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DIARIO OFICIAL 

r A 

·MUNICIPIO DE GOIANIA 

LEI Nº 7.580, DE 13 DE 

JUNHO DE 1996. 

"Denomina logradouro públi

co que especifica". 

A CÂMARA MUNICIPAL DE 

GOIÂNIA APROVA E EU SANCIONO 

A SEGUINTE LEI: 

Art. 1° - Fica denominado PAR

QUE INFANTIL EDUARDO DE 

MORAES BUFAIÇAL, o logradouro 

público localizado entre as Ruas F.18 

c/ Alameda lsmerino Soares de Car-

GOIÂNIA, aos 13 dias do mês de ju

nho de 1996. 

DARCI ACCORSI 

Prefeito de Goiânia 

VALDIR BARBOSA 

Secretário do Governo Municipal 

Cairo Antônio Vieira Peixoto 

Fausto Jaime 

Aurélio Augusto Pugliese 

Déo Costa Ramos 

Osmar Pires Martins Júnior 

Luiz Alberto,Gomes de Oliveira 

Itamar Pires Ribeiro 

Rosimar Joaquim da Silva 

VeraRegina Barêa 

Abel Araújo Filho 

valho, quadras 108 e 109, no Setor (Projeto-de-Lei nº 204/95, de autoria 

Faiçalvílle, nesta Capital. 

Art. 2° - Esta Lei entra em vigor 

na data de sua publicação. 

Art. 3° - Revogam-se as dispo

sições em contrário. 

do Vereador Honor Cruvinel,) 

LEI Nº 7.581, DE 13 DE 

JUNHO DE 1996. 

"Dá nova redação ao artigo 7°, 

A CÂMARA MUNICIPAL DE 

GOIÂNIA APROVA E EU SANCIONO 

A SEGUINTE LEI: 

Art. 1° - O Artigo 7° da Lei nº 

·· 7.531, de 26 dezembro de 1995, pas

sa a ter a seguinte redação: 

"Art. 7° - O Chefe do Poder 

Execultivo é autorizado a abrir Cré

ditos Adicionais, nó exercício de 

1996, necessários ao cumprimento 

desta Lei e a aprovaçao do Orça

mento do Fundo Municipal de As

sistência Social". 

Art. 2° - Para abertura dos 

Créditos autorizados no artigo an

terior, serão utilizados os recursos 

preceituados no artigo 43, da Lei 

Federal nº 4320, de 17 de março 

de 1964. 

Art. 3° - Esta lei entrará em vigor 

GABINETE DO PREFEITO DE da Lei nº 7.531, de 26 de dezembro na data de sua publicação, revogando 



A CÂMARA MUNICIPAL DE 

GOIÂNIA APROVA E EU SANCIONO 

GABINETE DO PREFEITO DE A SEGUINTE LEI: 

as disposições em contrário. No Subprograma 185 - Creche, 

O Projeto 1.018 - Construção, 

ampliação e reforma de creche e cen

tro comunitário, e neste o elemento de 

Art. 1° - É o Chefe do Poder Exe- despesa, 

GOIÂNIA, aos 

junho de 1996. 

dias do mês de 

DARCI ACCORSI 

Prefeito de Goiânia 

VALDIR BARBOSA 

Secretário do Governo Municipal 

Cairo Antônio Vieira Peixoto 

Fausto Jaime 

Aurélio Augusto Pugliese 

Déo Costa Ramos 

Osmar Pires Martins Júnior 

Luiz Alberto Gomes de Oliveira 

Itamar Pires Ribeiro 

Rosimar Joaquim da Silva 

Vera Regina Barêa 

Abel Araújo Filho 

(Projeto-de-Lei nº 046/96, de autoria 

do Chefe do Executivo) 

LEI Nº 7.582, DE 13 DE 

JUNHO DE 1996. 

cutivo Municipal autorizado a abrir, no 

corrente exercício financeiro 05 (cinco) 4000.00 - 00 - DESPESAS DE 

Créditos Adicionais de Natureza Espe- CAPITAL 

cial, no montante de R$ 537.900,00 

(quinhentos e trinta e sete mil e nove

centos reais), correspondente a 

4100.00- 00- Investimento 

131.838,2352 UROMGs (cento e trinta 4110.00 - 02 - Obras e Instala-

e uma mil oitocentas e trinta e oito vír- ções R$ 105.000,00 

gula vinte e três cinquenta e duas Uni-

dades de Referência Orçamentária do No Programa 42 - Ensino Fun-

Município de Goiânia). damental 

Parágrafo Primeiro - Em decor- No Subprograma 021 -Adminis-

rência do disposto no "caput" deste tração Geral, 

artigo, ficam criados nas: 

Na Atividade 2.065- Serviços de 

1800 - SECRETARIA DE vigilância em unidades escolares, e 

OBRAS, MATERIAL E PATRIMÔNIO neste o elemento de despesa, 

1801 - GABINETE DO SECRE- 4000.00 - 00 - DESPESAS DE 

TÁRl.O DE OBRAS, MATERIAL E .CAPITAL 

PATRIMÔNIO 

"Autoriza a abertura de Crédi- Na Função 08 - Educação e Cultura, 4200.00 - 00 - Inversões Finan-

tos Adicionais de Natureza Especi- No Programa 41 - Educação da Crian- ceiras 

ai". ça de O a 6 anos, 4250.00- 02-Aquisição de Títu-

Prefeito Municipal de Goiânia 

DARCI ACCORSI 
Secretário do Governo Municipal 

VALDIR BARBOSA 
Editora do Diário Oficial 
EDMA SOUSA RODRIGUES "Substituta" 

Tiragem 250 exemplares 
Endereço PALÁCIO DAS CAMPINAS 

Praça Dr. Pedro Ludovico Teixeira nº 105 

Centro - Fone: 224-5666 (Ramal 144) - Fax: (062) 

224-5511 
Atendimento: das 07:00 às 18:00 horas 

A - Atas balanços, editais, avisos, tomadas de preços, 
concorrências públicas, extratos contratuais e outras. 

B - Assinaturas e Avulso 
b.1 -Assinatura semestral si remessas ................. R$.36,00 

b.2 - Assinatura semestral c/ remessas ................. R$ 40,00 

b.3 - Avulsos ........................................................ R$ 0,50 

b.5 -Avulso atrasado ........................................... R$ 0,60 

b.4 - Publicação .................................................. ,. R$ 1,50 



los representativos de capital já 

integralizado R$ 1.000,00 

tos criados no parágrafo anterior des

tinam-se, respectivamente, a cobrir 

despesas com: construção, ampliação 

Abel Araújo Filho 

(Projeto-de-Lei nº 078/96, de autoria 

do Chefe do Executivo) 

No Subprograma 188 - Ensino e reforma de creches e centros comu-

Regular, nitários; aquisição de linha telefônica 

para a Co9rdenadoria da Guarda Mu-

No Projeto 1.002 - Construção, 

ampliação e reforma de unidades es

colares, e neste o elemento de despe-

sa, 

4000.00 -·OO - DESPESAS DE 

CAPITAL 

4100.00 - 00 - Investimento 

411 o.ao - 02 - Obras e Instala

ções R$165.000,00 

No Programa 46 - Educação Fí

sica e Desportos, 

No Subprograma 228 - Parques 

recreativos e desportivos, 

O Projeto 1.007 - Programa de 

Apoio e incentivo ao desporto, e neste 

o elemento de despesa, 

4000.00 - 00 - DESPESAS DE 

CAPITAL 

4100.00- DO- Investimento 

4110.00 - 00 - Obras e Instala

ções R$ 266.900,00 

TOTAL GERAL R$ 537.900,00 

Parágrafo Segundo - Os Crédi-

nicipal; construção, ampliação e refor

ma em unidades escolares; constru

ção, reforma e urbanização de praças 

de esportes. 

Art. 2° - Os créditos que ora são 

autorizados serão cobertos com recur

sos previstos no Parágrafo 1°, do arti

go 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 

de março de 1.964. 

LEI Nº 7.583, DE 13 DE 

JUNHO DE 1996. 

"Autoriza a abertura de Crédi

tos Adicionais de Natureza Especi-

ai". 

A CÂMARA MUNICIPAL DE 

GOIÂNIA APROVA E EU SANCIONO 

A SEGUINTE LEI: 

Art. 3° - Esta Lei entrará em vi- Art. 1° - É 0 Chefe do Poder Exe-

g o r na data de sua publicação, cutivo Municipal autorizado a abrir, no 

revogadas as disposições em centrá- corrente exercício financeiro ao DE

rio. PARTAMENTO DE ESTRADAS DE 

RODAGEM DO MUNICÍPIO DE 

GABINETE DO PREFEITO DE GOIÂNIA, 02 (dois) Créditos Adicionais 

GOIÂNIA, aos dias do mês de ju- de Natureza Especial, no montante de 

nho de 1996. R$15.892.456,88 (quinze milhões, oi

tocentos e noventa e dois mil, quatro-

DARCI ACCORSI 

Prefeito de Goiânia 

VALDIR BARBOSA 

Secretário do Governo Municipal 

Cairo Antônio Vieira Peixoto 

Fausto Jaime 

Aurélio Augusto Pugliese 

Déo Costa Ramos 

Osmar Pires Martins Júnior 

Luiz Alberto Gomes de Oliveira 

Itamar Pires Ribeiro 

Rosimar Joaquim da Silva 

Vera Regina Barêa 

centos e cinquenta e seis reais e oi

tenta e oito centavos), corresponden

te a 3.895.210,0196 UROMGs (três 

milhões oitocentas e noventa e cinco 

mil duzentas e dez vírgula zero uma 

noventa e seis Unidades de Referên

cia Orçamentária do Município de 

Goiânia). 

Pàrágrafo Primeiro - Em decor

rência do disposto no "caput" deste 

artigo, ficam criados no: 

4200 - DEPARTAMENTO DE 



ESTRADAS DE RODAGEM DO MU

NICÍPIO DE GOIÂNIA 

4203 -COORDENADORIA TÉC

NICA 

Recreio dos Funcionários Públicos, 

Setor Garavelo, Jardim Atlântico e 

Corredor Leste/Oeste e Jardim Novo 

Planalto. 

Na Função 16 - Transporte, Art. 2° - Os créditos que ora são 

autorizados serão cobertos com recur

No Programa 91 - Transporte sos previstos no Parágrafo 1°, do arti-

Urbano, go 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 

de março de 1. 964. 

No Subprograma 575 - Vias Ur-

banas, Art. 3° - Esta Lei entrará em vi-

gor na data de sua publicação, 

O Projeto 1.011- Pavimentação revogadas as disposições em contrá

e·conservação de vias urbanas, e nes- rio. 

te o seguinte elemento de despesa, GABINETE DO PREFEITO DE 

. GOIÂNIA, aos dias do mês de ju-

4000.00 - 00 - DESPESAS DE nho de 1996. 

CAPITAL DARCI ACCORSI 

Prefeito de Goiânia 

4100.00- DO- Investimento VALDIR BARBOSA 

4110.00 - 22 - Obras e lnstala

çõe's R$15.498.656,88 

Secretário do Governo Municipal 

Cairo Antônio Vieira Peixoto 

Fausto Jaime 

ditos Adicionais de Natureza Su

plementar". 

A CÂMARA MUNICIPAL DE 

GOIÂNIA, APROVA E EU SANCI

ONO A SEGUINTE LEI: 

Art. 1° - É o Chefe do Poder 

Executivo Municipal autorizado a 

abrir, no corrente exercício finan

ceiro 18 (dezoito) Créditos Adicio

nais de Natureza Suplementar, no 

montante de R$ 10.147.321,01 

(dez milhões, cento e quarenta e 

sete mil, trezentos e vinte e um re

ais e um centavo), correspondente 

a 2.487.088,4828 UROMGs (dois 

milhões quatrocentas e oitenta e 

sete mil oitenta e oito vírgula qua

renta e oito vinte e oito Unidades 

de Referência Orçamentária do 

Município de Goiânia), destinados 

a constituírem reforços das seguin

tes dotações da vigente Lei de Mei-

Aurélio Augusto Pugliese os: 

No Projeto 1.339- Pavimentação 
~ 

Urbana- Setor Novo Planalto, e neste 

o seguinte elemento de despesa, 

4110.00 - 22 - Obras e lnstala

çõe:S R$ 393.800,00 

TOTAL GERAL R$15.892.456,88 

· Parágrafo Segundo - Os Crédi

tos criados no parágrafo anterior des

tinam-se a cobrir despesas com pavi

mentação dos seguintes setores: Con

domínio Jardim Marques de Abreu, 

Residencial Goiânia Viva, Vila Rizzo, 

Déo Costa Ramos 

Osmar Pires Martins Júnior 

Luiz Alberto Gomes de Oliveira 

. Itamar Pires Ribeiro 

Rosimar Joaquim da Silva 

Vera Regina Barêa 

Abel Araújo Filho 

(Projeto-de-Lei nº 079/96, de autoria 

do Chefe do Executivo) 

LEI Nº 7 .584, DE 13 DE 

JUNHO DE 1996. 

"Autoriza a abertura de Cré-

1100 - SECRÉTARIA DO GOVER

NO MUNICIPAL 

1101 - 03070202.098 - 4120.00 - 00 

......................................... R$19.000,00 

SOMA ....................... R$ 19.000,00 

1600 - SECRETARIA DE FINAN

ÇAS 

1601 - 03080202.012 - 3132.00 - 00 

................................. R$ 33.000,00 

SOMA ...................... R$-33.000,QO 

1800 - SECRETARIA DE OBRAS, 

MATERIAL E PATRIMÔNIO 



1801 - 08420212.065- 3120.00- 02 

................................ R$ 36.800,00 

1801-08420212.065-4120-.00- 02 

................................. R$ 37.800,00 

1801-10173281.003-4110.00-00 

........................... R$ 1.538.684,00 

1801 - 10600251.004 - 3120.00 - 00 

........................... , ... R$ 104.900,00 

1801-13763252.022- 3132.00- 00 

............................ R$ 4.199.021,01 

1801-16915751.006-4110.00 - 00 

.................... : ...... R$ 2.606.116,00 

1801-16915751.323-4110.00 - 00 

............................... R$ 312.000,00 

SOMA ................ R$ 8.835.321,01 

2000 - SECRETARIA DE CULTU~ 

RA, ESPORTE É LAZER 

2001 - 08482472.069- 3132.00- 00 

.... : .......................... R$ 100.000,00 

SOMA .................... R$100.000,00 

2100 - SECRETARIA MUNICIPAL 

DE SAÚDE 

2150-13750202.092- 3120.00- 00 

................................. R$ 60.000,00 

2150-13750202.092- 4120.00- 21 

................................ R$ 60.000,00 

SOMA .................. R$ 120.000,00 

4200 - DEPARTAMENTO DE ES

TRADAS DE RODAGEM DO MU

NICÍPIO DE GOIÂNIA 

42'03-16915751.235-4110.00'-22 

............... , ............. R$ 837.000,00 

4203-16915751.296-4110.00-22 

................................ R$ 13.000,00 

4203-16915751.387-4110.00-22 

............................... R$ 12.000,00 

4203 - 16915751.409 - 4110.00 - 22 

............... _ .................. R$ 3.000,00 

4203- 16915751.411 - 4110.00- 22 

....................... ~ ........... R$ 1.800,00 

SOMA .................... R$ 866.800,00 

4300 - SUPERINTENDÊNCIA MU

NICIPAL DE TRÂNSITO 

4301 - 16915732.055- 3120.00- 21 

............................... R$ 163.200,00 

4301 - 16915732.055- 4120.00 - 22 

................................. R$ 10.000,00 

SOMA ..................... R$ 173.200,00 

TOTAL GERAL. .. R$ 10.147.321,01 

Art. 2° - Os créditos que ora 

são autorizados serão cobertos 

com recursos previstos no§ 1 º, do 

artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, 

de 17 de março de 1964. 

Art. 3° - Esta Lei entrará em 

vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em con

trário. 

GABINETE DO PREFEITO 

DE GOIÂNIA, aos dias do mês 

de junho de 1996. 

DARCI ACCORSI 

Prefeito de Goiânia 

VALDIR BARBOSA. 

Secretário do Governo 

Municipal 

Cairo Antônio Vieira Peixoto 

Fausto Jaime 

Aurélio Augusto Pugliese 

Déo Costa Ramos 

Osmar Pires Martins Júnior 

Luiz Alberto Gomes de Oliveira 

Itamar Pires Ribeiro 

Rosimar Joaquim da Silva 

Vera Regina Barêa 

Abel Araújo Filho 

(Projeto-de-Lei nº 080, de autoria 

do Chefe do Executivo) 

LEI COMPLEMENTAR Nº 049, 

DE 13 DE JUNHO DE 1996. 

"Isenta o pagamento do 

IPTU da sede dos Clubes de Fu

tebol Profissional de Goiânia". 

A CÂMARA MUNICIPAL DE 

GOIÂNIA APROVA E EU SANCIO

NO A SEGUINTE LEI COMPLE

MENTAR: 

Art. 1° - Isentar do pagamen

to do IPTU-lmposto sobre a Propri~ 

edade Predial e Territorial Urbana, 

os Clubes de Futebol Profissional 

sediados no Município de Goiânia, 

conforme os incisos seguintes, a 

partir do ano de 1996: 

1 - 100% para as áreas onde 

se localizam os Estádios de Fute

bol; 

li - 60% para outras áreas. 

Art. 2° - Anistiar, obedecidos 

os critérios do Artigo 1°, os débitos 

tributários, ajuizados ou não, até 



1995. 

Art. 3° - Autorizar o pagamen- · 

to dos débitos anistiados ajuizados 

ou não, em até 12 parcelas conver

tidas em UFIR. 

Art. 4° - O benefício do Arti

go 1° dependerá do efetivo cumpri

mento do Artigo 3°. 

Art. 5° - Esta Lei complemen

tar entrará em vigor na data de sua 

publicação, revogadas as disposi

ções em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO 

DE GOIÂNIA, aos 13 dias do mês 

de junho de 1996. 

DARCI ACCORSI 

Prefeito de Goiânia 

VALDIR BARBOSA 

Secretário do Governo 

Municipal 

Cairo Antônio Vieira Peixoto 

Fausto Jaime 

Aurélio Augusto Pugliese 

Déo Costa Ramos 

Osmar Pires Martins Júnior 

Luiz Alberto Gomes de Oliveira 

Itamar Pires Ribeiro 

Rosimar Joaquim da Silva 

Vera Regina Barêa 

Abel Araújo Filho · 

(Projeto-de-Lei nº 005/96, de 

autoria do Chefe do Executivo) 

LEI COMPLEMENTAR Nº 050, 

DE 13 DE JUNHO DE 1996. 

"Introduz alterações na Lei 

Complementar nº 031, de 29 de 

dezembro de 1994". 

A CÂMARA MUNICIPAL DE 

GOIÂNIA APROVA E EU SANCIO

NO A SEGUINTE LEI COMPLE

MENTAR: 

Art. 1° - As Tabelas 1, li e Ili, 

do Anexo 1, da Lei Complementar 

nº 031, de 29 de dezembro de 

mento próprio. 

Art. 4° - Os lotes de esquina, 

quando com área de até 700,00 m2 

(setecentos metros quadrados), 

terão seus afastamentos laterais 

suprimidos, desde que a somatória 

dos Pés Direitos da Edificação não 

ultrapasse de 6,00m (seis metros), 

excetuado o Padrão "C", da Tabe

la 1, da Lei Complementar nº 31/94. 

Art. 5° - A alínea "C", do item 

1, do artigo 68, da Lei Complemen-

1994, passam a vigorar na forma tar nº 031/94, passa a vigorar com 

do Anexo integrante desta Lei. a seguinte redação: 

Art. 2° - A alínea "c", do item c) prestação de serviço lo-

1, do artigo 42, da Lei Complemen- cal, de micro a pequeno portes. 

tar nº 031/94, passa a vigorar com 

a seguinte redação: 

c) comércio varejista Vicinal 

e de Bairro, de micro a médio 

porte, Grupo A, de grande porte, 

somente junto à Rede Viária Bá

sica e Vias Coletoras. 

Art. 3° - Fica acrescido de um 

Parágrafo único o artigo 67, da Lei 

Complementar nº 031/94, que reza: 

Prestação de serviço de Bairro e 

Geral, de médio a grande portes, 

somente junto à Rede Viária e 

Vias Coletoras. 

Art. 6° - Fica acrescido de um 

Parágrafo único o artigo 81, da Lei 

Complementar nº 031/94, que reza: 

Parágrafo Único - As 

edificações nesta zona de uso, 

em lotes com testada inferior a 

18,00m (dezoito metros), deverão 

Parágrafo Único - As atender exclusivamente às exi-

subcategorias de uso de servi- gências estabelecidas para o· 

ços em educação e amparo à cri- Padrão "B", da Tabela 1 -

ança e ao adolescente, poderão Parâmetros Urbanísticos para 

ser instalados em vias não inte- Baixa Densidade. 

grantes da Rede Viária Básica e 

Vias Coletoras, observadas as Art. 7° - Fica acrescido de um 

exigências fixadas em regula- Parágrafo único o artigo 83, da Lei 



Complementar nº 031/94, que reza: jamento Municipal. 

Parágrafo Único - As Art. 11 - O artigo 115, da Lei 

edificações nesta zona de· uso, Complementar nº 031/94, passa a 

em lotes com testada inferior a vigorar com a seguinte redação: 

18,00m (dezoito metros), deverão 

atender exclusivamente às exi- Art. 115 - É vedado o aces

gê nc ias estabelecidas para o so à habitações coletivas pelas 

Padrão "B", da Tabela 1, 

Parâmetros Urbanísticos para 

Baixa Densidade. 

Art. 8° - O parágrafo único, do 

vias pertencentes à Rede Viária 

Básica, instituída pela Lei Com

plementar nº 015/92, e pelas Vias 

Coletoras. 

Pedro Ludovico e Jardim Goiás, 

excluídos seus trechos contidos 

em Zona de Proteção Ambiental, 

Zona de Predominância 

Residencial de Baixa Densidade 

e Área de Equipamento. 

Art. 12 - Fica revogado o art. 

5°, e seus§ §, da Lei nº 6.063, de 

19 de dezembro de 1983. 

Art. 13 - A presente Lei Com-

artigo 94, da Lei Complementar nº § 1° - Excetuam-se da pre- plementar entra em vigor na data 

31, de 29 de dezembro de 1994, sente proibição as seguintes de sua publicação, revogando as 

passa a vigorar com a seguinte re- Vias: disposições em contrário. 

dação: 

1 - Alameda dos Buritis, per-

Art. 94 - . . . tencente ao Setor Central; 

Parágrafo único A li -Alameda das Rosas, per-

somatória dos Pés Direitos da tencente ao Setor Oeste, excluí

Edificação não poderá ultrapas- do seu trecho contido em Zona 

sara 6,00m (seis metros). Mista de Baixa Densidade; Ave-

nida República do Líbano, per-

Art. 9° -. As edificações desti- tencente aos setores Aeroporto 

nadas a Habitação Uni-familiar, e Oeste, excluído seu trecho con

geminada e seriada, terão seus tido em Zona Mista de Baixa Den

afastamentos laterais suprimidos, sidade e Avenida Portugal, per

desde que a somatória de seus Pés tencente ao Setor Oeste, exclu

Direitos não ultrapa.sse a 6,00m sivamente seu trecho contido em 

(seis metros). Zona Mista de Alta Densidade. 

Ili - Avenida 136, pertencen-

Art. 1 O - Os lotes de esquina, te aos setores Marista e Sul, ex

quando com área de até 700,00 m2 cluído seu trecho contido em 

(setecentos metros quadrados), Zona de Proteção Ambiental. 

poderão ter afastamentos diferen-

ciados daqueles estabelecidos em IV - Avenida Jamel Cecílio, 

lei, a critério do Instituto de Plane- pertencente aos setores Sul, 

GABINETE DO PREFEITO 

DE GOIÂNIA, aos 13 dias do mês 

de junho de 1996. 

DARCI ACCORSI 

Prefeito de Goiânia 

VALDIR BARBOSA 

Secretário do Governo 

Municipal 

Cairo Antônio Vieira Peixoto 

Fausto Jaime 

Aurélio Augusto Pugliese 

Déo Costa Ramos 

Osmar Pires Martins Júnior 

Luiz Alberto Gomes de Oliveira 

Itamar Pires Ribeiro 

Rosimar Joaquim da Silva 

Vera Regina Barêa 

Abel Araújo Filho 

(Projeto-de-Lei Complementar 

nº028/95, de autoria do vereador 

Milton Mercez e outros) 



. TABELAJI 

PADRÕES 
DE 

UTI~i?ACÃO 

A 

•.ÁREA 

·MINIMA 
··DO .. -: 
.LOTE 

DE3SOM'ATÉ 
720111' 

A'NEXO À LEI COMPLEMENTAR Nº 050 /96 

MÍNIMOS· 

PERMEABILIDADE (%) 

·HAB. COLETIVA DEMAIS USOS 

10 

PARÂMETROS URBANÍSTICOS PARA MÉDIA DENSIDADE 

l>11iíéES UR~ANISTICOS' . AFASTAMENTOS (M) ("") 

APROVEI· 
TAMENTO :. 

MÁJllMOS 

OCUPAÇÃO (li)('! .FRONTAL LATERAL E FUNDO l'."°11""') 

t-S~U-8-TE-_R_R_E_O_("~l.,-,..,.,"""....,.re-.-R-R~EO....,.....,.....,r-DE_M_A~IS-PA-V-.. -t-S-U_Br_É-RR_E_O~T.-,P-Á_v_ÍM-EN-TOs---lr .. ~N:MP~Á-V-IM_E_N~TO_S ..... ..,..,...., ...... -~-M-E~N-SA--0--l 
LINEAR 

H D O 
A E E 
B · ,M M 

:. I.'- A· A 
T. .. 1 1 

s ·s 

c .H 
O A 
L' 'B: 
E( 1 
T T. 

.2,00 

3PAV. 3,00 

'4PAV 3,20 ·' 

SPAV 3,40 

6PAV 3,60 

1, 

1-';.....;.;.....;._+---'----l'--..:.----+--'---"-'+---c..,;..+--=--""-+.l·.·. Á 
7PAV 

DE8ATÉ17PAV. 

3,80 

n 

ACIMA DE. 
.. 720M' . 
'ATÉ1.440M' 

ACIM~D.E 
1.440M'C• 

.. 
. 10· '15 ·. '100 

-10Q ... 

4,00 

ACllAA DE 17 PAV. S,00 

'c:t6s:.Ãfa~.tarTten~S 1nteTb1~~os, ~deV-~rão 
t-----+-,.-----1~---'--I respeitar o ·dobrO .dos valàres d&finldos 

para _os afastamentos laterais. 

35 

Para· éreito ··de·:aplil:ai;ão .do índice -de. ocupação, fica. liberado até 70% para o· pavimento térreo e niezani~o quand~ destinados a_ estacionamento de velculos para 

hàbital;ões i:oiétivas,"lierrícómO- ós atastairiéntos laterais e· de. fundo desses_ pavimentos, desde que sua coberturaseja:deslinacia ·a lazer e/ou Jardins das unidades· 

hábitackinais coletivas. . -. . . . 
(*') Respeita!los o lndíce de permeabllldade e o afastamento frontal. . , . . . -
r-1 ôs afastamentos laterais exigidos deverão ser aplicados para cada lado do lote, .salvo ressalvas constantes deste Anexo .. 

(~~) 'O-a1asfal)14jinto iàft!f<'J,exlgllfo,i!ara o.pavimento térreo.e primeiro, ll!ldàr, pi!Ca as cat!!gorias de comércio e prestação _de servl~osserá apllcado a apenas uma das laterais 

d_o lõte,'d~sde que ta somatórlil 'dos Pés Direit~s dà Edlljç\JÇâo" não; últrapas_se:a;:&,oo (sl\ls:!l19.li'!>S). . . • .· · · . . · 

- 1·--1 F"icam_liberadDs os.afastamento$ laterais i!xigido_s para arribes os lados do lote, soniente -pâra pavimento ·térreo, :desde que o Pé Direito da Edificação não ultrapasse 

a 3,ooni (três metro~) · · _ , _ 

TAB.E~HI 

Atjt,\,.;Ó{.-
2.150W 

. . .. 

ANEXO A. LEt,coft.llPLEMENTÃR Nº bso: 1ss 

P'A'RÃME'ÍR:osJ)~BP:N1snêos F>.ARA AL rA oéNs10.AoE 

• '. ;:i>EJiMéABfUDADE,('l!o] '. APROVEI: 
1--,-----,-~"----l ':'.-Me;.1'o· 

. ,DEMAIS usos, SUBTÊRREÓ\I 
"-~· -· -·- ' ' .. , 

. ,15 1,0 100 H 
A 

-.e 
1 
T 

.:.A. 
·& 

E 
s_ .. 

\··'. .c 
·o 

15 1éo L 
E 
T 
1 
V 
A 

-'S 

.-
3-s 

15 2,5 100 

15 "3,0· ·:; 100 

.. 
·15 •',à 100 

TE~REO, 
. -: _:. ~- :-

D D 

)~' E 
--M-

A A. 
1 1 
s s 

.H, u 
A s 
8 o 

.1 S, 
.T' 
A 

8 --fc': -E 
s 

·so 

DEMA[SPAV. 

35 

35 

: '35 

35 

FRONTAL 

SUBTàlREO PAVJW.ENTCS . - N. PAVIWENT0$ - DIMENSÃO 
LINEAR 

"5 

5 .. ATE 

'iPÁV' '.'. 2.00 

3PAV 

4PAV 3,2C 

SPAV 

6PAV 

7PAV 

'CE'8,ATÉ'17 PAV. . .. 4,0D, 

ACIMA DE 17 PAV. 5,00 

- 5 OSS.: Afaslamentcs intetblccos, deverão 
respei1a'" o dobro _dos valores 
definidos para os afas~mento& laterais 

, (•) ,_., ,?a@ efe\to: de ,aplicaÇâ,_o go, lfldice de ocupaçao, fica liberado ~ 7..9% para o pavimento térreo e mezanino quando destinal!os a estacionamento de verculos, para habitações 

· 'coletlvàs,'·bêin'córiió' .·os: à'fastàmentos laterais e de fundo desses "pavimentos, desde que sua cobertura Seja .destinada a .1112er e/ou jardins das unidades habitacionais ,coletivas, 

(•') Respeitados .. o'lnf!il;f"·cfe:Pernwalíilidaâe e o afastamento frontal;·.·· ... · _ _ _ .. . .·. _ ; , . . 

·'-<.;;-, .):.-::~)'.'- '~-ii.fasla.ment0s,ilatf)ra~_,,exjg(d~ .. -dever~·ser aplicados para cadaJ~qo;;cJo lote, salvo ressalvas constantes deste Anexo.; , ;- . • · .. , . . .- -. . . . ..... 
1 -O:'arai;láinentà làtêràJ exigido ~':ô pàVi~\rto té[rSo e primeiro andar;' para;,as categorias de comércio e ptestaçao d.e sE!fV!çál;:$era .'âpllcado a· apénàs úma .das' laterais. oo. lote, 

dei;~e que''~ sóm,atéiria dõs;;P~·J?irettos.,dà Egificação,'_·nãC); uttrapasse;ª:E>.OO(sélsmetros). ,-. 1 - - - . ' · 

:,<~!'.'~)'·. -Ficam liberados ·os: afastarnentoS:•Iaterafs' exigidos 'para .ambos os ladostdo lóle. somente para pavimento térreo desde ci,,'ue ·;~f ~~·.ºK~i~~ .11ão ullr<!passe ,a 3,00m(três metros) 

· • ' · .' •; :~•: :::·;~_:;:{,s' i ' ' ·· , :'\'.'i~.':;_•,\.:"~ -· ' · .. ·. · ' 
(;L - -<~--::: 

"-1-



ANEXO À LEI COMPLEMENTAR Nº 050 /96 

TABELA 1 PARÂMETROS URBANÍSTICOS PARA BAIXA DENSIDADE 

PADRÕES ÍNDICES URBANÍSTICOS AFASTAMENTOS 

DE MÍNIMOS MÁXIMOS 

UTILIZA· PERMEABI· APROVEI· 1 OCUPAÇÃO(\\] FRONTAL 1 LATERAL ("")(-") 1 FUNDO 

ÇÃO LIDA DE TAMENTO 1 
(%) 1 SUBTÉRREO (") 1 TÉRREO 1 OEMAISPAV. SUBTÉRREO i ·• PAVIMENTOS 1 TÉRREO 1 DEMAIS PAV. 1 TÉRREO DEMAISPAV. 

HABITAÇÃO· HABlTAÇÃO • 70 

A 30 50 50 5 s 2 2 (·) 2 

1,0 

DEMAIS USOS • DEMAIS USOS· 

15 85 

ATÉ2 PAV. ·SO 

8 15 t,2 85 50 ACIMA·30 5 5 2 2 (·) 2 

HABITAÇÃO· HABITAÇÃO· HABITAÇÃO· HABITAÇÃO· 

e ~o o,s o 25 25 5 2 {soma4) 2 (soma4) 2{soma4} 1 

DEMAIS USOS• DEMAIS USOS - DEMAIS USOS - DEMAIS USOS· 

30 0,3 o H! 15 

(•) Respeitados os índices de permeabilidade e o afastamento frontal. 

( .. ) O afastamento lateral exigido para o pavimento térreo e primeiro andar, será aplicado a apenas urna das laterais do lote, desde que o Pé Direito da Edificação não ultrapasse a 

6,00m (seis metros), exceto o Padrao "C" desta Tabela. 

r··) Ficam liberados os afastamentos laterais exigidos para ambos os lados do lote, somente para o pavimento térreo, desde que o Pé Direito da Edificaçao não ultrapasse a 3,00m (três 

metros), exceto o Padrao "C" desta Tabela .. 

DECRETO Nº 1766, DE 12 DE 

JUNHO DE 1996. 

O PREFEITO DE GOIÂNIA, no 

uso de suas atribuições legais e à vis

ta do contido no Processo nº 750. 786 

- 1/94, RESOLVE nos termos do arti

go 9°, combinado com os artigos 16, 1, 

e 17, da Lei Complementar nº 011, de 

11 de maio de 1992 - Estatuto dos Ser

vidores Públicos do Município de 

Goiânia, nomear o servidor abaixo 

para, em caráter efetivo, exercer o car

go de Engenheiro Civil Analista em 

Obras e Urbanismo 1 - Engenheiro 

Civil, com lotação na Secretaria Muni

cipal de Recursos Humanos, partirdes-

ta data: 

Nº DE CLASSIFICAÇÃO NOME 

01 Sebastião Cardoso Filho 

GABINETE DO PREFEITO DE 

GOIÂNIA, aos 12 dias do mês de ju

nho de 1996. 

DARCI ACCORSI 

· Prefeito de Goiânia 

VALDiR BARBOSA 

Secretário do Governo Municipal 

DECRETO Nº 1767, DE 12 DE 

. JUNHO DE 1996. 

O PREFEITO DE GOIÂNIA, no 

uso de suas atribuições legais, RE

SOLVE autorizar a participação das 

servidoras GISLENE SOUZA DE SÁ 

AZEVEDO e MARILENE PESSOA 

CHAVES, lotadas na Secretaria Mu

nicipal de Educação, no Simpósio 

"Orientação Sexual", realizado nos 

dias 24 e 25 de maio de 1996, na ci

dade de São Paulo - SP. 

GABINETE DO PREFEITO DE 

GOIÂNIA, aos 12 dias do mês de ju

nho de 1996. 

DARCI ACCORSI 

Prefeito de Goiânia 

VALDIR BARBOSA 

Secretário do Governo Municipal 



DECRETO Nº 1768, DE 12 DE 

JUNHO DE 1996. 

O PREFEITO DE GOIÂNIA, no 

uso de suas atribuições legais, RE

SOLVE autorizar a participação das 

servidoras CÉLIA NUNES VITÓRIA e 

SILVANA ROSA MARTINS ALA, 

lotadas na Secretaria Municipal de 

Educação, no" li Congresso Brasilei- -

ro Sobre qualidade na Educação Fí

sica e no Esporte", realizado no perí

odo de 05 a 09 de junho, na cidade de 

Curitiba-PR. 

GABINETE DO PREFEITO DE 

GOIÂNIA, aos _12 dias do mês de ju

nho de 1996. 

DARCI ACCORSI 

Prefeito de Goiânia 

VALDIR BARBOSA 

Secretário do Governo Municipal 

DECRETO Nº 1769, DE 12 DE 

JUNHO DE 1996. 

O PREFEITO DE GOIÂNIA, no 

uso de suas atribuições legais, e à vis

ta o contido na Comunicação Externa 

nº 024/96, da Secretaria Municipal de 

Recursos Humanos RESOLVE, nos 

termos do artigo 52, da Lei Comple

mentar nº 011, de 11 de maio de 1992 

- Estatuto dos Servidores Públicos Mu

nicipais de Goiânia, ·redistribuir a 

servidora MARIA ISABEL MARTINS,' 

Auxiliar de Apoio Administrativo.li, da 

Secretaria Municipal do Solo Urbano nho de 1996. 

para a Fundação Municipal de Desen-

volvimento Comunitário - FUMDEC, a 

partir de 01 de fevereiro de 1996. 

GABINETE DO PREFEITO DE 

GOIÂNIA; aos 12 dias do mês de ju

nho de 1996. 

DARCI ACCORSI 

Prefeito de Goiânia 

VALDIR BARBOSA 

Secretário do Governo Municipal 

DECRETO Nº 1770, DE 12 DE 

JUNHO DE 1996. 

"Coloca servidor à disposição 

da Companhia de Urbanização de 

Goiânia - COMURG". 

O PREFEITO DE GOIÂNIA, no 

uso de suas atribuições legais e à vis

ta do contido no Processo nº 976. 733-

9/96, RESOLVE colocar à disposição 

da Companhia de Urbanização de 

Goiânia - COMURG, com todos os di

reitos e vantagens de.seu cargo e com 

ônus para o órgão requisitante, o 

servidor GALBA RIBEIRO 

GUIMARAES NETO, lotado na Secre

taria do Governo Municipal, a partir de 

01 de junho e até 31 de dezembro 

de 1996. 

GABINETE DO PREFEITO DE 

GOIÂNIA~ aos 12 -dias do mês de ju~ 

DARCI ACCORSI 

Prefeito de Goiânia 

VALDIR BARBOSA 

Secretário do Governo Municipal 

DECRETO Nº 1771, DE 12 DE 

JUNHO DE 1996. 

O PREFEITO DE GOIÂNIA, no 

uso de suas atribuições legais e a vis

ta do disposto no artigo 205, Ili, letra 

"b", da Lei Complementar nº 011, de 

11 de maio de 1992 - Estatuto dos Ser

vidores Públicos Municipais de 

Goiânia, 

DECRETA: 

Art. 1° - Fica aposentada no car

go de Profissional de Educação 1, Pa

drão "A", LÍDIA SILVA DE MOURA, 

por contar com mais de 25 (vinte e cin

co) anos de serviço prestado em fun

ções do magistério. 

Parágrafo único - Os proventos 

da aposentadoria a que se refere este 

artigo serão integrais e compostos das 

seguintes parcelas mensais: 

Vencimento: R$457,11 (quatro

centos e cinquenta e sete reais e onze 

centavos), Gratificação de 

Titularidade R$: 68,56 (sessenta e oito 

reais e cinquenta e seis centavos) e 

Quinquênios (5): R$ 228,56 (duzen

tos e vinte e oito reais e cinquenta e 



··l)~l~ceritayos), nqstef111os:d() l(rpce.$-. 

so nº 949.175-9/96; 

, {.e Pará~rafoúnico-q~proventos. 

· Art. 2° .. A servidora menciqqa'." da apose9ta.doria aql19:S,erefere este 

da no artigq anterior.c;umpryucargê hO'\ artigo ser~9pr~porcior)~is.(l,o.seu tem-

• rária semanal de30 horas/aula nos úl- · po~eserviç°' (1~l30)'e9qmpo~tQl)c:las 

· Goiâqia, . 

DECRETA: 

Ar:t. tº - Fica após.~mada 110 car-
. -"· ·, . º r· ~. .· . -" ·: . , . : -. 

go .d~ p~ofissional de Educação Ili, 

·. Pa~~ão. "C", LUZIA F~RREIRA · DÔS . 
. ' ~, '. '·. •''· . : . -,. .. . ---· - - -' 

timos.12.(doze) m~Se$v .. • seguintes parcelas mensais: Venci- SANTO$,pwcontar com niaisde 2.5 

: me.ntó: R~ 48,48 (quarenta e oito.re- . (vinte eciQCO) anos de serviço presta-

Art. 3° - Este Decreto entra em • ais e quarenta e oito centavos), do erp fl,lnções d_o mag_istério. 

vigor n.a data de sua publicação, · Quinquêniqs (2):: ~$ 9,70 (nove reais 

revogaqas as disposiçõel? 8-m contrá

rio. 

e setenta centavos) e Complemento Parágrafo únic~ -_Os proventos 

do Salário Mínimo: R$ 41,82 (quaren- · dq apo,se11~a~oria a que.se refere este 
- : ··- . . - - - -·--. - __ , __ 

• ta e um reats e oitenta e ,d.ois centa"" artigo.serão integrélis_ e com~ostos da~ 
> ,,· •• :":.';.· '·.· --·' • ,,., :. •• - _--.:::' 

~ABINETE DQ PREFEITQ. RE 

GOIÂNIA, aos 12 dias do mês de ju

nho.c:le J996. 

yqs},; nos termos. tjo Pro.cesso nº seguintes parcelas mensais: Venci-
. ... - . - . -·, ' . . . ·'· -- - ~ ' . - ·- --·· ' - . . -. . - . -. : . 

960.82~-1/~6. · mento: R$ 1.315,38.(hum .rpil. t~eze_n

. . .. DARCl-ACCORSI. 
-· .- . : -· -- ' . '. .· -~ .. "' . . 

Prefeito de ·Goiânia 
'- '·; _.;,. - ,;, ·-· ~ ', . . . 

VALDIR BARBOSA 

... . Seçr~tári~ .. do G~vemo •. MlJni,cipal 

.. • Art. 2° .- Este Decreto entra. enJ 

vig~r ~~ dat13 9 .. e' sua pµb!,icação, 

rev.qgada~.as. disposições em .. coptrª~ 
-- --- ,, -· _,____ .. - -· - --·. -· -~--""~ ·---'--'.-.- .-.~ 

rio .. · . 

·. tos e quinze.reais e trinta e oito centa-

vos), Gratificação de Titularidade: R$ . 
- . . . .. ·. . :"--: _,._ 

262,47 (duzentos e .sessenta e dois 
'"·. ,. - •. · . -. - . t._ 

reais e . quarenta e sete centaV,os) e 

Quin(luênios(4): R$ 5~4,95 (quinhen~ 

tos e vinte ~ quatro reais e noventa e 

< ' 
GABINETE DQ~ eg.EFEITO DE • cinco cent13vos), nos termos do Pro.ces

GOIÂNIA, aos 12 dias do mês de ju- so nº 942.197-1/96. 

.... DECRE'TO,N°1772 DE.1.2.DE 
... ·. : .''··· ;.'.•'_o,:. ,.;· _. . ···J,_;; •'·.'. ... •e:·. '.; ;· 

J~N~q. q~_j9~6, 

o -PBEEEITO DJ;: GOIÂNIA,. no 
\ ' : : ; • • > • '. '_'. • • ~ •• ' ~ ~ ' - - - - ,. ' • -

USO .Qe.~üas ,atri_bUiÇÕ.~$ JegÇtiS é8Xi$-
... ._ .: .. ·--~:'' · .. :··._·,."-' .,.-. ,~, < ... -._,. ___ ,_;,~ _.- .. _.,-~ 

ta do. diSPQ$tOJJP>.artigo ?O;>, Ili, l~tr~ . 
- ~ ·,, • • ,. • -·.;_ •O • •• , '•-, ', • , ,· • • , ·• • ~ • - , • • •• : ; ~:. C 

"d' •. da ·Lei ComplementélEr;t~. Q.11,,.de 

11 de maio de 1992 - Estatuto dos Ser

vj.dores;~:P4 t:> li co s MµnJcipais de 
- - - .. . - ,_ ' =.~-~-; ~- ., ' . 

DECRETA: 

nhode 1996 . 

. /;: 

DARGI AÇCQ~-~L .... : :- ' .... ~ . -

-F>~~feite>,d~ Goiânia 

V:1-LDIR l:JARE30SA 

Secretário_do ~ov~rno !'Aµniçjpal . 
-.· ,- .. · '. - -.:-. .. · .. - -. ' .. ,_,_,_·-· . 

DECRETO Nº 1773, DE 12 DE 

JUNHO OE 1996. 

O PRE;F.EITQ DE GQIÂl\.llA, _no 
'':.,__: 

.u~qc:le suas atribuições legais e a vis:-

· .Art.tº .... Ficaaposentadanocar- tac:lo disposto.no artigo 20q, Ili, letra 
~-.:::.::,~~ '.· .· -- . ';"--. "· .: __ .. -_ . . ·.·; ··.,- . . . .- . ' .. , . - . . . -

go de Auxi.liar. d.~Apoi9AdrnJnistrativo "b\ .ela Lei CornplerT1entar nº 011, de 

1, PadrãQ.,;.~§,~ •• :4,c>~EéA.'~·ARIA ou~ : J1 ~.~(llai()?ª-199~.~~~~atutoc:l9s~~rf 
VJ;IRÀ.Sl~Yf\, . .p9r~qntarç'Ç>rn:mai.§ ... c:ie : )1idP1t~s Públicos Municipais d.e 

·: :· ... _ 't;··.-"·~ ~A·-~ .. \"-~ ,1':". .'::·: - ., -Í.' :: ·,'· · _..: : •. • . -~ ··,. · -. ·,,. : :> ' , :-.·: ... -.·.- ·"-~:' ·" · .. ' .. ~ .. -· .;· .. ,~'······ 

Art .2º - A ser:vidC?f~ menciona:: . 
' _.·, 

·da fio artigo anterior cumpriu çarga hQ-:-
_.... -. ,' . :- .. ,., \:: . . . _, 

rã.ri~ ~~manai de 40 horas/aula nos ui-

ttrrios.12 (doze)méses. 
-"'; 

Art. 3° - Este. Decreto entra em 
. . , _,·.,- - .. ,_. . 

-· 

vjgor na data dé sua publicaç~p. 

revogadas as disposições em contrário, · 
.··. ;! . .-. ··- ,_,... . - - -· ·- . 

GABINETE DO PREFEITO DE 

GOIÂ~IA, ~()S 12 dias do rnê~. de Ju-
- - -ç .~ ' • ; _ . .. , ' \ -. -

nho de 1996. 
- . ;\ _·. 

DARCI ACCORSI 

-Prefeito de Goiânia 

VALDIR6ARE30SA. 

Se,çretã.rio do Governo Municipal 
- . -:: :· ... - .: :-~; _i. ' ·: '' --· .> . ,. 



. DECRETONº 1774,DE 12 o~'';T,; : 

JUNHO DE 1996. 

· ·o.4.RéiAêcoRsl: · · 

' ·a PREFÊITÔ DE"GOIÂNIA, no ·· : Pretéito dê Gbfaniá · · 
-··· .-··,.,,,,.. •. ,'::, .·:'- ·1.,.,, __ ·:_··; :.,, - . 

' u~o de 'suas' atriol.JiçÕes legais e tendo' 
.... •:, - - ~ .. · . . . -

-~·JJn~fat~.odispoãtond.iÍrtigô17,0.dáL~i 
·ti~·4··.~26,'âe31.dédeze'r11brhd~19i1,· .. • 

· "VALOU~: BARBOSA : 

secretário. do Gove'rno'Murifoipal 

itéf~'c6it1i)iementares 11°01s.··de3ó 

. de dezembro
0

de~·1·9~2e.nº Ô31, H~29 

·.·d~ dezembro de 1994, bem como con

sidera.~do . o . contido· A6 Pr6cesso . nº 

' sê:1:g3'ó--s196, d.e interésse•> d~ 
Ã~1c'1i.vciÁtv~s· NA.sc1rv1Ef\Jtô, · 

DECRETO·N° 1775, DÊ 12 DE 

JÜNHO bÊ 1996~ 

· '• ;ô.:PRÊFÊITCl'bE GOIÂNIA; no 

. uso ~~· suás'~tribuiÇÕ~s]egais ê tendo 

· · · · em vistao disppsto no artiSÕ''1:7·,·cfoiêi 

. ' : Ad. tº - Fiêa apro~adÓ o nº4.5~6. de 31 dedêzembro de 1971,: 

f~Jn$,\\llt,;l\;~~Íó ~ a ~lâ~ci ào$J0tê$ · h~;~ é<ímplef1Jenl'i\ies n• of5; di> 30 

·=.··:. -

· Art. 2° .. Este Decreto entrará em 

vigorna'datáde suapÓblicâção, revo

gando as disp'ósiÇões em contrario: · ·. 

GABINETE nó PREFEITO DE -

GOIÂNIA, aos 12 dias do mês de ju-

. riho de 1-996. · 

DARCLACCORSI 

Prefeito de Goiânia 

VALDIRBARBOSA 

SécrE!tãrio do Govérho Muniêipal · 

DECRETO N°1776;·01='12 DE 

, ·jlJNHÕ ÓE1996 . 

. ~á'~-29{a·~~ê{Ü~àr~17, situados àR~á dedezerhbro de:·1992.ê'ríQb31, de29 
;;JM", S~t6Vi:;e~t!'à.:O~~t~;' néstâ Cápi-' 'de dezelllbro'a~:1994?bérr1'2ôhíó'6õfl.: . 

. taT~Ü~ pÉJ~~riíT~i66W~iÍÍGWn61~t~':2'8i ·. siderando .. o contido nô ~r6cessonº . 
29, êorn ~s s~g~in,t~~fBarabt~físticas e . 967.396.;2/96, de interesse de GIL~ 
.dC>l1troritaÇ3és: ·· · â~RTO XAVÍ~R:·ÔE ALri1rE:1iô!á.~ · · uso de suas atribuiÇões legais e tendo 

,··-

D.ECR E TA: 

Al't; 1° - Fica aprovado o 

·· ~pTE .; 2s/29 AREA . "so,oom2 

F~~rité'pa~~~~~ua·:;fü1 .. ~.~~ .. ; ...... ::ªq,oon1 
· FLJnd6 d-iviciÍnció db~ 'ôs lofê~ "os·~ê remembrafuê'Mõ·ê'à p1àr1t~ ·dos iotes 

02.:.;~~:.'.~_;_::r.: ...•. ;-.• :.: .... : .. :·:;.?'.;_:::·1·0,Bofü . 10 e11,àâ"cfoa.dr~'t4'1',siti.Jâdos à Av. 

errivista'b dispõstêfha Léi'nºT448; de 

11 de julho de 1995 •. ~ESOLVE nome

ar ÕLlNDA:lOPÉs·'oésduzA RA

MOS, para''éxercér d êa'rgbem cernis-' 

são de Auxiliar de Execução"'.'3, com 

Mais ...... ;.: ........... :~:;.:~.--~~::·., •....... S~OOfu·. T-04 e Av.,T"63,;'seto}.13uéno, nesta -lqtaçãonãSetretà~ia'·d'oGfS~errio Mu-

Mais.,,: .•. ,; .... , •. ,., .... : ...... ,.: .......... 10,()Óm .•. G~pii~(q~~ p~ssarrr~ consÍitLilrriÓ 1C>te nidpal, atribUiffâo'S1fie :gràtifiCáç'ão, 

··~~~·~~{~~rf ::!'.~!:~;~~~-.:.t2:.~:~ ··=~1: ~:~;:::~:ntês caractertsti- !~:~l~;~~;··a· párt1f ü?o1··.&e·ju-

.. L~dtfi~~~6Jr"a}g; cH~idindô ó·róte .··.·" , 
.20,00ní .· LOTE;;; 10l11 ÁREA . ·1.047,50m2 

.. . FrenteparaaAv. T-04 ............... 21,SOm 

· Árt.-~ci·~1E:~i~:oê1dfê1à~r1traráe~ . FIJH~'o ··c:fiviàindo con1 <o lote 
- . -·-

.vigor n~ data (je sµa~pübUcaÇãó, r.evô~ 12, .... , .. :: ........... -........ , ........ :.:, .. :.26,sdm 

GÃBINETE.·DO PREFEITO. DE. 

GOIÂNIA, âos 12 dias do mêsdeju

nho de, 1996. 

- · -- . _. -~ · -__ .. : . 1 ~::::_~-~~:~;~:·-~z~;~{~à.i;~--- ~::::~~;:~~, !,·~ ~~·,-~:..,.· _. - _ · -~-:: ·, --{.···.· -

·gandoás9i~pp~iç§~~em,çontrário. l.~&8 'fürê:Hcr'dividindá corn 'O:lbte DARCIACCORSI 

. <"'::;~~-<~-- ._.,;,~;,-~j, . 09 ..... :.::.~ . .\.:b ... ~·!:·.~:.:.~;.·~ ... ~.{:~.:.4B;orih1~ F>refeitod~·<3oiânía 
.,_ . (· -):~_,; .. ~\- -: __ .·;·>(-:::/-.:~~:~::~§-~,fiJ}~~fy;/f1·i:<:i>--- _:·· .. . _:·> __ . ~--- .:~,;----~-:··· ... :. . .. ;J.:..~ 
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. ·· . "· _ · u . .. . . . . · · .. . ·~"·sercfr~tã.HcfClo Governo IVIÜnicipal 

..e,.~~... . 



... DECRETONº 1777,DE12DE 

.~ •.. ·. · - · JUNHO DE 1996~ ·· 

· · ''Mantém :seryidoresàdisposi., 

,ção ·d() SINDIGOIÂNIA''.: 

. APARECIDAETERNADE SOUSkda 

funçãodé confiançade·Supetvisora de 

Auditoria, da Auditoria Geral do Muni

cípio, símboloFG-1., apartir,de.10de · 

junh()_:de 1996. · ··. 

·.:'. 

DECRETO Nº 1780,DE 12 DE . 

JUNHO DE 1996. 

·:.O l?RE.FEITO DE.GOIÂNIA, no: 

uso de suas atribuições legais eJendo. 

. eni vista o disposto na Lei nº 7.448, de.· 

O PREFEITO DE GOIÂNIA, no .GABINETE DO PREFEITO DE .. 11 dejulho.de1995;RES0LVE nome~ 

·uso de suas atribuições legais e à vis- GOIÂNIA; aos 12 dias do mês de ju- ar ·FERNANDO· IVIODESTO DE 

ta do contido no Processo nº 930.607...:. nho de 1996. ALBUQUERQUE, para exercer o car-

2195;. RESOLVE lllanteràdi.sposiçâo · goem comissãodeAuxiliardeExecu-

d© Sindicato dos Trabalhadotes Cio · DARCIACCORSI · ção-3, com lotação na Secretaria.do · 

Município .de Goiânia,. com todos os• . · Prefeito de Goiânia... . . · Governo Municipal, atribuindo-füe gra-
' . 

·. ciireitos·e·vantagens;de seus :cargôs e.. VALDIR ·BARBOSA tificação, símbolo FG'."3, a partir de 

com ônus para os órgãos c:fe origem, :secretario 'do Governo Municipal . 01 de junho de.1996; 

. os:5erc\fid.óres· WANIA ICÚCIA .FANTINI 

OE.ABREU; lotadána Secretaria Mu"'· 

· nicipaldecEducaçã~, LWIZPEDRO.DO .. 

NASCIMENTO' e JAIRQ:, [)_A-,~CWNHA 

~~s:rds, lotádos riáSecretaria Muni-: 

DECRETO'N~:1719,DE.·12 DE 

JUNHO PE-1996· .... 

· cipal de Recursosd:iy111an9s, a partir, 
' . . . ' 

de 01 de janeiro e até 31 de dezem- ,.-.-· .Q.PRE:F;EITO•DE;.GOIÂNIA,. no 
> •• ; ••• • ; ':• ••• ;., - •• ·- .;,.- •• ·-:.:-

. qr<»de1996.·· 
. . 

. uso de suas atribuições legais e tendo 

: em vista o. disposto na Lei nº 7.448, de 

·.·•·. QABIN.t=T~ QO,pREFEITCtPE • 11 de julho de 1995, RESOLVE nome-

GÔIÂNIA; aos 12 dias do mês de JIJ

nhode 1996. 

DARCbACÇORSI _ . 

Prêfeito de Goiânia: 

. . ' 

ar N()fil\AACAVALCANTí.SL YWITCH, 

para exercer q cargo ~m comissão de 

Auxiliar de Execução-2, com lotação na 
. . 

· S~cretatia dp Gox~rn() Myqicipal, atri-

: butndo-lhegratificaçã9, sim.bolo F(3.,. 
' e,·' - ' - - - --~ - - ' -, .· ··.. h ' ' .. 

. . 

GABINETE. DO PREFEITO DE 

GOIÂNIA,. aos·12dias dojnês de ju'-
-. '· 

· nho. de 1996 .. 

. DARCI ACCORSI 

.. Prefeito de Goiânia. - ' '~' . . - - ' . - _: - . . -

·· .. : · .. ··, VALDIR BARBOSA 

&ecretário doG~v~rn() Múnicipal •.. 
; ' _,_,. -... - ' ' ' - .. 

--·._: - ', ;·' '. ~-

DECRETO Nº 1781, DE 12 DE 

JUNHO DE-199fL 

VALDIR BARBOSA :2, a partir·de,Otqê~jun.hod~<199_~· ....• OP~t:=FEIJ"O Df; (J()IÂ,NIA, · 

•· Secretári9 d9,$·oyerno.Municipal 
'·: .- . • --<: . ~' ' .,. - . . - ,· - • 

-----~ 

.DECRETON°1778, DE 12 DE 

.. .JUNHO DE 1996 .. ·· 

· OPR~FEITCJsDE ·GOIÂNIA, .no 

uso. de.suas atribuições legais, RE;, 

s.()~~1?~.~-(lf~#éi1$~ r, · · ~·· . ·· .. 

GABINETE(DO PREFEITO DE 

; GOIÂNlA, ao.!:i_ 1? dias do mês. âe JH:-. 
nho de1996.· ,_-

.. - ·-
. ~ -- . 

DARCI ACCORSI ·· 

· nq u.so de .suas at.riQ4içõeiUE?gais 

'e tendo.em v,istao disposto.na Lei 
' .. -:.-.. :e.:::~, .. :-. '-'._•"'"' ··,:. . '"-.·~- ·.··- ·~, ; ~ .. -. __ 

·n° ]..44.8, 'de 1 t dé julho de 19,95, 

RESOJ,.VE .. nomear. ADAIR 

.MAL~Q.UJA~ DÉ SOJJ2;A,· par?t 

exercer o cargo em ·comissão de 

Auxiliar de Execuçã.o-2, com Jota-

. Prefeito de Goiânia çi!q·na SE!cretaria.doJ3overno.Mu- ·· 
_: : ' ' ·, ·~· '· - , - -, - . - . ·- -. - - . . ' 

VALDIR BAR~OSA . nicipal, atribuindo,..[hE! gratific:açap,,, 
• ., • ,._:,. .: ,' •• ---- ,,. < - • • •• •• ·.·' 

Sec_~~!ã.tiêP.o,Hoverno Munic.~pal símbQl9 FG-2.,. a partir de 0.1 de 



junho de 1996. 

GABINETE DO PREFEITO DE 

GOIÂNIA, aos 12 dias do mês de ju

nho de 1996. 

DARCI ACCORSI 

Prefeito de Goiânia 

VALDIR BARBOSA 

Secretário do Governo Municipal 

DECRETO Nº 1782, DE 13 DE 

JUNHO DE 1996. 

"Aprova o Plano de Urbaniza

ção e Regularização Jurídica do 

JARDIM GOIÁS Ili". 

O PREFEITO DE GOIÂNIA, no 

uso de suas atribuições legais e tendo 

em vista a Lei Federal nº 6.766/79, a 

Lei Complementar nº 031/94, o Decre

to nº 1.569/95 e o contido no Processo 

nº 269.403-6 do IPLAN. 

DECRETA; 

Art. 1° - É aprovado o plano de 

Urbanização e Regularização Jurídica 

da Posse Urbana denominada "JAR

DIM GOIÁS Ili, de iniciativa do Poder 

Público, de conformidade com as plan

tas, memoriais descritivos e demais 

atos integrantes do Processo nº 

269.403-6 do IPLAN. 

Parágrafo Único - O plano ora 

aprovado tem por objetivo urbanizar e 

regularizar juridicamente a posse ur-

bana existente, enquadrando-a na 

Zona de Interesse Social - 1 (ZEIS-1). 

Art. 2° - Os lotes aprovados por 

este decreto deverão ser concedidos 

diretamente aos seus ocupantes atra

vés de Concessão Real de Uso, con

forme o art. 41 e parágrafos do Decre

to nº 1.569/95 (ZEIS). 

Art. 3° - Este Decreto entrará em 

Urbanização e Regularização Jurídica 

da Posse Urbana denominada "VILA 

CORONEL COSME I", de iniciativa do 

Poder Público, de conformidade com 

as plantas, memoriais descritivos e 

demais atos integrantes do Processo 

n°781.704-5. 

Parágrafo Único - O Plano ora 

aprovado tem por objetivo urbanizar e 

vigor na data de sua publicação, regularizar juridicamente a posse ur

revogadas as disposições em centrá- bana existente, enquadrando-a na 

rio. Zona de Interesse Social - 1 (ZEIS-1). 

GABINETE DO PREFEITO DE 

GOIÂNIA, aos 13 dias do mês de ju- Art. 2° - Os lotes aprovados por 

nho de 1996. este decreto deverão ser concedidos 

diretamente aos seus ocupantes atra-

DARCI ACCORSI vés de Concessão Real de Uso, con-

Prefeito de Goiânia forme o art. 41 e parágrafos do Decre-

VALDIR BARBOSA to nº 1.569/95 (ZEIS). 

Secretário do Governo Municipal 

DECRETO Nº 1783, DE 12 DE 

JUNHO DE 1996. 

"Aprova o Plano de Urbaniza

ção e Regularização Jurídica de 

VILA CORONEL COSME I". 

O PREFEITO DE GOIÂNIA, no 

uso de suas atribuições legais e tendo 

em vista a Lei Federal nº 6. 766/79, a 

Lei Complementar nº 031/94, o Decre

to nº 1.569/95 e o, contido no Proces

so nº 781. 704-5, 

DECRETA: 

Art. 1° - É aprovado o Plano de 

Art. 3° - Este Decreto entrará em 

vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrá

rio. 

GABINETE DO PREFEITO DE 

GOIÂNIA, aos 13 dias do mês de ju

nho de 1996. 

DARCI ACCORSI 

Prefeito de Goiânia 

VALDIR BARBOSA 

Secretário do Governo Municipal 

DECRETO Nº 1784, DE 13 DE 

JUNHO DE 1996. 

"Aprova o Plano de Urbaniza-



ção e Regularização Jurídica do nho de 1996. 

SETOR SANTO HILÁRIO I". 

este decreto deverão ser concedidos 

diretamente aos seus ocupantes atra

vés de Concessão Real de Uso, con

forme o art. 41 e parágrafos do Decre

to nº 1.569/95 (ZEIS). 

DARCI ACCORSI 

O PREFEITO DE GOIÂNIA, no Prefeito de Goiânia 

uso de suas atribuições legais, e ten- VALDIR BARBOSA . 
do em vista a Lei Federal nº 6.766/79, Secretário do Governo Municipal 

a Lei Complementar nº 031/94, o De-

creto nº 1.569/95 e o contido no Pro-

cesso nº 781.747-9/94 do IPLAN, 

DECRETA: 

Art. 1° - É aprovado o Plano de 

Urbanização e Regularização Jurídica 

da Posse Urbana denominada "SE-

- TOR SANTO HILÁRIO 1", de iniciativa 

do Poder Público, de conformidade 

com as plantas, memoriais descritivos 

e demais atos integrantes do proces

so nº 781.747-9/94. 

DECRETO Nº 1785, DE 13 DE 

JUNHO DE 1996. 

"Aprova o Plano de Urbaniza

ção e Regularização Jurídica do 

SETOR PERIM I". 

O PREFEITO DE GOIÂNIA, no 

uso de suas atribuições legais, e ten

do em vista a Lei Federal nº 6.766/79, 

a Lei Complementar nº 031/94, o De

Art. 3° - Este Decreto entrará em 

vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrá

rio. 

GABINETE DO PREFEITO DE 

GOIÂNIA, aos 13 dias do mês de ju

nho de 1996. 

DARCI ACCORSI 

Prefeito de Goiânia 

VALDIR BARBOSA 

Secretário do Governo Municipal 

Parágrafo Único - O Plano ora ereto nº 1.569/95 e o contido no Pro-

aprovado tem por objetivo urbanizar e cesso nº 781.693-6 do IPLAN, 

regularizar juridicamente a posse ur- Prócesso nº 97 4.100-3/96 

bana existente, enquadrando-a na 

Zona de Interesse Social - 1 (ZEIS - 1). 

Art. 2° - Os lotes aprovados por 

este decreto deverão ser concedidos 

diretamente aos seus ocupantes atra

vés de Concessão Real de Uso, con

forme 7o art. 41 e parágrafos do De

creto nº 1.569/95 (ZEIS). 

Art. 3° - Este Decreto entrará em 

vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrá

rio. 

GABINETE DO PREFEITO DE 

GOIÂNIA, aos 13 dias do mês de ju-

DECRETA: Nome: BANCO BRADESCO S/A 

Art. 1° - É aprovado o Plano de Assunto: Termo Aditivo 

Urbanização e Regularização Jurídica 

da Posse Urbana denominada "SE- DESPACHO Nº 315/96 - À vista 

TOR PERIM I", de iniciativa do Poder do contido nos autos, RESOLVO, nos 

Público, de conformidade com as plan- termos do artigo 115, XI li, da Lei Orgâ

tas, memoriais descritivos e demais nica do Município de Goiânia, autori

atos integrantes do processo nº zar a firmatura do Termo Aditivo que 

781.693-6. prorroga por mais 06 (seis) meses, con-

tados a partir de 01 de julho de 1996, o 

Parágrafo Único - O Plano ora Contrato firmado entre o Município de 

aprovado tem por objetivo urbanizar e Goiânia e BANCO BRADESCO S/A, 

regularizar juridicamente a posse ur- ficando alterado para R$ 15.000,00 

bana existente, enquadrando-a na (quinze mil reais) o valor do referido 

Zona de Interesse Social - 1 (ZEIS - 1). contrato. 

Art. 2° - Os lotes aprovados por Encaminhe-se à Procuradoria 



Geràl :do· Município,• para a~lavratura :do GABINETE DO PREFEITO DE de 1,996: 

ilistrurnento;próprio de :aditarnentô ao · GOIÂNIA, aos 13 dias do mês de junho 

COAtrató é demais providências, . · 

GABINETE DO, PREFEITO MU-. 

NICIPAL, àos 13 dias do mês de junho 

de1996. 

de 1996. 

· · DARCl'ACCORSI 

, ·'. Prefeito de~Gbiãnia· ·• 

DARCI ACCORSI 

"Prefeito de-Goiârlla · 

· Processo nº 975:586""1196 em SE

CRETÁRIA MUNICIPAL DE.FINANÇAS 

DarciAccorsi 

PREFEITO DE GOIÂNIA 

.· Processonº 976.180-2/96 em SE- solicita inexigfbilidade de licitação. 

CRETÁRIAMUNICIPAL DE FINANÇAS 

solicita inexigibilidi:íde âe licitáção. DESPACHO Nº 318/96· .; À vista 

do pleitáinicial; RESOLVO, nos termos 

DESPACHO Nº 317/96 -·À vista. do· artigo 115;)<XI; da Lei O'rgânica do 

CRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS do pleito inicial;'' RESOLVO, ·nos termos 

soticita inexigibilidade de licitação. ·. do artigo 11.5, XXI, da Lei Orgânica db 

Munidpio de Goiânia, e tendo em vista 

DESPACHO NC! 316/96- A vista 0 disposto rfo'·artigo 25(.i'caput'~ da Lei 

do pleitoiniéiàl;:}RéSOLVO;-;nostermos nº 8.666, de 21 dejüriho de 1993, e/e 

Município de Goiânia, e tendo ern vista 

o dispósto no artigo 25; "caput': ~à Lei , 

· nº 8.666, de 21 de jµnhó de 1993, e/e 

· com as alterações introduzidas pela Lei 

.. nº8.883,,de08âejuhho de 1994; auto-

9_()_~ry9()··1•15; XXI,· ~~ _LehQrg~nica do .· Pº'!l.ª~ alt~ra:ÇÕe_s·introduzidas pela L:éi rizar a re~lização da presente despesa; . 

MÜnieípio-de Goiânia, etendo em vista nº 8.883/de'08dejurihóde 1994, auto- no valor estimativo de R$ 52.682,00 

d·dispclstb~Ô~rÍi~b25,:;;''6~~1.ihda Lei rizararealização dàprêsente'desp~s~, · (cinquenta e dois mil, ·seiscentos e oi-

nº •8.6S6, de 21 · dej~nha <:le :1993, c1d no valor estimativo de R$2.943,80 (dois. -tenta· e dois reais) para pagamento de 

com asalterações·introduzidas,pélaLei · mil, noveéentos e quarenta e três reais TELEVISÃO ANHANGUERA, para:di-

ri~8.883,:dé ... ó8i::iejtnilióde 1994;autô- e oitenta centavos) par~(págamento de vulgaçãodeillatérfas de interesse des-

rizara réalizÇI{:?odaprés_ente,despesa, ·. RÁOIO'Cl.UBE; para.diVLHgàção de ta Muliicipalidade'érntaráter inforriiati"' 

novalorestimativodêR$ 9.010,00(nove m~térias:· -de ..• interesse· desta · vo (Isenção de ISSQN), ·no período de 

rnil. e 8ez:.r~ais)· par'àip~gamento. de Münicipaliqadé ern carát~r informativo · 15à30.dejunh0 de1996: 

8ÁDIO TERRA~ .pa[a.cdivulgação. de· (Isenção-de 1SSQN)1r10 período de 15a 

ma,térias .·· 'de inter~sse: desta· 3o·dejunh.ode 1996~ Encarninhé-.se• à Procuradoria 

.· Geral do Município, para as providên-Municipatic:lade:em;carát~r.informativo 

(Isenção de ISSQN~, nb períodode~j5á · · . '.Encanii~h&seàProcuradoria Ge· cias. cabíveis áo caso em· questão é 
' 

30 de jl.lnho·de 1996: .: .·· · ral do Múnicípio, para as providências - à Secretária MúnicipaldeFinariças; 

cabíveis a.o caso em questão e â Secre.,. 

Encaminh&seà Procuradoria Ge.: târia Munitipal deFinanças,·para emis~ 
. . . ' 

para emissão da respectiva nota de 

ernpenh·o. Após, submeta-se à apre-

Cât do Mwnicípidi para as providências são da• respectiva· nota c:fe empenho. ciaÇão dó Tribu nar· de Contas dos 

cabíveis a.o casoemquestão e à Secre- Após; sübmeta;.se à apreciação doTri- . Municípios. 

tátia.MÚnicipaLqe. Finanças, pará em is':: bunal de. Contas dos Municípios. 

são da respectiva nota de' empenho. 

Após, subme~~..:seà ~p(eçiação do Tri: GABiNETE; DO. PREFEITO DE · GABINETE,Oó PREFEITO DE 
. . . 

búnal:de ContâS;'de~ Múnibípi()s~ ' · • : GOIÂNIÁ}·àos.13!dias<do rnêsdefjunho GOlÂ~I~, aos .j 3 dias do mês de jünho . 



de 1996. 

DARCI ACCORSI 

Prefeito de Goiânia 

Processo nº 976.191-8/96 em SE

CRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

solicita inexigibilidade de licitação. 

DESPACHO Nº 319/96 - À vista 

do pleito inicial, RESOLVO, nos termos 

do artigo 115, XXI, da Lei Orgânica do 

Município de Goiânia, e tendo em vista 

o disposto no artigo 25, "caput': da Lei 

nº 8.666, de 21 de junho de 1993, c/c 

com as alterações introduzidas pela Lei 

· nº 8.883, de 08 de junho de 1994, auto

rizar a realização da presente despesa, 

no valor estimativo de R$ 38.385,00 (trin

ta e oito mil, trezentos e oitenta e cinco 

reais) para pagamento de TV SERRA 

DOURADA, para divulgação de matéri

as de interesse desta Municipalidade em 

caráter informativo {Isenção de ISSQN), 

no período de 15 a 30 de junho de 1996. 

Encaminhe-se à Procuradoria Ge

ral do Município, para as providências 

cabíveis ao caso em questão e à Secre

tária Municipal de Finanças, para emis

são da res·pectiva nota de empenho. 

Após, submeta-se à apreciação do Tri

bunal de Contas dos Municípios. 

GABINETE DO PREFEITO DE 

GOIÂNIA, aos 13 dias do mês de junho 

de 1996. 

DARCI ACCORSI 

Prefeito de Goiânia 

Processo nº 976.184-5/96 em SE

CRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

solicita inexigibilidade de licitação. 

DESPACHO Nº 320/96 - À vista 
• 

do pleito inicial, RESOLVO, nos termos 

do artigo 115, XXI, da Lei Orgânica do 

Município de Goiânia, e tendo em vista 
í 

o disposto no artigo 25, "caput': da Lei 

nº 8.666, de 21 de junho de 1993, c/c 

com as alterações introduzidas pela Lei 

nº 8.883, de 08 de junho de 1994, auto

rizar a realização da presente despesa, 

no valor estimativo de R$ 7.592,00 (sete 

mil, quinhentos e noventa e dois reais) 

para pagamento de RÁDIO ARAGUAIA, 

para divulgação de matérias de interes

se desta Municipalidade em caráter in

formativo (Isenção de ISSQN), no perí

odo de 15 a 30 de junho de 1996. 

Encaminhe-se à Procuradoria Ge

ral do Município, para as providências 

cabíveis ao caso em questão e à Secre

tária Municipal de Finanças, para emis

são da respectiva nota de empenho. 

Após, submeta-se à apreciação do Tri

bunal de Contas dos Municípios. 

GABINETE DO PREFEITO DE 

GOIÂNIA, aos 13 dias do mês de junho 

de 1996. 

DARCI ACCORSI 

Prefeito de Goiânia 

Processo nº 976.176-4/96 em SE

. CRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

solicita inexigibilidade de licitação. 

DESPACHO Nº 321/96- À vista do 

pleito inicial, RESOLVO, nos termos do 

artigo 115, XXI, da Lei Orgânica do Mu

nicípio de Goiânia, e tendo em vista o 

disposto no artigo 25, "caput': da Lei nº 

8.666, de 21 de junho de 1993, c/c com 

as alterações introduzidas pela Lei nº 

8.883, de 08 de junho de 1994, autorizar 

a realização da presente despesa, no 

valor estimativo de R$ 4.860,00 (quatro 

mil, oitocentos e sessenta reais) para 

pagamento de RÁDIO BRASIL CEN

TRAL, para divulgação de matérias de 

interesse desta Municipalidade em cará

ter informativo (Isenção de ISSQN), no 

período de 15 a 30 de junho de 1996. 

Encaminhe-se à Procuradoria Ge

ral do Município, para as providências ca

bíveis ao caso em questão e à Secretá

ria Municipal de Finanças, para emissão 

da respectiva nota de empenho. Após, 

submeta-se à apreciação do Tribunal de 

Contas dos Municípios. 

GABINETE DO PREFEITO DE. 

GOIÂNIA, aos 13 dias do mês de junho 

de 1996. 

DARCI ACCORSI 

Prefeito de Goiânia 

Processo nº 976 .187-0/96 em SE

CRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

solicita inexigibilidade de licitação. 

DESPACHO Nº 322196 - À vista do 

pleito inicial, RESOLVO, nos termos do 

artigo 115, XXI, da Lei Orgânica do Mu-
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Gpiâ,nia,r e tencb;er:n:vista o - CQrrt'ª~ ªlteraçõe_s introduziçias pela Lei . rizar a realização da presente d~spesa, 

. ,~ispo.stonocartigo.25; "çapl!f~ qa·-LeÍ;n~ 

-8::666,.de2t de junhQ de 1.99~, ele: cqr:n 

as-~alte(ações introdµziçfas'pela Lei nº 
- -

- . ..· - - \ . 

nº-8.~83,;de·Q~de.junl'loçle·1~94_;;auto:. . no valor estimativo de R$ 2.250,00 (dois -

rizara realiz?çã()_da pr~sentecie~pe~a. mil, duzentos,e cinquenta reais) para 

no valor estimativo de R$ 1.417,20 (hum -_ pag?mento de RÁOIODlfLJSORA, para 

-8.883;"~dê oa de junho de_ 1994,-autori.. -n1il, quatroçentos-e dezessete- reais -e • divulgação de matérias de interesse des-

. ?ata reâliiação da presente despesa, _ • yintecentavos}P?f:ªPé:lQamento de,RJi.~ - ta Municipalidade em caráter informati

mo valoreS:timativo de R$ 9.524,00: (novE:l 010 .,JO\{EM PA,l\!,:para divülgaçãp de - - vq.(lsençêo de IS§)QN), n9_período de 

inikquinhentos __ .evinteequatrp reais) .matérias _de_ -interesse-•_desta. 1qa30dejun~o.de:199E). 

:,parapagam.ento:de:RADIO·E;XEÇIJTI,,- Municipalidade ~m cáráter inform(:ltivo 
. -

NA; par~rdivulgação de matérie!s-d~ in .. (lsenç&o de ISSQJ'J},no per[odo det5a -.; 
. - . . 

Aeresse desta Municipalidade ern .cará- _. 30 de-junho.de t996. 

feriôforinativo-(lsenÇão de IS$QN), no ,--.-

Encaminhe-se à Procuradoria Ge~ 

ral do Município,_ para as proviqências 

êat;>Jveis ao caso em questão eàsecre

táriªMupicipal de Fim~nça5,. paraemi~-

ral__dq'l'y'h:1Qicípio,;para_ as -providências · são darespeçtiva nota de empel)ho. 

ê; ·•• ; .• EncamiohEf:SeàProcurªdoriaG~'." cabíveis aq çasp:err1.questão eàSecre- Após,,sul:)riJeta-se à: apreciação· do .Tri-

ràkdo: Município, para.as·~provic;lê_nçias· táriaMünicipªI de Finanças, parC1.emis- bunal·deContas dqs.Municípios. -

cabíveis ao caso em questão e ã Secre- . são ;de! resP~GtiMél'. nqta de _enipenh9, 

.· tária Munícipaf,de{F;inanç(is,para em is~ Após, sl,lbmeta:sª ª.:;:ipreciaçãp do Tri7 

. SâQ; da res_~eq~và::.nqta.-d~·-. empenho; . - bur:i:aL de C~nt~~:dps Myniçípiqs .. 

G~BINETEDO PREFEITO DE 

GQIÂl')ll~, .Cios 13 diéls. do mês dejunho _ 

AP.9s .• sl;lb.!Tleta:-se ~-apreçiação.de>Jri:: 

bunal-Gte Çç,otas cies-Municít?ios. · 

. - . 

. ·.GA$1Nj:J'.l;.···ooéPREFEITO.·DE 

GOIÂNIA, aos 13diª~'çio m_ês dejuntiq 

de1996.··_ 

Pro~ssçtra~ 976;172~.1/96eínSE

.ÇRETÁRIAMUNIÇIPAL DEFINANÇAS 
- :· . . . - -

solicitáirtéxigibilidâde de. licitação. -

. GABINETE Dó PREFEITO DE 

. GOIÂNIA,,-ªqs 13;Qias do Inês dejunho 

de;1996_. 

·.·: PARCl}~CCORSI· 

. ·.Prefeito <Je-GQ!~_r1ia. 

de 1996>.•-:.' -• " 

-·:.z 

. DARCI ACCORSI · · ~ •• ·~·~ •• ~ '\".o • -•• : • ' '. •• 

P,_r;oí:S~sonº 9,{6,174-8/96 em SE

CRETÁRIAMUNlélPAL DE FINANÇAS 

solicita inexig.il:>ilidade de licitação; 

Processon°976.166-7/96em SE

CRETÁRIAMWNICIPALDE FINANÇAS 

solicitajnexigibilidade de Hçitaçãq, • 

.· . DESPAÇHQ Nº 325/96 .. A.vista· 

do pleito iniciakRESOLVO, nos termos· 

do artigq 1.1~;.XXI, da .Lei Orgânica do 

DESPACHO Nº 324/96 - ·À vista '. Município dé;(3oi~11ia, e tendo ern vista 

" . do pleito inicial, RESOLVO, nos termos odisposto no artigo-25, "capµt': da Lei 

· ,.oi;:sPáQt-10}N~:323f91t~ •. k'lista- do çirtigo 115; XXI, çta-Lei Orgânica dó · nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e/e 
- - -

do pleitofü1jpia.!,-~SQL.V01:n~s_ter:rnos·· Muf1icípio de Goiânia; e tendo em vista com as alteraç_ões introqµzidas pela Lei 

d6 artigb-115,)0(1,da-Iei Orgãniça do · o disposto no artigo 25, "caput': ·da~ei · n<> a.S83; de08(fejunho.de 1994;auto

M~nic:ipio deA$.Qiâoiàr.eJend~·e1trvista .. n<> 8.666í·de ?-1 de junho de .:1.$93, e/e - rizar a realizqção da presente desp~sa, 

~:~\$~$tg•nfiii\(if~o\?~.'t'!'âl1~ ~ l com asa~@~~uzi~s ~a ).ei .. noV810restinJaWQ<leH$ 2,774,4o (dots 
n~ra:Ç§~,-~e~?·tde\;)af(.~q'.içJ~·i1;9~3,:ifM~:f kiJ~:~;ªª~{~~~ª:~~iJiJ,1!11'1Cillde:-1:9-94,,5ltilfc~7E> ; .. ·mil; sêtecentGts:esetEmta·_e:qtJatro reais 

.- ~=: . ~-... _: '; ··.-.:' ~ <"::.--,,<··:·-_~:· __ ; - .-. ~-;-~ . ' 



e quarenta centavos) para pagamento 163.000,00 (cento e sessenta e três mil 

de RÁDIO ALIANÇA, para divulgação reais), para aquisição de vales-transpor- 4 - PRAZO: De 02 de janeiro a 

de matérias de interesse desta te destinados a servidores da Secreta- 30 de dezembro de 1996, podendo ser 

Municipalidade em caráter informativo ria Municipal de Educação, para os me..: prorrogado pelas partes. 

(Isenção de ISSQN), no período de 15 a ses de julho, agosto e setembro de 1996, 

30dejunhode 1996. diretamentedoSindicatodasEmpresas 5 - VALOR: R$ 3.000,00 (Três 

de Transporte Coletivo Urbano de Pas- mil reais). 

Encaminhe-se à Procuradoria Ge- sageiros de Goiânia - SETRANSP. 

ral do Município, para as providências 

cabíveis ao caso em questão e à Secre

tária Municipal de Finanças, para emis

são da respectiva nota de empenho. 

Após, submeta-se à apreciação do Tri

bunal de Contas dos Municípios. 

GABINETE DO PREFEITO DE 

GOIÂNIA, aos 13 dias do mês de junho 

de 1996. 

·--· . 

DARCI ACCORSI 

Prefeito de Goiânia 

Processo nº 976.482-8/96 em SE-

éRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCA-

ÇÃO solicita aquisição de val_es-trans

porte. 

Encaminhe-se à Secretária Muni

cipal de Educação, para a emissão da 

nota de empenho respectiva. Após, sub

meta-se à apreciação do Tribunal de 

Contas dos Municípios. 

GABINETE DO PREFEITO DE 

GOIÂNIA, aos 13 dias do mês de junho 

de 1996. 

Darci Accorsi 

PREFEITO DE GOIÂNIA 

EXTRATO DO TERMO ADITIVO 

DE RE-RATIFICAÇÃO 1 

2- CONTRATANTE: MUNICÍPIO 

DE GOIÂNIA, e o BANCO CIDADE 

S/A 

6 - PROCESSO Nº 878.690-9/95 

COMPANHIA DE OBRAS E HA

Bl TAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 

GOIÂNIA COMOB 

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE 

DE LICITAÇÃO 

Processo nº 9775803 

Fundamento Legal: De acordo 

com o previsto no Caput do art. 25 da 

Lei 8.666/93, fica ratificada a 

inexigibilidade de licitação para 

contratação da empresa: JORNAL Dl

ÁR 10 DA MANHÃ LTDA para 

veiculação de matérias jornalísticas de_ 

interesse da adm. pública. 

Valor: R$=10.000,00 (dez mil re-

DESPACHO Nº 326/96 - À vista 

do contido nos autos, RESOLVO, nos 

termos do artigo 115, XXI, da Lei Orgâ

nica do Município de Goiânia, e tendo 

em vista o disposto no artigo 25, 1, da 

Lei n°8.666, de21 de junho de 1993, c/ 3 - OBJETO: Prestação de ser- ais) 

c com as alterações introduzidas pela viços pelo BANCO ao Município, dos 

Lei nº 8.883, de 08 de junho de 1994, serviços bancários de receber o paga-

autorizar a realização da presente des- mento dos tributos e demais receitas 

pesa, no valor estimativo de R$ municipais. 

Pedro Gomes Borges 

Presidente da Comissão 

de Licitação 
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