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Secretaria de Estado de Esporte e Lazer
<#ABC#198705#41#235266>

Portaria nº 197/2020 - SEL

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° 2019.1757.600.4927.
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 a servidora Vânia Pereira da Silva, portadora 
do CPF n° 455.507.351-72, cargo Apoio Administrativo Nível 
Superior, para atuar como Gestora do Contrato, cujo objeto é 
prestação de serviços de Correios e Telégrafos da Secretaria 
de Estado de Esporte e Lazer, 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 Paulo Rogério Rodrigues Paulino, 
portador do CPF n° 700.136.141-00, cargo Assistente Administra-
tivo, para atuar como suplente do titular, substituindo-a 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 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 (a) Gestor (a) 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 (a) Gestor (a) ora designado 
(a) 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 
(a) Gestor (a).
Art. 5º DETERMINAR que a 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; e

Art. 7º DETERMINAR o encaminhamento desta Portaria à Su-
perintendência de Gestão Integrada/SEL, para conhecimento e 
demais providências.

CUMPRA-SE e PUBLICA-SE.

Rafael Ângelo do Valle Rahif
Secretário de Estado de Esporte e Lazer

Gabinete do Secretário de Estado de Esporte e Lazer, aos 
22 dias do mês de setembro de 2020.
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Protocolo 198705

Secretaria de Estado da Segurança Pública 
-  SSP

<#ABC#198682#41#235237>

Portaria nº 0516/2020/SSP
O Secretário de Estado da Segurança Pública de Goiás, no uso 
da competência que lhe foi delegada pelo Art. 1º, inciso III, do 
Decreto n° 9.382, de 08 de janeiro de 2019 e tendo em vista o que 
consta do Processo/SEI n° 201900002106897, notadamente do 
Parecer nº 2564/2020, da Gerência de Análise de Aposentadoria 
da GOIASPREV; e,
Com fundamento no art. 100, § 12, inciso I, e §13, da Constituição 
Estadual, c/c artigo 89 da Lei n° 8.033/1975 e suas alterações e 
com esteio no artigo 132, da Constituição Federal, e incisos I e IV, 
do artigo 3°, da Lei Complementar estadual n° 058/2006, c/c §§ 
7°-A, 7°-B, no artigo 89 da Lei Complementar estadual n° 77/2010.
RESOLVE:
Art. 1º Promover o Tenente Coronel PM 22.843 Francisco Leonidas 
Da Silva, titular do CPF nº 423.207.711-15, dos quadros da Polícia 
Militar do Estado de Goiás, ao posto de Coronel PM, em virtude de 
contar mais de 30 (trinta) anos de tempo de serviço.
Art. 2º Determinar que os efeitos desta portaria fiquem condicio-
nados à efetivação da Transferência para a Reserva Remunerada 
ensejada pela GOIASPREV.
Art. 3º Determinar o encaminhamento desta Portaria ao Comando-
-Geral da Polícia Militar do Estado de Goiás, à Superintendência 
de Gestão Integrada/SSP e à Goiás Previdência/GOIASPREV, 
para conhecimento e demais providências.
CUMPRA-SE e PUBLIQUE-SE.
Gabinete do Secretário da Segurança Pública, Goiânia, 21 de 
setembro de 2020.       

RODNEY ROCHA MIRANDA
Secretário
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Protocolo 198682
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Portaria nº 0518/2020/SSP
O Secretário de Estado da Segurança Pública de Goiás, no uso 
da competência que lhe foi delegada pelo Art. 1°, incisos II e IV do 
Decreto n. 9.382, de 08 de janeiro de 2019; considerando a Lei nº 
8.033, de 02 de dezembro de 1975, em especial o art. 92°; a Lei n. 
20.763, de 30 de janeiro de 2020, e o que consta no Processo/SEI 
n. 202000002086217.
RESOLVE:
Art. 1º. RETORNAR para inatividade o Subtenente PM 16.552 
Hélio Eduardo Pereira, titular do CPF n. 193.510.031-91, da 
reserva remunerada, o qual foi convocado transitoriamente para 
o serviço ativo da Polícia Militar por meio da Portaria nº 774/2018/
SSP, publicada no Diário Oficial nº 22.916, de 18 de outubro de 
2018.
Art. 2º. Determinar o encaminhamento desta Portaria ao Co-
mando-Geral da Polícia Militar e à Superintendência de Gestão 
Integrada/SSP, para conhecimento e demais providências que o 
caso requer.
CUMPRA-SE e PUBLIQUE-SE.
Gabinete do Secretário da Segurança Pública do Estado de Goiás, 
Goiânia, 21 de setembro de 2020.

RODNEY ROCHA MIRANDA
Secretário
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