob sua 
gestão;

II - Observar e fazer cumprir o prazo de sua vigência;
Art. 4º ESTABELECER ainda, que o (a) Gestor (a) ora 

designado (a) apresentará ao Superintendente de Segurança e 
Infraestrutura Esportiva, relatório semestral sobre a execução do 
ajuste. O relatório deverá conter:

I - Descrição circunstanciada da execução do contrato;
II - Eventual descumprimento das cláusulas ajustadas;
III - As ocorrências que os Gestores julgarem pertinente 

relatar, ante a possibilidade de interrupção ou suspensão da 
execução do contrato; e

IV - A necessidade de tomada de decisões que exorbitarem 
de suas funções.

Parágrafo único - A periodicidade estabelecida não 
impede a comunicação eventual de ocorrências consideradas 
urgentes pelo (a) Gestor (a).

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação;

CUMPRA-SE e PUBLIQUE-SE.

Henderson de Paula Rodrigues
Secretário de Estado de Esporte e Lazer

Gabinete do Secretário de Estado de Esporte e Lazer, aos 13 dias 
do mês de agosto de 2021.
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Secretaria de Estado da Segurança Pública 
-  SSP

Delegacia Geral Da Policia Civil – DGPC
<#ABC#248710#11#294161>

EXTRATO DE PORTARIA Nº 017/2021

Instaura PADS 17/2021. SEI 202100007062139. Fato: com base na 
Sindicância Preliminar nº 024/2021 da Corregedoria da Polícia Civil, 
extrai-se dos autos que a servidora fez uso indevido de arma de 
fogo e praticou ato que importa em escândalo. Infração: Artigo 204, 
incisos XXVI e XXVII, da Lei Estadual nº 20.756/2020. GCDPC, 2ª 
CPPADOS, Goiânia, 12/08/2021.

Nilda Limas de Andrade
Gerente de Correições e Disciplina da Polícia Civil
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