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Secretaria de Estado de Esporte e Lazer
<#ABC#181619#6#215505>

Portaria 130/2020 - 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° 202017576000996.

Considerando a necessidade de manter o controle e a 
fiscalização sobre a execução dos contratos/convênios firmados 
pela Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, tendo em vista os 
princípios da legalidade, moralidade e eficiência, e;

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 Afonso Junior Brito Dias, 

portador do CPF nº 741.010.052-49, Gerente de Ginásios, para 
atuar como Gestor do Contrato, cujo objeto é a contratação de 
empresa para prestação de: Serviços de Vigilância e Segurança 
Armada nas condições e especificações estabelecidas na Ata 
de Registro de Preços nº. 001/2018 e 002/2018 - SED - Pregão 
Eletrônico nº. 028/2016 - SED, para atender as necessidades desta 
Secretaria, 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 a servidora Jane de Magalhães 
Santos, portadora do CPF nº 479.905.381-72, 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 servidor ora designado, deverá:

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

II - Observar e fazer cumprir o prazo de sua vigência;
III - Observar a regularidade das despesas empenhadas, 

de conformidade com a previsão de pagamentos;
IV - Comunicar à autoridade competente, com 

antecedência mínima de 90 (noventa) dias, a data de expiração da 
vigência do ajuste e a eventual necessidade de prorrogação; e

V - Compete ao Gestor encaminhar as notas fiscais à 
Gerência de Gestão e Finanças/SEL, devidamente atestadas, logo 
após o serviço prestado ou da entrega do objeto. A apresentação de 
fatura/nota fiscal sem o devido atesto e/ou em desacordo com a Lei 
n° 4.320/64, ensejará no não pagamento das mesmas.

Art. 4º. ESTABELECER ainda, que o Gestor ora 
designado apresentará ao Superintendente de Gestão Integrada 
desta Pasta, relatório mensal 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 Gestor.

Art. 5º. DETERMINAR que o Superintendente de Gestão 
Integrada, ante a constatação de descumprimento desta Portaria, 
comunique, incontinenti, à autoridade competente, para adoção das 
medidas cabíveis.

Art. 6º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

CUMPRA-SE e PUBLIQUE-SE.
Rafael Ângelo do Valle Rahif

Secretário de Estado de Esporte e Lazer
<#ABC#181619#6#215505/>

Protocolo 181619

Secretaria de Estado da Segurança Pública 
-  SSP

<#ABC#181652#6#215550>

PORTARIA n.º 0287/2020/SSP
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA DE 
GOIÁS, no uso de suas atribuições legais, considerando o teor do 
art. 333, § 2º, da Lei n.º 10.460/88, bem como o Decreto nº 9.382, 
de 08 de janeiro de 2019, publicado no Diário Oficial/GO n.º 22.967, 
suplemento, de 08 de janeiro de 2019, c/c o Decreto n.º 9.430, de 
17 de abril de 2019, publicado no Diário Oficial/GO n.º 23.037, de 22 
de abril de 2019, e, ainda, tendo em vista o que consta do Processo 
Administrativo Disciplinar n.º 124/2015/DGPC, autuado sob n.º 
201500016004405,
RESOLVE:

I - RECONHECER a prescrição da pretensão punitiva do 
Estado e DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE do servidor 
WESLEY RAFAEL DE OLIVEIRA, ocupante do cargo de Agente 
de Polícia, do quadro efetivo da Polícia Civil de Goiás, em relação 
à acusação contida no PAD n.º 124/2015/DGPC, autuado sob n.º 
201500016004405;
II - DETERMINAR, ainda, que, após a publicação desta Portaria, a 
Comissão Processante: a) adote as medidas complementares para 
sua execução, notificando o processado, por escrito, bem como seu 
defensor; b) envie cópia desta Portaria e do respectivo julgamento 
ao Gabinete do Delegado-Geral da Polícia Civil do Estado de Goiás 
para conhecimento e providências complementares, naquilo que 
lhe couber; c) dê ciência à Controladoria-Geral do Estado sobre 
o resultado deste processo administrativo disciplinar; d) e, depois 
de transcorrido o prazo recursal in albis, proceda ao arquivamento 
dos autos na Gerência de Correições e Disciplina da Polícia Civil do 
Estado de Goiás.
PUBLIQUE-SE.
Gabinete do Secretário de Estado da Segurança Pública, em 
Goiânia-GO, aos 26 dias do mês de maio do ano de 2020.

Rodney Rocha Miranda
SECRETÁRIO

<#ABC#181652#6#215550/>

Protocolo 181652

<#ABC#181653#6#215551>

PORTARIA n.º 0293/2020/SSP
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA DE 
GOIÁS, no uso de suas atribuições legais, considerando o teor do 
art. 333, § 2º, da Lei n.º 10.460/88, bem como o Decreto nº 9.382, 
de 08 de janeiro de 2019, publicado no Diário Oficial/GO n.º 22.967, 
suplemento, de 08 de janeiro de 2019, c/c o Decreto n.º 9.430, 
de 17 de abril de 2019, publicado no Diário Oficial/GO n.º 23.037, 
de 22 de abril de 2019, e, ainda, tendo em vista o que consta do 
Processo Administrativo Disciplinar Ordinário n.º 018/2016/ACD/
SEAP, autuado sob n.º 201400037002253,
RESOLVE:
I - ABSOLVER os ex-servidores CLEBER OLIVEIRA SILVA e 
JULIANO FERREIRA LEMES, outrora ocupantes do cargo de 
Vigilante Penitenciário Temporário, da prática das infrações disci-
plinares dos arts. 303, inciso XXX; e 304, incisos XVIII, XIX e XLII, 
da Lei estadual n.º 10.460/88, com base no art. 386, inciso VII, do 
Código de Processo Penal, aqui aplicado por analogia; e
II - DETERMINAR que, após a publicação desta Portaria, a 
Comissão Processante: a) adote as medidas complementares para 
sua execução, notificando os ex-servidores, por escrito, bem como 
sua defensora; b) envie cópia desta Portaria e julgamento à Dire-
toria-Geral de Administração Penitenciária para conhecimento; c) 
dê ciência à Controladoria-Geral do Estado sobre o resultado deste 
processo administrativo disciplinar; d) envie cópia desta Portaria à 
Gerência de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas da Diretoria-
-Geral de Administração Penitenciária para as providências com-
plementares, naquilo que lhe couber; e e) depois de transcorrido 
o prazo recursal in albis, proceda ao arquivamento dos autos na 
Corregedoria Setorial da Diretoria-Geral de Administração Peniten-
ciária.                               
PUBLIQUE-SE.
Gabinete do Secretário de Estado da Segurança Pública de Goiás, 
em Goiânia, aos 26 dias do mês de maio de 2020.

Rodney Rocha Miranda
Secretário de Estado da Segurança Pública              
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