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LEI
GABINETE DO PREFEITO

LEI N° 8834, DE 22 DE JULHO DE 2009.

Regulamenta o artigo 131 da Lei
Complementar n.°171, de 29 de Maio
de 2007, referente às Áreas de
Interesse Social - AEIS e dá outras
providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE GOIÂNIA APROVA E
EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:
CAPÍTULO I
DOS CONCEITOS E DEFINIÇÕES
Art. 1° Denominam-se Áreas de Interesse Social - AEIS,
para efeito de aplicação desta Lei, áreas integrantes da Macrozona
Construída, delimitadas com o propósito de promover,
prioritariamente, a implantação de núcleos habitacionais para a
população de baixa renda; regularização dos loteamentos ilegais e
das posses urbanas situadas em áreas de domínio público ou
privado, passíveis de regularização, abrangendo Área Especial de
Interesse Social I - AEIS I, Área Especial de Interesse Social II AEIS II e Área Especial de Interesse Social III - AEIS III.
I - Área Especial de Interesse Social I - AEIS I,
correspondente às áreas onde se encontram assentadas posses
urbanas, que integrarão os programas de regularização fundiária e
urbanística;
II - Área Especial de Interesse Social II - AEIS II,
correspondente às áreas onde se encontram implantados
loteamentos ilegais que integrarão os programas de regularização
fundiária e urbanística;

PÁG. 01
PÁG. 09
PÁG. 10
PÁG. 15
PÁG. 33
PÁG. 33
PÁG. 34
PÁG. 37
PÁG. 39

III - Área Especial de Interesse Social III - AEIS III,
correspondente às glebas sujeitas a incidência de uma política
habitacional de âmbito municipal, que viabilize o acesso à moradia à
camada da população de menor poder aquisitivo.
Parágrafo único. Considera-se para efeito desta Lei, o
loteamento ilegal como sendo: loteamentos ilegal, irregular e
clandestino.
CAPÍTULO II
DOS OBJETIVOS
Art. 2° A instituição das Áreas Especiais de Interesse
Social tem por objetivos:
§ 1° AEIS - I:
a) Regularizar jurídica e urbanisticamente e melhorar as
condições de habitabilidade das ocupações consolidadas por
população de baixa renda;
b) Fixar a população residente nos assentamentos
habitacionais consolidados, através de instrumentos que impeçam
processos de expulsão indireta, em razão da valorização imobiliária
decorrente da urbanização e regularização fundiária;
c) Corrigir situações de risco decorrente da ocupação de
áreas impróprias à construção com a relocação da população e/ou
execução de obras necessárias, conforme 6° do art. 10, da Lei n°
8617/2008.
§ 2° AEIS - II:
a) Promover a regularização fundiária das áreas de
loteamentos ilegais, total ou parcialmente ocupadas, mediante a
prestação do serviço de assistência jurídica aos adquirentes e
ocupantes de modo a garantir-lhes, respectivamente, o domínio e
posse desses bens, assim como o patrocínio de medidas
administrativas e jurídicas;
b) Viabilizar ao agente promotor condições para proceder
à regularização das áreas, através da solicitação de transformação
das mesmas em AEIS.
§ 3° AEIS - III:
a) Promover a ocupação de glebas mais propícias, através
de parâmetros especiais de uso e ocupação do solo, de modo a
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ampliar a oferta de lotes para a população de baixa renda;
b) Reduzir custos sociais de urbanização, ao indicar as
áreas preferenciais para investimentos voltados à moradia popular;
c) Estimular os proprietários de glebas a investir em
empreendimentos habitacionais de caráter popular.
CAPÍTULO III
DA INSTITUIÇÃO E DELIMITAÇÃO
Art. 3° Para o reconhecimento das Áreas Especiais de
Interesse Social, serão indispensáveis os seguintes requisitos:
§ 1° AEIS - I:
a) A ocupação da área ter ocorrido anterior a 26 de junho
de 2007, conforme art. 164 da Lei Complementar n.° 171/2007;
b) Estar à área ocupada por uso predominantemente
residencial;
c) Ser a área passível de urbanização e regularização
fundiária, observado o estudo de viabilidade técnico-financeira para
atendimento da área pelos sistemas urbanos de infra-estrutura, com
prioridade para sua permanência na área ocupada, assegurado o
nível adequado de habitabilidade e a melhoria das condições de
sustentabilidade urbanística, social e ambiental.
§ 2° Para AEIS - II:
a) A ocupação da área ter ocorrido até 26 de junho de 2007,
conforme art. 164 da Lei Complementar n.° 171/2007;
b) Estar a área ocupada por uso predominantemente
residencial;
c) Ser a área passível de urbanização e regularização
fundiária, observado o estudo de viabilidade técnico-Financeira
para atendimento da área pelos sistemas urbanos de infra-estrutura,
com prioridade para sua permanência na área ocupada, assegurado o
nível adequado de habitabilidade e a melhoria das condições de
sustentabilidade urbanística, social e ambiental.
§ 3° Para AEIS - III;
a) As áreas identificadas nos incisos I, II e IV do art. 112,
da Lei Complementar n.° 171/2007.
Art. 4° Poderão requerer e apresentar proposta de Plano
de Urbanização e Projeto de Urbanização para as AEIS I e II
respectivamente, com base nas diretrizes Fornecidas pela Secretaria
Municipal de Planejamento e Urbanismo - SEPLAM:
I - Poder Público Federal, Estadual ou Municipal;
II - Cooperativas e Associações Habitacionais;
III - Entidades representativas de moradores de áreas
passíveis de urbanização e regularização, desde que dotadas de
personalidade jurídica;
IV - Seus beneficiários, individual ou coletivamente de
áreas passíveis de urbanização e regularização;
V - Entidades civis.
Parágrafo único. A instituição como AEIS II de
parcelamentos ilegais não eximirá seus promotores ou proprietários
das obrigações e responsabilidades administrativas ou penais

Página 02

previstas em Lei.
Art. 5° A solicitação de consulta de possibilidade de
instituição de novas AEIS III deverá ser acompanhada dos
documentos abaixo descritos, os quais servirão de subsídio para a
emissão de parecer técnico pela SEPLAM Municipal:
a) Localização da área na planta aerofotogramétrica do
Município de 1988 e complementarmente a de 1992 e no Mapa
Digital de Goiânia, na escala 1: 20.000;
b) Apresentação da Planta topo-cadastral da área na escala
1: 1.000, conforme parâmetros da SEPLAM Municipal; programa
de utilização da área, especificando os usos previstos e respectivos
quantitativos e tipologia habitacional predominante de baixa renda;
c) Apresentação dos aspectos físicos indicados pela Carta
de Risco de Goiânia;
d) Existência de acesso consolidado por via publica;
e) Atendimento ao art. 89 da Lei Complementar n.°
171/2008 para as áreas.
CAPÍTULO IV
DAS ÁREAS ESPECIAIS DE INTERESSE SOCIAL I
Art. 6° As AEIS I terão Planos de Urbanização e
Regularização Fundiária específicos, analisados pela SEPLAM
Municipal, garantido a participação da comunidade por meio de
suas entidades representativas, e contendo:
I - 1ª ETAPA:
a) Levantamento planialtimétrico-cadastral
georeferenciado da situação fática das ocupações;
b) Memorial descritivo da área com os perímetros, as
dimensões e a caracterização das áreas ocupadas, obtidos por meio
do levantamento planialtimétrico-cadastral mencionado;
c) Cadastro social das famílias a serem atendidas
conforme ficha indicada pela Prefeitura, com a sua identificação
especifica de cada unidade, selando assim seu imóvel;
d) Situação fundiária e instrumentos jurídicos necessários
à regularização da área, apresentando a documentação dominial do
perímetro delimitado pela poligonal;
e) Autorização do órgão Ambiental, conforme o
estabelecido na Resolução 369 de 2006 do Conselho Nacional do
Meio Ambiente - CONAMA, ou a norma que venha suceder, e na
Lei Complementar n.° 171/2007.
II - 2ª ETAPA:
a) Plano de Urbanização, indicando o traçado dos lotes e
do sistema viário, as áreas destinadas a equipamentos públicos, as
Áreas de Preservação Permanente - APP's e os espaços livres de uso
público;
b) Padrões específicos de parcelamento, dos parâmetros
urbanísticos, ambientais e restrições edilícias;
c) Projetos indicativos das obras de urbanização e
implantação de equipamentos públicos, tais como terraplenagem,
abastecimento de água, esgotamento sanitário, fornecimento de
energia elétrica e iluminação pública e obras de escoamento de
águas pluviais, bem como de recuperação das áreas verdes e
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institucionais;
d) Documento de anotação de responsabilidade técnica
dos autores dos levantamentos e projetos;
e) Projeto de Inclusão Social para a área.
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iniciativas privadas.
Art. 8° Os padrões dos lotes, em especial sua dimensão
mínima e máxima, serão definidos em função da especificidade de
cada AEIS I, através do Plano de Urbanização e Regularização
Fundiária específico.

§ 1° Entende-se por Plano de Urbanização e
Regularização Fundiária a caracterização dos aspectos físicos,
urbanísticos, ambientais, dominiais e sociais do assentamento e da
comunidade que ali vive, comprovada a informalidade da ocupação
e o interesse social da regularização fundiária.

§ 1° O Plano de Urbanização e Regularização Fundiária
específico consolidará as dimensões dos lotes individualizados, a
critério da SEPLAM Municipal.

§ 2° A SEPLAM Municipal poderá solicitar estudos
específicos e adequações no Projeto Urbanístico de acordo com
características da área e demandas de seu entorno, observado o
contexto da cidade visando o interesse público na melhoria da
ordenação urbana.

§ 2° Os parâmetros urbanísticos e reserva técnica
destinada a estacionamento de veículos serão diferenciados e
definidos de acordo com o estabelecido em cada Plano de
Urbanização específico, resguardados os parâmetros mínimos
estabelecidos nesta Lei.

§ 3° Em caso de regularização sobre área de preservação
permanente - APP, o Agente Promotor deverá apresentar soluções
técnicas, de engenharia, que reduza significativamente os impactos
ao meio ambiente, causados pela ocupação.

§ 3° De acordo com as características do Plano de
Urbanização e Regularização Fundiária específico, a fração ideal de
unidade imobiliária, previsto no art. 121 da Lei Complementar n.°
171/2007, poderá ser inferior a 90m² (noventa metros quadrados), a
critério da SEPLAM Municipal.

Art. 7° A rede viária das AEIS I poderá ter Vias Expressas,
Vias Arteriais, Vias Coletoras, Vias Especiais, Vias Locais, Vias de
Pedestre e Ciclovias conforme Lei Complementar n.° 169/2007, que
se incorporarão ao domínio público aprovados no Plano de
Urbanização e Regularização Fundiária:
I - As Vias integrantes de áreas a serem regularizadas são
vias públicas que propiciam a circulação em geral de acordo com
sua hierarquia, o acesso imediato aos lotes e promovem integração
com as demais vias públicas, conforme o art. 22 da Lei
Complementar n.° 171/2007;
II - Vias de Pedestre são vias que não permitem a
circulação de nenhum tráfego motorizado, sendo destinadas
exclusivamente à circulação de pedestres e com gabarito mínimo de
2m (dois metros) até 3,99m (três virgula noventa e nove metros) e
extensão máxima de 60m(sessenta metros); gabarito de 4,00m
(quatro metros) até 5,99m (cinco virgula noventa e nove metros) e
extensão máxima de 250m (duzentos e cinqüenta metros);
III - Os acessos internos para circulação de veículos serão
dimensionados com gabarito mínimo de 3m (três metros), caixa
com um único sentido de tráfego e gabarito mínimo de 6m (seis
metros) para dois sentidos de tráfego, exceto quando se tratar
também de manobra de veículos, cujo gabarito deverá atender
6m (seis metros).
§ 1° Os chanfros dos lotes deverão ser adequados ao
tráfego de veículos de serviços públicos.
§ 2° Os casos excepcionais de dimensão de vias existentes
que não se enquadrarem neste artigo, serão objeto de análise e
deliberação da SEPLAM Municipal, desde que não ultrapassem a
20% dos índices anteriores.
§ 3º Os imóveis pós regularização como AEIS I, públicos e
privados, poderão ser reestruturados, objetivando sua integração ao
desenho original do entorno, podendo o Poder Público possibilitar

§ 4° Caso existam unidades habitacionais sem acesso
direto às vias públicas, estas formarão condomínio junto com a
unidade que dá acesso a via.
Art. 9° Os lotes resultantes de desmembramento,
reloteamento e loteamento em AEIS - I, serão destinados,
exclusivamente, às pessoas residentes, de acordo com os seguintes
preceitos:
I - a cada pessoa residente, somente será destinado único
lote de uso residencial ou misto, admitindo-se a destinação de um
segundo lote quando este estiver edificado e for de uso
exclusivamente não residencial, comprovadamente de sustentação
da economia familiar:
II - os lotes destinar-se-ão às pessoas predominantemente
de baixa renda, tendo-se como referência os dados do cadastro
sócio-econômico realizado com as famílias residentes nas
respectivas áreas, o qual será elaborado juntamente pelo Poder
Público Municipal e a entidade representativa dos moradores;
III - será assegurada a titulação do lote para pessoas que,
ultrapassando a renda familiar, seja morador ou exerça atividade não
residencial na área.
Art. 10. O percentual de Área de Uso Institucional será
definido no Plano de Urbanização e Regularização Fundiária
específico.
§ 1° Áreas que contenha acima de 300 unidades
residenciais regularizadas deverão ser destinadas áreas para
implantação de equipamentos comunitários, conforme Anexo VII
da Lei Complementar n.° 171/2007.
§ 2° O dimensionamento das áreas destinadas à
implantação de equipamentos comunitários poderão ser inferiores
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ao Anexo VII da Lei Complementar n° 171/2007, a critério da
SEPLAM Municipal.
Art. 11. Caberá ao Agente Promotor o ônus financeiro
decorrente da regularização de imóveis situados em AEIS I, no caso
das despesas decorrentes dos processos judiciais e registro serem
incompatíveis com as condições financeiras dos beneficiários.
§ 1° Os Agentes Promotores da regularização de imóveis
situados em AEIS I, são os poderes federal, estadual e municipal,
que detenha o domínio da área.
§ 2° Poderá atuar como Agente Promotor, ou em parcerias
com o poder publico:
I - Cooperativas e Associações Habitacionais;
II - Entidades representativas de moradores de áreas
passíveis de urbanização e regularização, desde que dotadas de
personalidade jurídica;
III - Seus beneficiários, coletivamente de áreas passíveis
de urbanização e regularização, desde que dotadas de personalidade
jurídica;
IV - Entidades civis.
Art. 12. Para a regularização das áreas de posse urbana
caracterizadas como loteamentos e reloteamento na AEIS I, cabe ao
Agente Promotor, cumprir as exigências dessa Lei no prazo máximo
de 2(dois) anos a fim de que o Município publique o decreto de
aprovação, e 3(três) anos após o decreto para executar os serviços
de:
a) Arruamento e sinalização;
b) Demarcação de quadras, de lotes e de equipamentos
comunitários;
c) Escoamento de águas pluviais;
d) Rede de energia elétrica;
e) Iluminação pública;
f) Instalação de Hidrante;
g) Programa de Coleta de Lixo Comunitária.
Art. 13. Caberá ao Agente Promotor responsável pela
Regularização Fundiária apresentar à SEPLAM Municipal a
Certidão de Registro das Áreas Públicas remanescentes e ou
existentes.
CAPÍTULO V
DAS ÁREAS ESPECIAIS DE INTERESSE SOCIAL II
Art. 14. As AEIS II terão Projeto Urbanístico e
Regularização Fundiária específicos, analisados pela SEPLAM
Municipal, contendo:
I - 1ª ETAPA:
a) levantamento planialtimétrico-cadastral
georeferenciado;
b) memorial descritivo da área com os perímetros, as
dimensões e a caracterização das áreas ocupadas, obtidos por meio
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do levantamento planialtimétrico-cadastral mencionado;
c) laudo de vistoria circunstanciado, emitido pela
SEPLAM Municipal caracterizando a ocupação;
d) documento que comprova a propriedade da área a ser
regularizada;
e) autorização do Órgão Ambiental, conforme o
estabelecido na Resolução 369 de 2006 do Conselho Nacional do
Meio Ambiente - CONAMA e na Lei Complementar n° 171/2007.
II - 2ª ETAPA:
a) Projeto Urbanístico, indicando o traçado dos lotes e do
sistema viário, as áreas destinadas a equipamentos públicos, as
Áreas de Preservação Permanente - APP's e os espaços livres de uso
público, onde houver;
b) padrões específicos de parcelamento, dos parâmetros
urbanísticos e ambientais;
c) projetos indicativos das obras de urbanização e
implantação de equipamentos públicos, tais como terraplenagem,
abastecimento de água, esgotamento sanitário, fornecimento de
energia elétrica e iluminação pública e obras de escoamento de
águas pluviais, bem como de recuperação das áreas verdes e
institucionais;
d) Documento de anotação de responsabilidade técnica
dos autores dos levantamentos e projetos de regularização.
§ 1° Entende-se por Projeto de Urbanização e
Regularização Fundiária a caracterização dos aspectos físicos,
urbanísticos, ambientais, dominiais e sociais do loteamento ilegal e
da comunidade que ali vive, visando-se verificar e comprovar a
informalidade da ocupação e o interesse social da regularização
fundiária, acompanhado pelo Memorial Descritivo do Perímetro,
Plano de Caracterização do Loteamento e Listagem de Lotes.
§ 2° A SEPLAM Municipal poderá solicitar estudos
específicos e adequações no Projeto Urbanístico de acordo com
características da área e demandas de seu entorno, observado o
contexto da cidade visando o interesse público na melhoria da
ordenação urbana.
Art. 15. A rede viária das AEIS II poderá ter Vias
Expressas, Vias Arteriais, Vias Coletoras, Vias Especiais, Vias
Locais, Vias de Pedestre e Ciclovias conforme Lei Complementar
n.° 169/2007, que se incorporarão ao domínio público aprovados no
Plano de Urbanização e Regularização Fundiária:
I - As Vias integrantes de áreas a serem regularizadas são
vias públicas que propiciam a circulação em geral de acordo com
sua hierarquia, o acesso imediato aos lotes e promovem integração
com as demais vias públicas, conforme o art. 22 da Lei
Complementar n.° 171/2007;
II - As vias de circulação do parcelamento terão suas
dimensões, especificações e classificações da seguinte forma:
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máximo de 2(dois) anos a fim de que o Município publique o
decreto, e 03 (três) anos a contar da data de publicação do decreto
para executar os serviços de:
(1) Extensão máxima de aproximadamente 1.500,00m
(um mil e quinhentos metros).
(2) Extensão máxima de aproximadamente 300,00m
(trezentos metros) quando em “cull de sac” ou 1060,00m (um mil e
sessenta metros) quando em alça.
(3) O gabarito mínimo exigido para as avenidas é de
30,00m (trinta metros) de largura, podendo exceder-se conforme
análise da SEPLAM Municipal.
( ) Todas as vias deverão ser cotadas transversalmente
quanto ao gabarito, passeios e canteiro central.
( ) As vias em alça e “cull de sac”, quando nos limites do
loteamento, deverão resguardar uma área com largura mínima de
5,00m (cinco metros) da linha divisória.
Parágrafo único. Os casos excepcionais de dimensão de
vias existentes que não se enquadrarem neste artigo, serão objeto de
análise e deliberação da SEPLAM Municipal.
Art. 16. Os padrões dos lotes, em especial sua dimensão
mínima e máxima, serão definidos em função da especificidade de
cada AEIS II, através do Projeto de Urbanização e Regularização
Fundiária específico.
§ 1º De acordo com a característica do Projeto de
Urbanização e Regularização Fundiária específico e a critério da
SEPLAM Municipal, os lotes individualizados consolidados
poderão ter área mínima de 125m², frente mínima de 5m e acesso
direto para via pública.
§ 2º Os parâmetros urbanísticos e reserva técnica
destinada a estacionamento de veículo serão diferenciados e
definidos de acordo com o estabelecido em cada Plano de
Urbanização específico, resguardados os parâmetros mínimos
estabelecidos nesta Lei.
§ 3º De acordo com as características do Plano de
Urbanização e Regularização Fundiária específico, a fração ideal de
unidade imobiliária, previsto no art. 121 da Lei Complementar n.º
171/2007, poderá ser no mínimo de 60m² (sessenta metros
quadrados).
§ 4º Caso existam unidades habitacionais sem acesso
direto às vias públicas, estas formarão condomínio junto com a
unidade que dá acesso a via.
Art. 17. Nos Projetos Urbanísticos de loteamento da AEIS
II, as áreas destinadas ao sistema de circulação, à implantação de
equipamentos urbanos e comunitários e aos espaços livres de uso
público, deverão corresponder às características de cada
loteamento, garantindo as já existentes.
Art. 18. Para a regularização dos Projetos de Urbanização
caracterizados como loteamentos e reloteamento na AEIS II, cabe
ao agente promotor, cumprir as exigências dessa Lei no prazo

a) Arruamento;
b) Demarcação de quadras, de lotes e de equipamentos
comunitários;
c) Escoamento de águas pluviais;
d) Rede de energia elétrica;
e) Iluminação pública.
Parágrafo único. O Agente Promotor da regularização de
imóveis situados em AEIS II, é o empreendedor, o proprietário da
terra e subsidiariamente o Município.
Art. 19. Os lotes resultantes da regularização, aprovados
como AEIS II, serão destinados aos seus ocupantes e adquirentes,
assegurando-lhes a titulação do lote, independentemente de renda
familiar.
Art. 20. Caso os proprietários de parcelamento venham a
se furtar do processo de regularização, na forma desta Lei, o
Município procederá de acordo com o disposto no art. 40 da Lei
Federal n.° 6.766/79.
Art. 21. Os setores e/ou loteamentos ilegais com no
mínimo de 30% (trinta por cento) de sua área ocupada, por suas
características sócio-ambientais como pela tipologia urbanística, as
áreas remanescentes ali inseridas e que ainda não foram ocupadas,
são passíveis de enquadrar-se como área a regularizar.
Art. 22. O Município, nos termos do artigo 168 da Lei
Orgânica do Município de Goiânia, prestará assessoria técnica e
assistência jurídica gratuita à população de baixa renda residente
nas AEIS II, em especial para:
I - Patrocinar ações de usucapião;
II - Patrocinar ações judiciais contra os empreendedores
de loteamentos ilegais, a fim de obter sua regularização jurídica e
urbanística, e o domínio dos seus respectivos lotes.
Parágrafo único. A assessoria técnica e assistência
jurídica de que trata o caput deste artigo, poderá ser realizada
mediante convenio e contrato especial temporário, observado para
este último o devido processo de seleção simplificada.
Art. 23. Caberá ao agente promotor, responsável pela
Regularização Fundiária, apresentar à SEPLAM Municipal a
Certidão de Registro das Áreas Públicas remanescentes e ou
existentes, no prazo máximo de 1 (um) mês, a contar da data de
registro do parcelamento.
CAPÍTULO VI
DAS ÁREAS ESPECIAIS DE INTERESSE SOCIAL III
Art. 24. A solicitação de análise e consulta para
possibilidade de parcelamento em AEIS III deverá ser acompanhada
dos seguintes documentos:
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I - Localização da área na planta aerofotogramétrica do
Município de 1988 e complementarmente a de 1992 e no Mapa
Digital de Goiânia, na escala 1: 20.000;
II - Planta topocadastral da área, na escala 1: 1.000,
conforme parâmetros da SEPLAM Municipal;
III - Programa de utilização da área, especificando os usos
previstos e respectivos quantitativos;
IV - Comprovante de pagamento da taxa devida.
Art. 25. Deferida a consulta sobre a Possibilidade de
Parcelamento, o interessado deverá requerer a diretriz para o
Parcelamento do Solo em AEIS III, apresentando o projeto
urbanístico, o qual deverá atender as diretrizes estabelecidas pela
SEPLAM Municipal.
Parágrafo único. A licença ambiental deverá obedecer à
resolução do CONAMA 412 de 2009.
Art. 26. Deverão ser apresentados os seguintes projetos
complementares, aprovados pelas respectivas concessionárias, no
caso de parcelamento em AEIS III;
I - Projeto da rede de abastecimento de água, com
orçamento aprovado pela SANEAGO;
II - Solução de esgotamento sanitário, com projeto
aprovado pela SANEAGO;
III - Projeto da rede de energia elétrica, com orçamento
aprovado pela CELG;
IV - Projeto de iluminação pública, com especificações
aprovado pela COMURG;
V - Solução de drenagem de águas pluviais, com projeto
aprovado pela AMOB, ouvindo a AMMA quanto ao lançamento de
águas pluviais;
VI - Projeto de pavimentação, guias e sarjetas, com
orçamento aprovado pela AMOB;
§ 1° Para admissão de habitações coletivas em AEIS III é
condição básica a apresentação de viabilidade técnica para
implantação de rede de abastecimento de água, de iluminação
pública, de energia elétrica e solução de esgotamento sanitário.
§ 2° Em casos de áreas classificadas como de risco,
contidas ou mapeadas na Carta de Risco, a SEPLAM Municipal
poderá exigir estudos específicos.
Art. 27. Os parâmetros urbanísticos admitidos para as
AEIS III são os admitidos para a Macrozona Construída, previstos
na Lei Complementar n.° 171/2007, admitindo-se as seguintes
flexibilizações:
I - Quanto às dimensões dos lotes:
a) lote mínimo de 150,00m² (cento e cinquenta metros
quadrados) de área, e frente de 6,00m (seis metros), para habitação
unifamiliar com 1 (uma) economia;
b) lote mínimo de 180,00m² (cento e oitenta metros
quadrados) de área, e frente de 9,00m (nove metros) para habitação
geminada e seriada com, no máximo 3 (três) economias;
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c) lote mínimo de 180,00m² (cento e oitenta metros
quadrados) de área, e frente de 6,00m (seis metros) para habitação
unifamiliar com 1 (uma) economia, localizados em Unidades de
Uso Sustentável contigua a AEIS;
d) lote mínimo de 360,00m² (trezentos e sessenta metros
quadrados) de área, e frente de 12,00m (doze metros) para habitação
coletiva, unidade edificada com área máxima de 70,00m² (setenta
metros quadrados), atendendo os parâmetros desta Lei e da Lei
Complementar n.° 177/2008.
II - As vias de circulação do parcelamento terão suas
dimensões, especificações e classificações conforme a tabela
constante do Artigo 15, inciso II.
III - As áreas destinadas a implantação de equipamentos
urbanos e comunitários e espaços livres de uso público deverão
corresponder a um percentual mínimo de 15% (quinze por cento) da
área urbanizada da gleba, e terão suas destinações definidas pela
SEPLAM Municipal, de acordo com a necessidade da região ou,
ainda, parte do percentual destinado a equipamentos comunitários
permutado para construção dos mesmos, a ser executado pelo
empreendedor, com projeto aprovado pelo órgão municipal
competente.
IV - Até 50% (cinqüenta por cento) do índice de áreas
destinadas a implantação de equipamentos urbanos e comunitários e
espaços livres de uso público, previstas no Inciso III deste artigo,
poderá, a critério da SEPLAM Municipal, ser permutado para
implantação de equipamento público tais como edificação de
escola, postos de saúde ou outros.
V - O percentual destinados a implantação de
equipamentos urbanos e comunitários e espaços livres de uso
público, previstas no Inciso III deste artigo, poderá, ser destinada em
uma única área e subdivididas de acordo com os critérios da
SEPLAM Municipal.
VI - Ao longo das águas correntes, desde que preservada
sua planície de inundação, dormentes, das faixas de rodovias,
viadutos e redes de alta tensão, será obrigatória a existência de uma
faixa “non aedificandi”, em consonância com a Lei Complementar
n.° 171/2007, não computável no percentual mínimo estabelecido
no inciso III deste artigo.
VII - As áreas correspondentes a matas, identificadas e
delimitadas de acordo com o levantamento aerofotogramétrico do
Município de 1988 e complementarmente a de 1992, bem como
todas as APPs constantes do terreno a parcelar, não são computáveis
no percentual estabelecido no inciso III deste artigo.
§ 1° Para as AEIS, a densidade populacional estabelecida
será a relação de 1 (uma) economia por fração ideal de 60m²
(sessenta metros quadrados) de unidade imobiliária.
§ 2° Os cruzamentos entre duas vias deverão ser em
ângulo reto (90°) ou aproximar-se o máximo possível a ângulos de
90°. Não deverá haver interseções de ruas formando ângulos
inferiores a 60° a não ser que sejam previstos canteiros que facilitem
o cruzamento e a visibilidade ou que seja feito uma concordância
entre os alinhamentos em arco, com raio mínimo de 6,00m (seis
metros) para vias de acesso local e 8,00m (oito metros) para as
demais vias.
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§ 3° Nas divisões em quadras, o traçado das vias deve ser
feito de modo que fiquem distantes aproximadamente, 250m.
(duzentos e cinqüenta metros) uma da outra. As quadras deverão ter
chanfros com catetos mínimos de 5,0m (cinco metros) e hipotenusa
mínina de 6,0m (seis metros), podendo ser flexibilizado a critério da
SEPLAM Municipal, nas vias de acesso local.

Art. 29. A Liberação da Caução ficará condicionada
também à entrega da Certidão de Registro do Loteamento, bem
como da Certidão de Registro das Áreas Públicas oriundas do
empreendimento, assim como das áreas doadas fora dos limites
desses e/ou a construção de equipamentos comunitários, à
SEPLAM Municipal.

§ 4° No caso de interseções com 5 (cinco) ou mais
aproximações, deverá ser proposta uma rotatória com raio mínimo
tal, que fiquem bloqueados os movimentos diretos. A largura
mínima das pistas da rotatória é de 12,00m (doze metros), fora os
passeios.

Art. 30. Os projetos arquitetônicos implantados em AEIS
III deverão atender no que couber, o Código de Obras e Edificações
do Município e legislação complementar.

§ 5° O traçado do parcelamento deverá ser de tal forma que
apresente vias perimétricas com largura mínima de 15,00m (quinze
metros). A critério da SEPLAM Municipal, poderá ser dispensada
tal exigência, no caso do parcelamento ter área inferior à 62.500m²
(sessenta e dois mil e quinhentos metros quadrados).
§ 6º Deverá ser garantida a continuidade da Macro Rede
Viária, com as mesmas larguras e nomes. As vias do loteamento não
poderão terminar na divisa sem que haja retorno.
§ 7º A denominação dos logradouros públicos será
sugerida pelo interessado e não deverá coincidir com nomes já
existentes na cidade nem ser nomes de pessoas vivas, a menos que o
caso esteja inscrito ao § 6° deste Artigo.
§ 8° Não será permitida abertura de vias em terrenos
alagadiços sujeitos a inundação sem que sejam previamente
aterradas e executadas as obras de drenagem necessárias, conforme
projeto aprovado e licença expedida pelo órgão municipal
competente.
§ 9° Quando a área a ser urbanizada for lindeira ou cortada
por Rodovia Federal, Estadual ou Municipal, o interessado deverá
apresentar documento do órgão competente aprovando os acessos à
rodovia.
§ 10° Quando o terreno for limítrofe à rodovia ou ao Anel
Rodoviário Metropolitano, deverá ser criada uma via urbana
paralela à mesma, com largura mínima de 15,00m (quinze metros) e
submetida à análise técnica do órgão competente responsável pela
jurisdição da rodovia, respeitadas as exceções previstas na Lei
Complementar N° 171/2007.
§ 11° Quando a área a ser parcelada for cortada por Rede
Elétrica de Alta Tensão, deverá ser apresentada uma declaração do
órgão ou concessionária competente, quanto às restrições de uso do
entorno da Rede.
Art. 28. Atendidas as exigências estabelecidas durante o
processo de aprovação do parcelamento, o interessado deverá
caucionar a infra-estrutura e implantar, no prazo máximo de quatro
(4) anos, todos os projetos mencionados nos incisos do artigo 26
desta Lei.

CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 31. Esta Lei institui a hierarquia da rede de Vias
Locais de Goiânia que é composta por vias existentes, vias
regularizadas e vias projetadas, classificadas em:
I - Vias Locais 1 - são vias existentes ou regularizadas com
medidas de caixa de no mínimo 6m (seis metros) até 7,99m (sete
virgula noventa e nove metros) e extensão máxima de 300m
(trezentos metros) quando em “cull de sac” ou 1.060m (um mil e
sessenta metros) quando em alça;
II - Vias Locais 2 - são vias existentes ou regularizadas
com medidas de caixa de no mínimo 8,00m (oito metros) até 12,99m
(doze virgula noventa e nove metros);
III - Vias Locais 3 - são vias existentes, regularizadas ou
projetadas com medidas de caixa de no mínimo 13,00m (treze
metros) até 14,99m (quatorze virgula noventa e nove metros);
IV - Vias Locais 4 - são vias existentes ou regularizadas
com medidas de caixa de no mínimo 15,00m (quinze metros) até
22,79m (vinte e dois vírgula setenta e nove metros);
V - Vias Locais 5 - são vias existentes ou regularizadas
com medidas de caixa de no mínimo 22,80m (vinte e dois virgula
oitenta metros) ou acima, com pista dupla.
Parágrafo único. Os usos do solo e a área ocupada pela
atividade não habitacional deverão atender o Anexo I, desta Lei, em
complemento a Lei n.° 8617/2008.
Art. 32. Acessos as áreas confrontantes que forem
prejudicados em razão das regularizações previstas nesta Lei, terão
garantidas o seu parcelamento através das vias regularizadas.
Art. 33. As concessionárias de serviços públicos, tais
como, Energia Elétrica, Água Tratada, Coleta de Esgoto Doméstico
e outras, ficam obrigadas ao fornecimento e a instalação das redes de
distribuição internas ao parcelamento, como forma de redução de
custos dos imóveis aos adquirentes.
Parágrafo único. Caso as mesmas, por indisponibilidade
orçamentária, não puderem cumprir com a obrigação estampada no
caput, o agente promotor ou o empreendedor, deverá arcar com os
custos de implantação sendo reembolsados com no mínimo 50% da
receita tarifária resultante dos faturamentos advindos das redes por
eles implementadas.
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Art. 34. A localização e implantação de usos não
residenciais das AEIS deverão atender as exigências estabelecidas
nesta Lei e no anexo II da Lei n.° 8617/2008, a qual dispõe sobre a
regulamentação do controle das atividades e dos parâmetros
urbanísticos.
Art. 35. As Áreas Especiais de Interesse Social poderão
ser regularizadas com categoria de uso habitacional, definida no art.
93 do Plano Diretor de Goiânia e art. 88, 89, 90, 91 e 92 do Código de
Obras e Edificações do Município.
I - A habitação coletiva prevista para AEIS deverá
obedecer aos seguintes proporções:

* Deverá atender a tabela I do art. 50, da Lei n.° 177/2008,
bem como os demais parâmetros não constantes dessa lei.
Art. 36. O empreendedor da gleba localizada em AEIS
poderá requerer junto ao Executivo, o estabelecimento de Parceria
de modo a viabilizar financeiramente o Plano ou Projeto de
Urbanização da área proposta.
§ 1º Nos casos de Parceria do empreendedor com o Setor
Público, o Município poderá arcar com os custos de projetos e de
implantação da infra-estrutura, desde que receba, em contrapartida,
lotes urbanizados, equivalentes aos investimentos, sendo estes
destinados à execução de sua Política Habitacional.
§ 2° O Município poderá, desde que havendo interesse
público ou social e após avaliação da efetiva redução dos custos ao
consumidor final, poderá arcar com as obras de implantação de
infra-estrutura em AEIS, desde que aprovado pelo COMPUR.
Art. 37. A Regularização Fundiária das AEIS utilizará os
meios previstos no Estatuto da Cidade, lei 10.257/2001 e os demais
instrumentos jurídicos existentes, a fim de se obter os objetivos
dessa Lei:
I - Fica autorizado o Chefe do Poder Executivo Municipal
a alienar os imóveis do Município, regularizados nesta Lei, aos seus
legítimos possuidores, em conformidade com o art. 17 da Lei
Federal n.° 8.666/1993;
II - Nas áreas particulares, os requerentes da regularização
nos moldes do art. 4°, desta Lei, deverão promover as devidas ações
civis ou jurídicas, necessárias às regularizações aqui tratadas, sendo
prestado pelo Município os serviços de apoio, assistência técnica e
jurídica gratuita, para fins de assegurar, conforme necessidade, o
direito ao domínio dos imóveis.
III - Observar os ditames da Medida Provisória no. 459, de
25 de Março de 2009, ou da lei que a suceder.
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§ 1º Os imóveis individualizados, regularizados sobre
áreas públicas, conforme Inciso I deste artigo, com área superior a
250,00m², deverá ser alienado onerosamente, levando-se em conta,
o valor gasto pelo agente promotor, em relação à quota parte do
imóvel regularizado.
§ 2° Os beneficiários das regularizações previstas no
Inciso I deste artigo, só poderão comercializar seus imóveis, 05
(cinco) anos da aquisição do domínio.
Art. 38. Em parcelamentos indicados pelo Conselho
Municipal de Habitação, cujo empreendedor seja uma cooperativa
ou associação, conveniadas com o Município, sem fins lucrativos, o
Poder Público poderá arcar com os custos para à implantação das
infra-estruturas exigidas.
Art. 39. Fica estipulada a redução em 50% (cinqüenta por
cento) do valor dos impostos e taxas Municipais, mesmo se devidos
a empresas públicas, que venham a incidir sobre as Áreas Interesse
Social - AEIS, na fase de aprovação e implantação do respectivo
projeto.
Art. 40. Ficam expressamente revogada as disposições da
Lei n.° 5.726, de 16 de dezembro de 1980.
Art. 41. Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
GABINETE DO PREFEITO DE GOIÂNIA, aos 22
dias do mês de julho de 2009.

IRIS REZENDE
Prefeito de Goiânia

MAURO MIRANDA SOARES
Secretário do Governo Municipal

Dário Délio Campos
Euler Lázaro de Morais
Jorge dos Reis Pinheiro
Kleber Branquinho Adorno
Leodante Cardoso Neto
Luiz Alberto Gomes de Oliveira
Luiz Carlos Orro de Freitas
Lyvio Luciano Carneiro de Queiroz
Márcia Pereira Carvalho
Neyde Aparecida da Silva
Paulo Rassi
Sérgio Antônio de Paula
Walter Pereira da Silva
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DESPACHO N°216/2009 - Considerando a
solicitação de recursos financeiros formulada pelo ESCRITÓRIO
ADMINISTRATIVO DA RENOVAÇÃO CARISMÁTICA
CATÓLICA DE GOIÁS, Entidade sem fins lucrativos,
objetivando a realização do XXXI ENCONTRO DE ORAÇÃO
“ENCONTRÃO”, sob coordenação da Renovação Carismática
Católica do Estado de Goiás (RCC), a ser realizado entre os dias 1° a
02 de agosto de 2009, RESOLVO, com fulcro no disposto no art.
115, inciso II, da Lei Orgânica do Município de Goiânia e no art. 6°,
da Lei n.° 8.748, de 30 de dezembro de 2008 - Lei Orçamentária
Anual - LOA, autorizar o repasse da importância no valor de R$
34.000,00 (trinta e quatro mil reais), nos termos do Processo n.°
3.763.031-4/2009, devendo ser prestadas as contas pelos
responsáveis pela aplicação dos recursos.
Fica fixado o prazo de 60 (sessenta) dias, a partir
da liberação dos recursos, para efetivação da prestação de contas
junto à Secretaria do Governo Municipal, cabendo à Controladoria
Geral do Município, sua certificação.
GABINETE DO PREFEITO DE GOIÂNIA,
aos 27 dias do mês de julho de 2009.

IRIS REZENDE
Prefeito de Goiânia

GABINETE DO PREFEITO

(*) - Mínimo de 15,00 até 22,99m para Via Local 4, com
pista dupla.

PROCESSO N°:

33851090/2008

INTERESSADO: Secretaria Municipal de Educação
ASSUNTO:

Locação

DESPACHO

GABINETE DO PREFEITO

PROCESSO N°: 37630314/2009
INTERESSADO:Coordenador Diocesano da Rcc Goiânia
ASSUNTO:

Doação

DESPACHO N°217/2009 - À vista do contido
nos autos, RESOLVO, nos termos do art. 115, XIII, da Lei Orgânica
do Município de Goiânia, combinado com o artigo 24, inciso X, da
Lei Federal n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações
posteriores, autorizar a firmatura de contrato de locação entre o
MUNICÍPIO DE GOIÂNIA, com interveniência da Secretaria
Municipal de Educação, e a IGREJA BATISTA NOVA
ALIANÇA, situada na Avenida Circular, n°. 450, Quadra 130-A,
Lotes 05/08, Jardim Balneário Meia Ponte, nesta Capital, destinado
ao funcionamento da Escola Municipal Balneário Meia Ponte, no
valor mensal de R$ 5.490,50 (cinco mil, quatrocentos e noventa
reais e cinqüenta centavos), durante o período de 12 (doze) meses,
sendo o período de 01 de janeiro de 2009 até a data do efetivo
empenho, pago mediante Cláusula de Indenização.
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Ressalto, por oportuno, que a Secretaria
Municipal de Educação, deverá efetivar as gestões necessárias à
transferência da referida Escola, haja vista que a locação em tela não
será objeto de renovação no valor ora acima autorizado.
17.283

Encaminhe-se à Secretaria Municipal de
Educação, para emissão da respectiva nota de empenho e, em
seguida, à Procuradoria Geral do Município, para elaboração do
instrumento próprio. Após, submeta-se à apreciação da
Controladoria Geral do Município.
GABINETE DO PREFEITO DE GOIÂNIA,
aos 27 dias do mês de julho de 2009.

IRIS REZENDE
Prefeito de Goiânia

PORTARIAS

SECRETARIA DE FINANÇAS

PORTARIA N° 032, DE 27 DE JULHO DE 2009

“CONCEDE ADICIONAL POR
PRODUTIVIDADE AOS
PROFISSIONAIS DE
CONTABILIDADE E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.”

O SECRETÁRIO DE FINANÇAS, no uso de suas
atribuições legais e com base no Decreto n° 1.324, de 02 de julho de
2007 e em conformidade aos relatórios anexos ao Processo n°
3.823.008-5/2009,
R E S O L V E:
Art. 1° - Conceder o Adicional por Produtividade, com
base nos relatórios e avaliações de qualidade e produtividade
realizada pelo Departamento de Contabilidade e Administração
Financeira, desta Pasta, aos Servidores Efetivos abaixo
relacionados:

Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua
publicação, com efeito financeiro no período de 01 a 31/08/2009.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 4° - CUMPRA-SE e PUBLIQUE-SE.
GABINETE DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS - aos
27 dias do mês de julho de 2009.

Dário Délio Campos
SECRETÁRIO

Diário Oficial do Município

N° 4.665 - Quinta-feira - 30/07/2009

CMTC

Página 11

servidora a única responsável pelo encaminhamento de consultas
especializadas na Unidade.
RESOLVE:

Portaria n° 075/2009
Dispõe sobre pessoal.

O Presidente da Companhia Metropolitana
de Transportes Coletivos - CMTC, no uso de suas atribuições
legais,

RESOLVE:

Art. 1º - Autorizar nos termos da Lei Complementar
Municipal n° 011 e da Portaria n° 08/09 desta Secretaria Municipal
de Saúde, o parcelamento das férias da servidora Ismênia Abadia
Rezende Teixeira, Matrícula n° 682764-01, a serem usufruídas, no
período compreendido entre os dias 06 de julho de 2009 a 20 de
julho de 2009 e 03 de janeiro de 2010 a 18 de janeiro de 2010.
Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua
publicação.
Gabinete do Secretário Municipal de Saúde, aos 23 dias
do mês de julho de 2009.

Art. 1° - EXCLUIR do Quadro de Pessoal da
Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos - CMTC, a
partir de 27 de julho/09, MÁRCIO RODRIGO DA MATA,
ocupante do Cargo de ASSESSOR I.

Paulo Rassi
Secretário

Dê-se ciência e cumpra-se.
Gabinete da Presidência da CMTC, aos 27 de
julho de 2009.
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
MARCOS ANTONIO MASSAD
Presidente
PORTARIA N.° 0308/2009

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PORTARIA N° 0307/2009

O Secretário Municipal de Saúde de Goiânia, no uso de
suas atribuições legais e regulamentares, em especial o disposto no
Artigo 5° do Decreto Municipal n° 2.231/00, Lei Municipal n°
7.747/97 e Lei Complementar Municipal n° 011/92, considerando a
necessidade de ordenar os serviços desta pasta;
Considerando Parecer n° 1466/08 da Procuradoria Geral
do Município;
Considerando que gozo das férias da servidora Ismênia
Abadia Rezende Teixeira, em período integral, poderá acarretar
prejuízos aos serviços de saúde prestados por esta Secretaria,
comprometido pela impossibilidade de substituição;
Considerando o teor do pedido inicial que relata ser a

O Secretário de Saúde do Município de Goiânia, no uso
de suas atribuições legais e regulamentares, em especial o disposto
no Artigo 5° do Decreto Municipal n° 2.231/00, Lei Municipal n°
7.747/97 e Lei Complementar Municipal n° 011/92, considerando a
necessidade de ordenar os serviços desta pasta;
Considerando Parecer n° 1466/08 da Procuradoria Geral
do Município;
Considerando que gozo das férias da servidora Jandira de
Sousa Leite, em período integral, poderá acarretar prejuízos aos
serviços de saúde prestados por esta Secretaria;
Resolve:
Art. 1° - Autorizar nos termos da Lei Complementar
Municipal n° 011 e da Portaria n° 08/09 desta Secretaria Municipal
de Saúde, a fragmentação das férias da Servidora JANDIRA DE
SOUSA LEITE, Matrícula n° 292648-01, a serem usufruídas, no
período compreendido entre os dias 03 de agosto de 2009 a 17 de
agosto de 2009 e 28 de dezembro de 2009 a 11 de janeiro de 2010.
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Cumpra-se e Publique-se
Gabinete do Secretário da Saúde do Município de
Goiânia, aos vinte e três dias do mês de julho de 2009.

Paulo Rassi
Secretário

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PORTARIA N.° 0309/2009

O Secretário de Saúde do Município de Goiânia, no uso
de suas atribuições legais e regulamentares, em especial o disposto
no Artigo 5° do Decreto Municipal n° 2.231/00, Lei Municipal n°
7.747/97 e Lei Complementar Municipal n° 011/92, considerando a
necessidade de ordenar os serviços desta pasta;
Considerando Parecer n° 1466/08 da Procuradoria Geral
do Município;
Considerando que gozo das férias da servidora Maria
Izabel da Silva Fernandes, em período integral de trinta dias,
prejudicaria os serviços públicos prestados na Unidade, em que se
encontra lotada;

PORTARIA N.° 0310/2009

O Secretário de Saúde do Município de Goiânia, no uso
de suas atribuições legais e regulamentares, em especial o disposto
no Artigo 5° do Decreto Municipal n° 2.231/00, Lei Municipal n°
7.747/97 e Lei Complementar Municipal n° 011/92, considerando a
necessidade de ordenar os serviços desta pasta;
Considerando Parecer n° 1466/08 da Procuradoria Geral
do Município;
Considerando que gozo das férias da servidora Maristela
Neves Vieira Costa, em período integral, não fora possível por
interesse da Administração;
Considerando o teor do Parecer n° 675/09 do
Departamento do Contencioso desta Secretaria.
Resolve:
Art. 1° - Autorizar nos termos da Lei Complementar
Municipal n° 011 e da Portaria n° 08/09 desta Secretaria Municipal
de Saúde, a fragmentação das férias da servidora MARISTELA
NEVES VIEIRA COSTA, Matrícula n° 744689-02 a serem
usufruídas 20 (vinte) dias, no período compreendido entre os dias 06
de julho de 2009 a 25 de julho de 2009.
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.
Cumpra-se e Publique-se
Gabinete do Secretário da Saúde do Município de
Goiânia, aos vinte e três dias do mês de julho de 2009.

Resolve:
Art. 1° - Autorizar nos termos da Lei Complementar
Municipal n° 011 e da Portaria n° 08/09 desta Secretaria Municipal
de Saúde, a fragmentação das férias da servidora MARIA IZABEL
DA SILVA FERNANDEZ, Matrícula n° 467740-01 a serem
usufruídas no período compreendido entre os dias 13 de julho de
2009 a 27 de julho de 2009 e 25 de janeiro a 08 de fevereiro de 2010.

Paulo Rassi
Secretário

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.
Cumpra-se e Publique-se
Gabinete do Secretário da Saúde do Município de
Goiânia, aos vinte e três dias do mês de julho de 2009.

Paulo Rassi
Secretário

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PORTARIA N.° 311 DE 24 DE JULHO DE 2.009

O SECRETÁRIO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE
GOIÂNIA, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, em
especial o disposto no Artigo 5° do Decreto Municipal n.° 2.231/00,
Lei Municipal n.° 7.747/97 e Lei Complementar Municipal n.°
011/92, considerando a necessidade de ordenar os serviços desta
pasta;
Considerando Parecer n.° 1466/08 da Procuradoria Geral
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Considerando que o gozo das férias do servidor José
Ismariano Cardoso, não se deu em período integral, para atender
interesse da Administração ao assumir a Direção da Unidade de
Saúde do Cais Cândida de Morais.
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Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua
publicação.

Dr.Paulo Rassi
Secretário

RESOLVE:
Art. 1° - Autorizar nos termos da Lei Complementar
Municipal n.° 011 e da Portaria n.° 08/09 desta Secretaria Municipal
de Saúde, a fragmentação das férias do Servidor JOSÉ
ISMARIANO CARDOSO, Matrícula n.° 208515-02, a serem
usufruídas, 15 (quinze) dias, no período compreendido entre os dias
26 de junho de 2.009 à 13 de julho de 2.009.
Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua
publicação.

Dr.Paulo Rassi
Secretário

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PORTARIA N.° 312 DE 24 DE JULHO DE 2.009

O SECRETÁRIO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE
GOIÂNIA, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, em
especial o disposto no Artigo 5° do Decreto Municipal n.° 2.231/00,
Lei Municipal n.° 7.747/97 e Lei Complementar Municipal n.°
011/92, considerando a necessidade de ordenar os serviços desta
pasta;
Considerando Parecer n.° 1466/08 da Procuradoria Geral
do Município;
Considerando que o gozo das férias da servidora Juliana
de Melo Melgaço, em período integral, poderá acarretar prejuízos
aos serviços de saúde prestados por esta Secretaria;
Considerando Parecer n.° 988/09 do Departamento do
Contencioso desta Secretaria.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PORTARIA N.° 313 DE 24 DE JULHO DE 2.009

O SECRETÁRIO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE
GOIÂNIA, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, em
especial o disposto no Artigo 5° do Decreto Municipal n.° 2.231/00,
Lei Municipal n.° 7.747/97 e Lei Complementar Municipal n.°
011/92, considerando a necessidade de ordenar os serviços desta
pasta;
Considerando Parecer n.° 1466/08 da Procuradoria Geral
do Município;
Considerando que a servidora Irma Juliana Perimer
Capuzzo, não gozou período integral de férias, por razões de
interesse público, usufruindo apenas 14 (quatorze) dias do referido
benefício;
Considerando Parecer n.° 986/09 do Departamento do
Contencioso desta Secretaria.
RESOLVE:
Art. 1° - Autorizar nos termos da Lei Complementar
Municipal n.° 011 e da Portaria n.° 08/09 desta Secretaria Municipal
de Saúde, o gozo do restante das férias da Servidora IRMA
JULIANA PERIMER CAPUZZO, Matrícula n.° 89370-01, a
serem usufruídas, no período compreendido entre os dias 16 de
julho de 2009 a 31 de julho de 2.009.
Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua
publicação.

Dr. Paulo Rassi
Secretário

RESOLVE:
Art. 1° - Autorizar nos termos da Lei Complementar
Municipal n.° 011 e da Portaria n.° 08/09 desta Secretaria Municipal
de Saúde, o parcelamento das férias da Servidora JULIANA DE
MELO MELGAÇO, Matrícula n.° 883336-01, a serem usufruídas,
no período compreendido entre os dias 10 de Agosto de 2009 a 25 de
Agosto de 2.009 e 28 de dezembro de 2.009 a 10 de janeiro de 2.010.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PORTARIA N.° 314 DE 24 DE JULHO DE 2.009
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RESOLVE:
O SECRETÁRIO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE
GOIÂNIA, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, em
especial o disposto no Artigo 5° do Decreto Municipal n.º 2.231/00,
Lei Municipal n.° 7.747/97 e Lei Complementar Municipal n.°
011/92, considerando a necessidade de ordenar os serviços desta
pasta;
Considerando Parecer n.° 1466/08 da Procuradoria Geral
do Município;
Considerando que o gozo das férias do servidor Paulo
Henrique de Souza Coelho, em período integral, poderá acarretar
prejuízos aos serviços de saúde prestados por esta Secretaria;
Considerando Parecer n.° 985/09 do Departamento do
Contencioso desta Secretaria.

Art. 1° - Autorizar nos termos da Lei Complementar
Municipal n.° 011 e da Portaria n.° 08/09 desta Secretaria Municipal
de Saúde, o parcelamento das férias da Servidora MARIA ABADIA
SALGE PRATA HIGINO, Matrícula n.° 86649-01, a serem
usufruídas, no período compreendido entre os dias 14 de setembro
de 2009 a 28 de setembro de 2.009 e 15 de março de 2.010 a 29 de
março de 2.010.
Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua
publicação.

Dr. Paulo Rassi
Secretário

RESOLVE:
Art. 1° - Autorizar nos termos da Lei Complementar
Municipal n.° 011 e da Portaria n.° 08/09 desta Secretaria Municipal
de Saúde, o parcelamento das férias do Servidor PAULO
HENRIQUE DE SOUZA COELHO, Matrícula n.° 841528-01, a
serem usufruídas, no período compreendido entre os dias 20 de
julho de 2009 a 03 de Agosto de 2.009 e 23 de novembro de 2.009 a
07 de dezembro de 2.009.
Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua
publicação.

Dr. Paulo Rassi
Secretário

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PORTARIA N.° 317 DE 24 JULHO DE 2.009

O SECRETÁRIO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE
GOIÂNIA, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, em
especial o disposto no Artigo 5° do Decreto Municipal n.° 2.231/00,
Lei Municipal n.° 7.747/97 e Lei Complementar Municipal n.°
011/92, considerando a necessidade de ordenar os serviços desta
pasta;
Considerando Parecer n.° 1466/08 da Procuradoria Geral
do Município;
Considerando que o gozo das férias da servidora Rosa
Tomie Mochizuki, em período integral, poderá acarretar prejuízos
aos serviços de saúde prestados por esta Secretaria;
RESOLVE:

PORTARIA N.° 316 DE 24 DE JULHO DE 2.009

O SECRETÁRIO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE
GOIÂNIA, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, em
especial o disposto no Artigo 5° do Decreto Municipal n.° 2.231/00,
Lei Municipal n.° 7.747/97 e Lei Complementar Municipal n.°
011/92, considerando a necessidade de ordenar os serviços desta
pasta;
Considerando Parecer n.° 1466/08 da Procuradoria Geral
do Município;
Considerando que o gozo das férias da servidora Maria
Abadia Salge Prata Higino, em período integral, poderá acarretar
prejuízos aos serviços de saúde prestados por esta Secretaria;
Considerando Parecer n.° 983/09 do Departamento do
Contencioso desta Secretaria.

Art. 1° - Autorizar nos termos da Lei Complementar
Municipal n.° 011 e da Portaria n.° 08/09 desta Secretaria Municipal
de Saúde, o parcelamento das férias da Servidora ROSA TOMIE
MOCHIZUKI, Matrícula n.° 89753-01, a serem usufruídas, no
período compreendido entre os dias 14 de julho de 2009 a 28 de
julho de 2.009 e 17 de agosto de 2.009 a 31 de agosto de 2.009.
Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua
publicação.

Dr. Paulo Rassi
Secretário

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO 3º BIMESTRE / 2009.

Diário Oficial do Município

N° 4.665 - Quinta-feira - 30/07/2009

Página 15

Diário Oficial do Município

N° 4.665 - Quinta-feira - 30/07/2009

Página 16

Diário Oficial do Município

N° 4.665 - Quinta-feira - 30/07/2009

Página 17

Diário Oficial do Município

N° 4.665 - Quinta-feira - 30/07/2009

Página 18

Diário Oficial do Município

N° 4.665 - Quinta-feira - 30/07/2009

Página 19

Diário Oficial do Município

N° 4.665 - Quinta-feira - 30/07/2009

Página 20

Diário Oficial do Município

N° 4.665 - Quinta-feira - 30/07/2009

Página 21

Diário Oficial do Município

N° 4.665 - Quinta-feira - 30/07/2009

Página 22

Diário Oficial do Município

N° 4.665 - Quinta-feira - 30/07/2009

Página 23

Diário Oficial do Município

N° 4.665 - Quinta-feira - 30/07/2009

Página 24

Diário Oficial do Município

N° 4.665 - Quinta-feira - 30/07/2009

Página 25

Diário Oficial do Município

N° 4.665 - Quinta-feira - 30/07/2009

Página 26

Diário Oficial do Município

N° 4.665 - Quinta-feira - 30/07/2009

Página 27

Diário Oficial do Município

N° 4.665 - Quinta-feira - 30/07/2009

Página 28

Diário Oficial do Município

N° 4.665 - Quinta-feira - 30/07/2009

Página 29

Diário Oficial do Município

N° 4.665 - Quinta-feira - 30/07/2009

Página 30

Diário Oficial do Município

N° 4.665 - Quinta-feira - 30/07/2009

Página 31

Diário Oficial do Município

N° 4.665 - Quinta-feira - 30/07/2009

Página 32

Diário Oficial do Município

N° 4.665 - Quinta-feira - 30/07/2009

TERMO DE ACORDO

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Página 33

importância devida, a ocupar a área referida na CLÁUSULA
PRIMEIRA, dela nada mais tendo a reclamar o desapropriado (a),
em tempo algum, transferindo ao desapropriante a posse, domínio,
direito e ações que exercia sobre o imóvel e/ou benfeitorias
expropriado, pondo o MUNICÍPIO adquirente a salvo de quaisquer
dúvidas ou contestações futuras, responsabilizando-se, ainda - se for
o caso -, pela evicção de direitos, tudo conforme a legislação
vigente.

TERMO DE ACORDO

Por este presente TERMO DE
ACORDO, para efeito de indenização
por desapropriação, conforme
estabelece o Art. 10, do Decreto - Lei
n.° 3.365 de 21/06/1941, os
infrafirmados, de um lado o
MUNICIPIO DE GOIÂNIA,
entidade de Direito Público, sediado
na Av. PL-0I, Paço Municipal - Park
Lozandes, portador do CNPJ sob n°
01.612.092/0001-23, representado
pelo Procurador Geral do Município,
Dr. Elcy Santos de Melo, brasileiro,
casado, advogado, inscrito na OABGO. Sob o n° 28993, portador do CPF
n° 075.122.791-91 e RG n° 34080 2°
via - SSP-GO., e pelo Procurador
Chefe da Procuradoria do Patrimônio
Imobiliário, Dr. Sérgio Itapoan
Gomes Rocha, brasileiro, casado,
advogado, inscrito na OAB-GO. Sob
o n° 1.695, portador do CPF n°
002.774.441-87 e RG n° 39.482, e, do
outro o Sr. JOÃO RIBEIRO DA
SILVA, portador da C.I. n° 456.116
SSP/GO e CPF n° 158.513.201-35,
pactuam as condições seguintes:

E por estarem justos e acordados, assinam o
presente instrumento em duas (02) vias de igual teor, na presença de
duas testemunhas abaixo nominadas, ambas maiores, capazes, aqui
domiciliados e residentes.
Goiânia, 23 de junho de 2009.

CLÁUSULA PRIMEIRA:
O objeto do presente TERMO DE ACORDO é a
concordância com o valor estipulado, para indenização de
benfeitorias de propriedade do (a) desapropriado (a), situado na,
Rua José Hermano, Quadra “K”, Lote 06 - A, n°1.594, Setor
Campinas, nesta Capital, expropriado pelo MUNICÍPIO DE
GOIÂNIA, totalizando uma área de 75,71 m², no valor atualizado de
R$ 21.032,68 (vinte e um mil, trinta e dois reais e sessenta e oito
centavos), a ser depositado na Conta Corrente de n° 4752-X,
Agencia 3481-9, Banco do Brasil, tudo conforme consta do
processo n.° 37657468/2009 e determinado pelo Decreto n.°__ de__
de__ de___.
CLÁUSULA SEGUNDA:
Fica autorizado ao MUNICÍPIO DE GOIÂNIA,
após a assinatura do TERMO DE ACORDO e após o pagamento da

EXTRATOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EXTRATO DO I TERMO ADITIVO AO
CONTRATO 005/2009

1 - DATA: 24/07/2009.
2 - CONTRATANTE: Município de Goiânia/GO (Secretaria
Municipal de Educação).
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VALOR DO ADITIVO: R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais).
3 - CONTRATADO: Indústria de Conservas Opus Ltda.
4 - OBJETIVO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo o
acréscimo de 25% ao contrato 005/09, cujo objeto é 15.000 quilos
de bolacha salgada integral, conforme condições e especificações
estabelecidas neste instrumento contratual e edital Pregão
Presencial n°. 315/2007 e seus Anexos.
5 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 107.550,00 (cento e
sete mil e quinhentos e cinqüenta reais).
7 - PROCESSO N°.: 35757805, 35757678/2008

FORO: Goiânia-GO.

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 018/2009

1. ESPÉCIE:

Convênio

2. CONVENENTES:

MUNICÍPIO DE GOIÂNIA, com a
interveniência da SECRETARIA
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
MUNICIPAL - SEMAS e SISTEMA
DE CRÉDITO POPULAR CREDICIDADANIA - “BANCO DO
POVO”.

3. OBJETO:

Este Convênio objetiva assegurar a
cooperação mútua no sentido de
promover a liquidação da conveniada
com vistas à extinção de sua pessoa
jurídica.

COMURG

EXTRATO DO 1° TERMO ADITIVO AO
CONTRATO N° 070 - 2008 - AJU

Processo Administrativo n°. 33352255/2008

CONTRATANTES: Companhia de Urbanização de Goiânia COMURG e MW AUDITORIA E CONSULTORIA SS LTDA.
4. DOT.ORÇAMENTÁRIA:
200928500833400232201335043002103
DATA: Goiânia, 21 de julho de 2009.
5. PROCESSO N°:

37837903

6. PRAZO:

A partir de sua assinatura a 31/12/2009.

REPRESENTANTES:
COMURG - Wolney Wagner Siqueira Júnior PRESIDENTE e Luciano Henrique de Castro - DIRETOR
ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO.
CONTRATADA - Willion Carlos Reis de Barros SÓCIO-PROPRIETÁRIO.

AVISOS

FINALIDADE: Aditamento de 25% (vinte e cinco por cento) sobre
o prazo de contratação.

COMISSÃO GERAL DE LICITAÇÃO

PRAZO: Três (3) meses, ou seja, de 19/08 a 18/11/2009.

AVISO DE RESULTADO DO
PREGÃO PRESENCIAL N.° 156/2009
(MENOR PREÇO GLOBAL)
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A Pregoeira Lucíula Santana dos Santos Ferreira, designada
pelo Decreto Municipal n°. 2.152/2008 da Prefeitura de Goiânia,
torna público o RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº.
156/2009, processo n° 37040487/2009.
Empresa Vencedora:
Mata Pragas Controle de Pragas Ltda.

Goiânia, 27 de Julho de 2009.

Lucíula Santana dos Santos Ferreira
Pregoeira

COMISSÃO GERAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE RESULTADO DO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 173/2009
(MENOR PREÇO GLOBAL obtido através do maior
percentual de desconto)

O Pregoeiro Paulo Roberto Silva, designado pelo Decreto
Municipal nº. 2.152/2008 da Prefeitura de Goiânia, torna público o
RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 173/2009,
processo n° 37449733/2009.
Empresa vencedora:
Soma - Agência de Turismo e Viagens Ltda

Goiânia, 27 de julho de 2009.

Paulo Roberto Silva
Pregoeiro

COMISSÃO GERAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

Goiânia, 24 de julho de 2009.

Renor Juriti Sampaio
Presidente da CGL

COMISSÃO GERAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
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Goiânia, 24 de julho de 2009.

Renor Juriti Sampaio
Presidente da CGL

COMISSÃO GERAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

Goiânia, 24 de julho de 2009.

Renor Juriti Sampaio
Presidente da CGL

COMISSÃO GERAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

Goiânia, 24 de julho de 2009.

Renor Juriti Sampaio
Presidente da CGL

COMISSÃO GERAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, através da
Comissão Geral de Licitação, tendo em vista o que consta do
Processo n°. 37172260/2009, oriundo da Secretaria Municipal
de Administração e Recursos Humanos-SMARH e nos termos
da Lei n° 10.520/2002 e Lei Federal n° 8.666/93 e alterações
posteriores, AVISA aos interessados que o PREGÃO
PRESENCIAL N° 203/2009, com abertura prevista para o dia
05 de agosto de 2009, às 14:30 horas, FICA ADIADO para o dia
12 de agosto de 2009, às 09h30m, motivada pela necessidade de
alteração do edital. Os interessados poderão no horário das
08:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00 horas, nos dias normais de
expediente, obter demais informações, na Sede da Comissão
Geral de Licitação - PREFEITURA MUNICIPAL DE
GOIÂNIA, situada na Av. do Cerrado n°. 999, Torre Sul, Pilotis,
Parque Lozandes, Goiânia- Goiás, Fone: (62)3524-6321 e Fax
(62) 3524-6315.
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Goiânia, 28 de julho de 2009.

Econ. Paulo Roberto Silva
Pregoeiro

Visto: Renor Juriti Sampaio
Presidente da CGL

COMISSÃO GERAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, através da
Comissão Geral de Licitação, tendo em vista o que consta do
Processo n°. 37661724/2009, oriundo da Secretaria Municipal
de Administração e Recursos Humanos-SMARH e nos termos
da Lei n° 10.520/2002 e Lei Federal n° 8.666/93 e alterações
posteriores, AVISA aos interessados que o PREGÃO
PRESENCIAL N° 238/2009 - Sistema de Registro de Preços,
com abertura prevista para o dia 05 de agosto de 2009, às 09:30
horas, FICA ADIADO para o dia 12 de agosto de 2009, às
14h30m, motivada pelo interesse da Administração Pública. Os
interessados poderão no horário das 08:00 às 12:00 e das 14:00
às 18:00 horas, nos dias normais de expediente, obter demais
informações, na Sede da Comissão Geral de Licitação PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, situada na Av. do
Cerrado n°. 999, Torre Sul, Pilotis, Parque Lozandes, Goiânia Goiás, Fone: (62)3524-6321 e Fax (62) 3524-6315.
Goiânia, 27 de julho de 2009.

Econ. Paulo Roberto Silva
Pregoeiro

Visto: Renor Juriti Sampaio
Presidente da CGL
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO

SMARH

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N.º 0051/2009

O S E C R E T Á R I O M U N I C I PA L D E
ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, no uso de suas
atribuições legais e considerando o resultado do Concurso Público
aberto pelo Edital de Concurso n.º 001/2006 da Secretaria
Municipal de Administração e Recursos Humanos, bem como o
Decreto nº. 2942 /2009 do Gabinete do Prefeito, datado de 14 de
julho de 2009, CONVOCA o pessoal constante da listagem abaixo,
para, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data de publicação
deste, tomarem posse nos cargos para os quais foram aprovados,
junto a Divisão de Cadastro Funcional desta Pasta, sito à Rua 16, n.º
97, esq.c/Rua 12, Edifício CAPEMI, 2º andar, Centro, no horário de
08:00 às 18:00 horas.
Informe-se que, a relação de documentos, a
listagem de exames pré-admissionais e Guia de Exames Médicos
Admissionais (GEMAS), bem como os procedimentos relativos à
referida posse, encontram-se fixados no mural desta Secretaria e
disponibilizados no site http://www.goiania.go.gov.br.
Cargo: Analista em Assuntos Sociais I - Assistente Social

CUMPRA-SE. PUBLIQUE-SE.
GABINETE DO SECRETÁRIO
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS
HUMANOS DA PREFEITURA DE GOIÂNIA, GOIÁS, aos 23
dias do mês de julho de 2009.

JORGE DOS REIS PINHEIRO
Secretário de Administração e Recursos Humanos
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SMARH

SMARH

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N.º 0052 /2009

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N.º 0053/2009

O S E C R E T Á R I O M U N I C I PA L D E
ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, no uso de suas
atribuições legais e considerando o resultado do Concurso Público
aberto pelo Edital de Concurso n.º 001/2006 da Secretaria
Municipal de Administração e Recursos Humanos, bem como o
Decreto nº. 2941/2009 do Gabinete do Prefeito, datado de 14 julho
de 2009, CONVOCA o pessoal constante da listagem abaixo, para,
no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data de publicação deste,
tomarem posse nos cargos para os quais foram aprovados, junto a
Divisão de Cadastro Funcional desta Pasta, sito à Rua 16, n.º 97,
esq.c/Rua 12, Edifício CAPEMI, 2º andar, Centro, no horário de
08:00 às 18:00 horas.

Informe-se que, a relação de documentos, a
listagem de exames pré-admissionais e Guia de Exames Médicos
Admissionais (GEMAS), bem como os procedimentos relativos à
referida posse, encontram-se fixados no mural desta Secretaria e
disponibilizados no site http://www.goiania.go.gov.br.

O S E C R E T Á R I O M U N I C I PA L D E
ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, no uso de suas
atribuições legais e considerando o resultado do Concurso Público
aberto pelo Edital de Concurso n.º 001/2006 da Secretaria
Municipal de Administração e Recursos Humanos, bem como o
Decreto nº. 2943/2009 do Gabinete do Prefeito, datado de 14 julho
de 2009, CONVOCA o pessoal constante da listagem abaixo, para,
no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data de publicação deste,
tomarem posse nos cargos para os quais foram aprovados, junto a
Divisão de Cadastro Funcional desta Pasta, sito à Rua 16, n.º 97,
esq.c/Rua 12, Edifício CAPEMI, 2º andar, Centro, no horário de
08:00 às 18:00 horas.
Informe-se que, a relação de documentos, a
listagem de exames pré-admissionais e Guia de Exames Médicos
Admissionais (GEMAS), bem como os procedimentos relativos à
referida posse, encontram-se fixados no mural desta Secretaria e
disponibilizados no site http://www.goiania.go.gov.br.
Cargo: Assistente de Atividades Administrativas I Administrativa

Cargo: Fiscal de Saúde Pública I - Fiscal de Saúde Pública

CUMPRA-SE. PUBLIQUE-SE.

GABINETE DO SECRETÁRIO
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS
HUMANOS DA PREFEITURA DE GOIÂNIA, GOIÁS, aos 23
dias do mês de julho de 2009.

JORGE DOS REIS PINHEIRO
Secretário de Administração e Recursos Humanos

CUMPRA-SE. PUBLIQUE-SE.
GABINETE DO SECRETÁRIO
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS
HUMANOS DA PREFEITURA DE GOIÂNIA, GOIÁS, aos 23
dias do mês de julho de 2009.

JORGE DOS REIS PINHEIRO
Secretário de Administração e Recursos Humanos
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EDITAL DE COMUNICAÇÃO

Diário Oficial
AMMA

ÁLAMO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS
LTDA, torna público que requereu à Agência Municipal do Meio
Ambiente de Goiânia - AMMA, processo nº 31917506, a Licença
Ambiental Simplificada para a Atividade de “Panificadora e
Lanchonete”, na Rua 1025 nº 460, Salas 1 e 2, qd. 65, lt. 01, Setor
Pedro Ludovico.

Diário Oficial
Diário Oficial
Diário Oficial

Diário Oficial Diário Oficial
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO
Criado pela Lei N° 1.552, de 21/08/1959
IRIS REZENDE MACHADO
Prefeito de Goiânia
MAURO MIRANDA SOARES
Secretário do Governo Municipal
JAIRO DA CUNHA BASTOS
Chefe do Gabinete de Expediente e Despacho
PAULO GOUTHIER JÚNIOR
Editor do Diário Oficial do Município
Impressão e Acabamento:

Multi
Impressões

Tiragem: 200 exemplares
Endereço: Av. do Cerrado, 999 - A.P.M. 09
Parque Lozandes - Goiânia - GO
CEP: 74.805-010
Fone: 3524-1094
Atendimento: das 08:00 às 12:00 horas
das 14:00 às 18:00 horas
Versão on line: www.goiania.go.gov.br/governo

PUBLICAÇÕES/PREÇOS
A - Atas, Balanços, Editais, Avisos, Tomadas de Preços,
Concorrências Públicas, Extratos Contratuais e outras.
B - Assinaturas e Avulso
ASSINATURA SEMESTRAL..................... R$ 160,00 (sento e sessenta reais)
VENDA AVULSA......................................... R$ 2,50 (dois reais e cinquenta centavos)
PUBLICAÇÕES DIVERSAS...................... R$ 20,00 (vinte reais) até 01 (uma) página, acima
de 01(uma) página R$ 5,00 (cinco reais)
por página ou fração;

EDIÇÃO DO ORÇAMENTO ANUAL /
2009............................................................... R$ 84,00 (oitenta e quatro reais)
EDIÇÃO DO PLANO DIRETOR............. R$ 34,00 (trinta e quatro reais)

Diário Oficial do Município

N° 4.665 - Quinta-feira - 30/07/2009

HINO A GOIÂNIA
COMPOSIÇÃO: Letra: Anatole Ramos/Música:João Luciano Curado Fleury

Vinde ver a cidade pujante
Que plantaram em pleno sertão,
Vinde ver este tronco gigante,
De raízes profundas no chão
Vinde ver a Goiânia de agora,
A cumprir seu glorioso destino,
Brasileiros e gente de fora,
E cantais vós também o seu hino.
Construída com esforços de heróis,
É um hino ao trabalho e a cultura.
O seu brilho qual luz de mil sóis,
Se projeta na vida futura.
Vinde ver a Goiânia de agora,
A cumprir seu glorioso destino,
Brasileiros e gente de fora,
E cantais vós também o seu hino.
Capital de Goiás foi eleita,
Desde o berço em que um dia nasceu,
Pela gente goiana foi feita,
com seu povo adotado cresceu.
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