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a) Stock Car/Caminhão (duração até 07 dias) R$ 60.000,00
b) Porsche/Endurance Brasil/SBK Brasil (duração até 07 dias) R$ 
38.000,00
c) Corrida de Marcas e Motociclismo (duração até 03 dias) R$ 
12.000,00
d) Prova de ciclismo/maratona (por dia) R$ 3.000,00
e) Valor do dia excedente R$ 2.000,00

§ 4º - Para TREINOS, ficam assim fixados os valores de uso da 
praça de esportes:
a) Categoria regional carro ou moto uso exclusivo (até 3 veículos/
dia) R$ 3.000,00
b) Categoria regional carro ou moto uso coletivo (por veículo/dia) 
R$ 500,00
c) Categoria nacional carro ou moto uso exclusivo (até 3 veículos/
dia) R$ 8.000,00
d) Categoria nacional carro ou moto uso coletivo (por veículo/dia) 
R$ 2.000,00

§ 5º - Para os EVENTOS não caracterizados como competições ou 
treinos automobilísticos e motociclísticos, ficam assim fixados os 
valores de uso da praça de esportes:
a) Escola de Pilotagem, Track Day ou Test Drive, carro ou moto 
regional (por dia) R$ 5.000,00
b) Escola de Pilotagem, Track Day ou Test Drive carro ou moto nacional 
(por dia) R$ 10.000,00                                                                                                                                                                                                      
c) Eventos com duração até 03 dias R$ 20.000,00
d) Eventos com duração até 07 dias R$ 30.000,00
e) Eventos com duração até 15 dias R$ 50.000,00
f) Valor para dia excedente (eventos de 03/07/15 dias) R$ 2.000,00
g) Box individual por dia R$ 800,00
h) Box pernoite para carro ou moto (excedente) R$ 200,00
i) Sala de Imprensa/Coletiva de Imprensa ou Briefing por dia R$ 
2.000,00
j) Estacionamento por setor (dia) R$ 2.500,00
k) Camarote R$ 1.000,00

§ 6º - Para EVENTOS no Parque Marcos Veiga Jardim, ficam assim 
fixados os valores de uso:
a) Para uso exclusivo com duração até 03 dias R$ 5.000,00
b) Para uso exclusivo com duração de 04 dias até 07 dias R$ 
7.000,00
c) Para uso exclusivo com duração de 08 dias a 10 dias R$ 
15.000,00
d) Valor do dia excedente R$ 1.000,00

§ 7º - O Secretário da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, 
estipulará os valores em caso omissos nesta Portaria, considerando 
o porte do evento e o interesse público na sua realização. Evento 
em que Estado de Goiás, órgão, entidade autárquica ou fundacional 
da administração estadual esteja apoiando ou não haja cobrança 
de ingressos para assistir o evento, o Secretário poderá diminuir o 
valor da taxa descrita nos parágrafos 1º, 2º e 3º em até 100% (cem 
por cento), limitando este benefício a 2 (dois) eventos por ano do 
mesmo organizador.
§ 8º - Além dos valores acima estipulados, antes da assinatura do 
Termo de Autorização de Uso, o realizador do evento deverá recolher 
em espécie perante a tesouraria da Secretaria de Estado de Esporte 
e Lazer - SEEL ou outro meio por ela indicado, o valor correspon-
dente a 50% do período da reserva a título de CAUÇÃO, que será 
devolvido integralmente por ocasião da restituição do espaço, após 
constatado a inexistência de danos.
§ 9º - Os treinos deverão obedecer ao que se segue:
I - É indispensável a formalização de Autorização de Uso para 
realização de treino no Autódromo, devendo o(s) piloto(s) ou a(s) 
equipe(s) solicitarem à Gerência de Autódromos e Kartódromos, 
indicando o dia e a quantidade de veículos que treinarão, devendo 
ocorrer o pagamento referente ao período solicitado;
II - Recebida a solicitação para treino, a Gerência de Autódromos 
e Kartódromos manifestará acerca da disponibilidade da data, e 
em caso afirmativo gerará o Documento de Arrecadação Estadual 
- DARE, considerando a quantidade de veículo(s), cujo pagamento 
deverá ser efetuado antes da realização da atividade.
Art. 2º - O Termo de Autorização de Uso estabelece as diretrizes 

para o ingresso do evento (pessoas e bens) às dependências do 
autódromo, só sendo permitida a entrada no período ali descrito.
Parágrafo único - O prazo para a montagem e desmontagem 
deverá estar incluso no período descrito na Autorização de Uso. A 
permanência de pessoas e/ou materiais após o referido período, 
implicará na aplicação de multa, no valor de 10% sobre o valor do 
evento. Após 30 dias será incorporado ao patrimônio da Secretaria 
de Estado de Esporte e Lazer, sem o direito a nenhuma retenção ou 
indenização.
Art. 3º - É de inteira responsabilidade do realizador do evento 
a conservação e manutenção das áreas, estruturas físicas e 
equipamentos pertencentes ao patrimônio do autódromo no 
interstício autorizado para uso.
Parágrafo único - É terminantemente proibido a cessão, sublocação 
total ou parcial, com ou sem ônus do espaço autorizado para uso.
Art. 4º - Para fins de agendamento, reserva e transferência de datas, 
terão preferência: Campeonato Internacional, Campeonato Nacional, 
Campeonato Interestadual, Campeonato Estadual e Treinos.
Art. 5º - A utilização da área comum do autódromo será de segunda-
-feira a domingo, entre às 05h (cinco horas) e às 22h (vinte e duas 
horas), desde que o espaço esteja disponível, conforme calendário 
disponibilizado pela direção do autódromo.
§ 1º - O uso da pista destinado aos esportes a motor será de segun-
da-feira a domingo, das 09h (nove horas) às 18h (dezoito horas), 
mediante a apresentação do Termo de Autorização de Uso.
§ 2º - O uso da pista destinado aos ciclistas, maratonistas, triatletas 
e afins, será de segunda-feira a sexta-feira, das 05h (cinco horas) às 
08h30 (oito horas e 30 minutos) e das 18h15 (dezoito horas e quinze 
minutos) às 22h (vinte e duas horas), sem ônus, desde que o espaço 
não esteja locado para fins específicos.
Art. 6º - O pessoal técnico-administrativo, de fiscalização ou indicado 
pelo Gerente de Autódromos e Kartódromos, terão livre acesso, 
inclusive seus veículos a todos os setores do autódromo.
Art. 7º - Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua 
publicação, revogando disposições em contrário.
<#ABC#164593#28#195887/>

Protocolo 164593

Secretaria de Estado da Segurança Pública 
-  SSP

<#ABC#164471#28#195743>

Portaria nº 28/2020 - SSP
O Secretário de Estado da Segurança Pública de Goiás, nomeado 
pelo Decreto de 02 de janeiro de 2019, publicado no Diário Oficial 
do Estado n° 22.963, no uso de suas atribuições legais e, tendo em 
vista o Processo/SEI n° 201600016004126;
Considerando o que consta da Instrução Normativa nº 004/2013, 
de 14 de março de 2013, da Secretaria de Estado de Gestão e 
Planejamento;
Considerando as orientações compreendidas no Parecer “PA” n. 
001555/2017 e no Despacho “AG” n. 002586/2017;
Considerando que artigo 41 da Lei Estadual n. 18.025 de 2013 
estabelece que as informações em qualquer grau de sigilo, devem 
ser classificadas mediante decisão da autoridade competente 
através de Termo de Classificação de Informação (TCI);
Considerando a solicitação de designação de novos membros 
para constituir a Comissão Permanente para Avaliação de 
Documentos e Acesso com vistas a salvaguarda de assuntos 
sigilosos produzidos e custodiados pela Secretaria de Segurança 
Pública contida no DESPACHO Nº 150/2019 - SUPINI;
RESOLVE:
Art. 1º Instituir Grupo de Trabalho no âmbito desta Secretaria para 
Avaliação de Documentos e Acesso com vistas a regulamentar a 
salvaguarda de assuntos sigilosos produzidos e custodiados pela 
Secretaria da Segurança Pública. Fica estipulado o prazo máximo 
para a conclusão dos trabalhos de 30 (trinta) dias a contar da data 
de publicação desta Portaria.
Art. 2º Designar, sem prejuízo das suas atribuições, para a 
composição desse Grupo os servidores abaixo relacionados:
I - Presidente: Superintendente de Inteligência Integrada da SSP 
- cargo atualmente ocupado pela servidora Liliane Albuquerque 
Amorim, CPF n. 565.209.561-04;
II - 1º Vice-Presidente: Corregedor da Corregedoria Setorial da 
SSP - cargo atualmente ocupado pelo servidor Sandro Mauro 
Pereira de Almeida, CPF n. 359.656.491- 34;
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III - 2º Vice-Presidente: Gerente da Ouvidoria da SSP - cargo 
atualmente ocupado pelo servidor Italuzy Toledo Nascimento, CPF 
n. 821.212.811-34;
IV - Daniela Silva de Almeida Melo - Capitão QOPM, CPF n. 
006.672.251-96 - Corregedoria Setorial - Membro;
V - Vitor Jorge Fernandes - Major PM Subchefe da 2º Seção do 
Estado Maior Estratégico - PM/2, CPF n. 005.202.221-80 - Polícia 
Militar - Membro;
VI - Luciano Augusto Gerardo Caetano - Policial Penal Chefe da 
Seção de Normatização da DGAP, CPF n. 044.610.406-07 - DGAP 
- Membro;
VII - Anderson Dalcin Santos, Tenente Coronel QOBM, CPF n. 
816.589.901-53 - Corpo de Bombeiros - Membro;
VIII - Marinez Sousa Luz, Assistente de Gestão Administrativa, 
CPF n. 549.921.091-87 - PROCON - Membro;
IX - Mário Gonçalves de  Sousa, Assistente de Gestão Administrati-
va, CPF n. 135.064.391-20 - Ouvidoria Setorial - Membro;
X - Rodrigo Victor de Oliveira, Perito Criminal, CPF n. 006.972.761-
98 - SPTC - Membro;
XI - Fabiane Drews Alvim, Delegada de Polícia da Classe Especial, 
CPF n. 010.549.310-46 - Polícia Civil - Membro;
XII - Larissa de Oliveira, Chefe de Comunicação Setorial, CPF n. 
014.450.771-40 - Comunicação Setorial - Membro.
Art. 3º Revogar a Portaria n. 0206/2018-SSP de 05 de abril de 
2018 (2045304);
Art. 4º Determinar o encaminhamento desta Portaria à Supe-
rintendência de Gestão Integrada, à Superintendência de 
Inteligência Integrada, Corregedoria-Geral da SSP, a Ouvido-
ria-Setorial, a Comunicação-Setorial, ao Gabinete do Delega-
do-Geral da Polícia Civil, ao Comando-Geral da Polícia Militar, 
ao Comando-Geral do Corpo de Bombeiros Militar, à Direto-
ria-Geral de Administração Penitenciária e à Superintendência 
de Proteção aos Direitos do Consumidor e a Superintendên-
cia de Polícia Técnico-Científica, para conhecimento e demais 
providências.
Art. 5º Esta Portaria entre em vigência na data de sua publicação.
CUMPRA-SE e PUBLIQUE-SE.
Gabinete do Secretário da Segurança Pública do Estado de Goiás, 
em Goiânia, aos 15 dias do mês de janeiro de 2020.
Rodney Rocha Miranda
SECRETÁRIO

<#ABC#164471#29#195743/>

Protocolo 164471
<#ABC#164474#29#195744>

Portaria nº 0030/2020/SSP
O Secretário da Segurança Pública do Estado de Goiás, nomeado 
pelo Decreto de 02 de janeiro de 2019, publicado no Diário Oficial do 
Estado nº 22.963, Suplemento, no uso de suas atribuições legais, 
e tendo em vista o disposto no Processo SEI n. 202000016000795.
Considerando a necessidade de manter o controle e a fiscalização 
sobre a execução dos convênios firmados pela Secretaria de 
Estado da Segurança Pública, 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 convênios e as disposições da Lei 
Estadual n. 17.928/2012, especialmente o Art. 51 e seguintes;
RESOLVE:
Art. 1º Designar a servidora Pâmella Almeida Quintino, titular 
do CPF n° 030.746601-98, para atuar como Gestora do Convênio 
nº 892370/2019-SENASP/MJSP, com a Secretaria Nacional de 
Segurança Pública, tendo como objeto a modernização da Supe-
rintendência de Polícia Técnico-Científica e os Núcleos Regionais 
da Polícia Técnico-Científica do Estado de Goiás por meio da 
aquisição de equipamentos para a realização de exames periciais, 
eletroeletrônicos, drone e rádio transceptor.
Art. 2º. Designar a servidora Fernanda Marcelino da Silva, titular 
do CPF n° 015.314.621-46, para ocupar a função de suplente, 
substituindo o titular em seus impedimentos e afastamentos legais.
Art. 3º Estabelecer que, para a consecução do objetivo proposto 
neste ato, o servidor ora designada, deverá:
I - acompanhar a execução e fiscalizar o fiel cumprimento das 
obrigações pactuadas no referido convênio sob sua gestão, bem 
como, garantir o início do(s) processo(s) aquisitivo(s) no prazo 

máximo de 45 (quarenta e cinco) após o início da vigência do 
convênio federal, adotar como referência o cumprimento das 
obrigações e prazos constantes na Portaria Interministerial nº 
424/2016 e termo de convênio;
II - observar e fazer cumprir o prazo de sua vigência; e
III - 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.

Art. 4º Estabelecer ainda, que o Gestor ora designado apresentará 
à Superintendente de Gestão Integrada desta Pasta, relatório 
mensal sobre a execução do ajuste. O relatório deverá conter:
I - descrição circunstanciada da execução do convênio;
II - eventual descumprimento das cláusulas ajustadas;
III - as ocorrências que o Gestor julgar pertinente relatar, ante 
a possibilidade de interrupção ou suspensão da execução do 
convênio; 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 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, 
revogando-se as disposições em contrário.
Art. 7º Determinar o encaminhamento desta Portaria à Supe-
rintendência de Gestão Integrada/SSP, à Superintendência de 
Inteligência Integrada/SSP, à Gerência de Convênios/SSP e a Su-
perintendência de Polícia Técnico-Científica, para conhecimento e 
demais providências.  
CUMPRA-SE e PUBLIQUE-SE. 
Gabinete do Secretário de Estado da Segurança Pública, em 
Goiânia, aos 15 dias do mês de janeiro de 2020.

Rodney Rocha Miranda
SECRETÁRIO

<#ABC#164474#29#195744/>

Protocolo 164474
<#ABC#164475#29#195749>

Portaria nº 0031/2020/SSP
O Secretário da Segurança Pública do Estado de Goiás, nomeado 
pelo Decreto de 02 de janeiro de 2019, publicado no Diário Oficial do 
Estado nº 22.963, Suplemento, no uso de suas atribuições legais, 
e tendo em vista o disposto no Processo SEI n. 202000016000863.
Considerando a necessidade de manter o controle e a fiscalização 
sobre a execução dos convênios firmados pela Secretaria de Estado 
da Segurança Pública, 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 convênios e as disposições da Lei 
Estadual n. 17.928/2012, especialmente o Art. 51 e seguintes;
RESOLVE:
Art. 1º Designar o servidor Renato Olimpio de Oliveira Pinange, 
titular do CPF n° 877.030.411-49, para atuar como Gestor do 
Convênio nº 891208/2019-SENASP/MJSP, com a Secretaria 
Nacional de Segurança Pública, tendo como objeto o fortaleci-
mento da Polícia Militar do Estado de Goiás nos Municípios de 
Goiânia, Pires do Rio e Luziânia, por meio de aquisição de coletes 
de proteção balística.
Art. 2º. Designar o servidor Danilo Eugênio Rosa Peres, titular 
do CPF n° 011.800.581-27, para ocupar a função de suplente, 
substituindo o titular em seus impedimentos e afastamentos legais.
Art. 3º Estabelecer que, para a consecução do objetivo proposto 
neste ato, o servidor ora designada, deverá:
I - acompanhar a execução e fiscalizar o fiel cumprimento das 
obrigações pactuadas no referido convênio sob sua gestão, bem 
como, garantir o início do(s) processo(s) aquisitivo(s) no prazo 
máximo de 45 (quarenta e cinco) após o início da vigência do 
convênio federal, adotar como referência o cumprimento das 
obrigações e prazos constantes na Portaria Interministerial nº 
424/2016 e termo de convênio;
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