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P O R T A R I A N° 003, de 01 de junho de 2016. 

 
Institui o Comitê Organizador Nacional, nomeia seu Presidente, e dá outras 

providências. 
     

O Presidente da Associação Nacional dos Servidores 
da Polícia Federal - ANSEF Nacional, no uso de suas 
atribuições, em conformidade com o disposto no art. 
25, Inciso I, alínea “d”, no sentido de ser instituído o 
Comitê Organizador Nacional dos JOIDS, 

 
 

RESOLVE: 

 
 

 
Art. 1º - Instituir o Comitê Organizador Nacional, com sede em Goiânia, Estado de Goiás 

(CON/GO), objetivando a realização da décima quarta edição dos Jogos de Integração dos 

Servidores da Polícia Federal (XIV JOIDS). 

Art. 2º - Fixar a data de realização dos Jogos, como proposta pela anfitriã ANSEF/GOIÁS, 

entre os dias 18 e 28 de julho de 2018; bem como, homologar a cidade de Goiânia como local 

sede, conforme decisão colegiada do Conselho Nacional, durante os XIII JOIDS de 

Florianópolis/SC. 

 Art. 3º - Nomear e designar como Presidente do CON/GO, o Senhor MURILO ROBERTO 

BATALHA MACEDO, associado indicado pela Presidência da ANSEF/GOIÁS, ficando sob aquela 

Presidência (CON/GO) o encargo de compor/contratar os demais integrantes do Comitê e 

membros da equipe de trabalho. 

Art. 4º - Fica sob a responsabilidade direta do Presidente do CON/GO, em parceria, e sob 

a supervisão do Presidente do Conselho Nacional Permanente dos Jogos (CNPJ); o 

Planejamento, Organização e Realização do que seja necessário para concretização dos XIV 

JOIDS, notadamente dos tópicos como segue: 

I - Revisão com sugestão de modificação ao Colegiado do CNPJ, para análise e 

votação, de adequação, reformulação ou reforma do Regulamento Geral e dos Regulamentos 

Esportivos específicos, objetivando atualizá-los para viabilizar a realização dos XIV JOIDS; 

II - Criação, fixação e divulgação da Logomarca, Bandeira, Sítio Eletrônico dos 

Jogos, controle e divulgação do Formulário de Inscrição, com as respectivas datas de início e 
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término de inscrição individual e/ou coletiva de participação no Evento, como também das 

modalidades e provas que os atletas desejam participar, Tabelamento e Disputas de Provas; e, 

III - Escolha e contratação: Dos locais de disputas, material esportivo e de 

logística, arbitragem, socorristas, premiação, e transporte para os atletas; sempre levando em 

consideração a qualidade e as condições técnicas de concretização, além de equilíbrio entre 

custo/benefício, sob a penalização de ser inviabilizada a realização da modalidade ou prova. 

Art. 5º - Fica autorizada ao Presidente do CON/GO a abertura de conta corrente bancária 

específica, visando o custeio dos XIV JOIDS, na forma do Estatuto e Regulamento Geral, no que 

couberem para o repasse dos recursos financeiros; 

Parágrafo Primeiro – Se manterá a prática já exercida para recebimento dos 

repasses; ou seja, mediante proposta de despesa encaminhada pelo Presidente do CON/GO ao 

Presidente do CNPJ; o qual aprovando, solicitará de forma fundamentada o repasse do recurso 

necessário junto à Presidência da ANSEF Nacional, o qual a efetivará, discricionariamente, 

mediante os recursos disponíveis. 

Parágrafo Segundo – Somente será efetivado novo repasse após a aprovação 

da prestação de contas do anterior (comprovação com os documentos contábeis pertinentes). 

Art. 6º - O Comitê definirá a sistemática de trabalho a ser desenvolvida para cumprir o 

disposto nesta Portaria, objetivando a realização dos Jogos. 

Art. 7º - Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entra em vigor na data de 

sua publicação. 

 

 

 

Brasília/DF, 01 de junho de 2016. 

                   

                                                             
 

 
JOÃO M. ANTUNES R. DE VASCONCELOS 

Presidente 


