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LEI
cumprir e fazer cumprir as determinações desta Lei.

Art. 3° O Chefe do Poder Executivo regulamentará esta Lei 
no prazo de 60 (sessenta) dias, a partir de sua publicação.

Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO DE GOIÂNIA, aos 30 dias 
do mês de dezembro de 2010.

PAULO GARCIA
Prefeito de Goiânia

OSMAR DE LIMA MAGALHÃES
Secretário do Governo Municipal

Dário Délio Campos
Edson Araújo de Lima

Euler Lázaro de Morais
Kleber Branquinho Adorno

Leandro Wasfi Helou
Leodante Cardoso Neto

Luiz Carlos Orro de Freitas
Márcia Pereira Carvalho

Paulo Cesar Fornazier
Paulo Rassi

Rodrigo Czepak
Sebastião Ribeiro de Sousa

Sérgio Antônio de Paula
Walter Pereira da Silva

GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº 9009, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2010.

Dispõe sobre o Conselho Municipal 

de Assistência Social e dá outras 

providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE GOIÂNIA APROVA E 

GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº 9008, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2010.

Autoriza o  Chefe do Poder 

Executivo Municipal a instalar 

equipamentos de acessibilidade: 

piso tátil nas calçadas e sistema 

semafórico para pedestre com sinal 

sonoro de identificação de linhas nos 

pontos de paradas de ônibus do 

Transporte Coletivo.

A CÂMARA MUNICIPAL DE GOIÂNIA APROVA E 

EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1° Esta Lei institui as medidas de políticas 

administrativas a cargo da municipalidade inerentes a instalação de 

equipamentos de acessibilidade piso tátil nas calçadas e sistema 

semafórico para pedestres com sinal sonoro e de identificação das 

linhas nos pontos de paradas do transporte coletivo.

§1° Todos os cidadãos, pessoas físicas ou jurídicas 

sujeitam-se às determinações desta Lei, facilitando a efetivação de 

responsabilidade quanto ao imperativo de promover e garantir 

acessibilidade às pessoas portadoras de necessidades especiais, bem 

como o trânsito mais organizado e seguro.

§2° Os órgãos municipais deverão observar, cumprir e fazer 

cumprir as determinações desta lei, nas sua atividades fins e atuar 

cooperativamente na aplicação deste instrumento legal de política do 

Município.

Art. 2° Para o cumprimento desta Lei, o Poder Público 
Municipal, deverá criar instrumentos que possibilitem e garantam 
condições de acessibilidade na utilização dos espaços, equipamentos 
urbanos e dos serviços de transportes, pelas pessoas portadoras de 
necessidades especiais, enquanto transeuntes.

Parágrafo único. Compete ao Poder Público Municipal 
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necessário.

CAPÍTULO II

DA ESTRUTURA E DO FUNCIONAMENTO

SEÇÃO I

DA COMPOSIÇÃO

Art. 3º O Conselho Municipal de Assistência Social de 

Goiânia - CMASGyn, terá a seguinte composição, garantindo a 

paridade entre entidades governamentais e sociedade civil:

I - entidades governamentais:

a) 03 (três) representantes da Secretaria Municipal de 

Assistência Social - SEMAS, sendo 01 (um), preferencialmente do 

Fundo Municipal de Assistência Social de Goiânia;

b) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de 

Educação;

c) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Saúde;

d) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de 

Habitação do Município de Goiânia;

e) 01 (um) representante da Secretaria Municipal 

Planejamento;

f) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de 

Finanças;

g) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Econômico;

h) 02 (dois) representantes da Secretaria do Governo 

Municipal;

i) 01 (um) representante do Órgão encarregado das ações 

federais vinculadas à área de previdência social;

j) 01 (um) representante do Órgão encarregado das ações 

estaduais vinculadas à área da assistência social;

m) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de 

Cultura;

n) 01 (um) representante dos Conselhos Descentralizados.

II - sociedade civil:

a) 01 (um) representante de organização representativa de 

trabalhadores da área de assistência social;

b) 01 (um) representante dos Conselhos Descentralizados;

c) 06 (seis) representantes de usuários ou de organizações de 

usuários da Política Nacional de Assistência Social;

d) 06 (seis) representantes de entidades prestadoras de 

serviços registradas no CMASGyn;

e) 01 (um) representante de entidade de capacitação 

profissional na área de assistência social.

§ 1º Consideram-se organizações representativas de 

trabalhadores da área da Assistência Social, Associações de 

trabalhadores, sindicatos, federações, confederações, conselhos 

regionais de profissões regulamentadas que organizam, defendem e 

representam os interesses dos trabalhadores que atuam 

institucionalmente na Política de Assistência Social.

§ 2º Consideram-se representantes de usuários da 

Assistência Social, pessoas vinculadas a programas, projetos, serviços 

e benefícios sócio-assistenciais, organizados sob a forma de 

associações, movimentos sociais, fóruns ou outros grupos 

organizados sob diferentes formas de constituição jurídica ou social de 

âmbito municipal.

§ 3º Consideram-se entidades e organizações de Assistência 

EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

CAPÍTULO I

DOS OBJETIVOS

Art. 1º O Conselho Municipal de Assistência Social de 

Goiânia -CMASGyn, órgão deliberativo, de caráter permanente, de 

âmbito municipal, criado pela Lei n°7.532, de 26 de dezembro de 

1995, com alterações introduzidas pelas Leis n°s. 7.547, de 01 de abril 

de 1996 e 7.603, de 10 de julho de 1996, passa a reger-se pelas normas 

previstas nesta Lei.

Art. 2º Respeitadas as competências exclusivas do 

Legislativo Municipal, compete ao Conselho Municipal de 

Assistência Social de Goiânia:

I - definir as prioridades da política de assistência social;

II - estabelecer as diretrizes a serem observadas na 

elaboração do Plano Municipal de Assistência Social;

III - aprovar a Política Municipal de Assistência Social;

IV - atuar na formulação de estratégias e controle da 

execução da política de assistência social:

a) - propor critérios e referendar a escolha do diretor do 

Fundo Municipal de Assistência Social de Goiânia - FMASGyn;

b) apreciar mensalmente as contas e os relatórios do 

FMASGyn.

V - estabelecer e fiscalizar a aplicação dos critérios para a 

programação e para execuções financeiras e orçamentárias propostas 

pelo Fundo Municipal de Assistência Social de Goiânia;

VI - acompanhar, avaliar e fiscalizar os serviços de 

assistência prestados à população pelos órgãos e entidades públicas e 

privadas do Município;

VII - aprovar critérios de qualidade para o funcionamento 

dos serviços de assistência social públicos e privados no âmbito 

municipal;

VIII - aprovar critérios para celebração de contratos e ou 

convênios entre setor público e as entidades que prestam serviços de 

assistência social no âmbito municipal;

IX - apreciar previamente os contratos e convênios referidos 

no inciso anterior, de acordo com a Lei de Parceria Nº 8248 de 19 de 

Janeiro de 2004, publicada no Diário Oficial do Município de Goiânia 

Nº. 3.328 de 22 de Janeiro de 2004;

X - elaborar e aprovar seu Regimento Interno;

XI - zelar pela efetivação do sistema descentralizado e 

participativo de assistência social, promovendo eventos com esses 

objetivos;

XII - convocar ordinariamente a cada 2 (dois) anos, ou 

extraordinariamente, por maioria absoluta de seus membros, a 

Conferência Municipal de Assistência Social de Goiânia, que terá a 

atribuição de avaliar a situação da assistência social e propor diretrizes 

para o aperfeiçoamento do sistema;

XIII - acompanhar e avaliar a gestão dos recursos, bem 

como os ganhos sociais e desempenho dos programas e projetos 

aprovados;

XIV - zelar pela manutenção dos critérios de concessão e 

valor dos benefícios eventuais, propondo adequações quando 
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que serão exercidas por conselheiros, exceto por representantes do 

órgão gestor, escolhidos em reunião extraordinária convocada para 

este fim, pelo período de 01 (um) ano, permitida uma única 

recondução por igual período;

II - Plenário formado por todos os conselheiros efetivos, ou 

suplentes, no exercício da substituição dos primeiros;

III - Secretaria Executiva, ocupada por profissional 

indicado pelo CMASGyn, contratado e disponibilizado pelo órgão 

gestor da Assistência Social do Município, cabendo a este, o 

recebimento de gratificação de função pelo exercício do cargo;

IV - Câmaras do Conselho, compostas pelos conselheiros 

titulares e suplentes organizados de acordo com as necessidades 

impostas pelo desenvolvimento das ações;

V - Corpo Técnico, composto por grupo de profissionais 

indicados pelo CMASGyn, contratados e disponibilizados pelo órgão 

gestor de Assistência Social do Município, com qualificação técnica 

compatível com as necessidades do Conselho.

SEÇÃO II

DO FUNCIONAMENTO

Art. 7º O Conselho Municipal de Assistência Social de 

Goiânia - CMASGyn, terá seu funcionamento normatizado por 

Regimento Interno próprio, tendo o Plenário como instância de 

deliberação máxima.

Art. 8º O órgão gestor da Assistência Social do Município, 

prestará o apoio técnico, administrativo e financeiro necessários ao 

funcionamento do Conselho Municipal de Assistência Social de 

Goiânia - CMASGyn.

Art. 9º Para melhor desempenho de suas funções o 

Conselho Municipal de Assistência Social de Goiânia - CMASGyn, 

poderá recorrer a pessoas e entidades, mediante os seguintes critérios:

I - colaboradores do Conselho Municipal de Assistência 

Social de Goiânia - CMASGyn, quando se tratar de instituições 

formadoras de recursos humanos para a assistência social e as 

entidades representativas de profissionais e usuários dos serviços de 

assistência social, sem embargo de sua condição de membro;

II - assessores quando se tratar de pessoas ou instituições de 

notória especialização, em assuntos específicos;

III - provedores e doadores quando se tratar de instituições, 

empresas e pessoas físicas que respaldem o CMASGyn na sua infra-

estrutura e nos seus eventos.

Art. 10. Todas as sessões ordinárias e extraordinárias do 

Conselho Municipal de Assistência Social de Goiânia - CMASGyn, 

serão públicas.

§ 1º O cronograma das sessões ordinárias será amplamente 

divulgado, após sua aprovação em plenária.

§ 2º As Resoluções do Conselho Municipal de Assistência 

Social de Goiânia - CMASGyn, serão publicadas no Diário Oficial do 

Social:

a) De atendimento: aquelas que, de forma continuada, 

permanente e planejada, prestam serviços, executam programas ou 

projetos e concedem benefícios de proteção social básica ou especial, 

dirigidos a famílias e indivíduos em situações de vulnerabilidade ou 

risco social e pessoal;

b) De assessoramento: aquelas que, de forma continuada, 

permanente e planejada, prestam serviços, executam programas ou 

projetos voltados prioritariamente para o fortalecimento dos 

movimentos sociais e das organizações de usuários, formação e 

capacitação de lideranças dirigidas ao público da Política de 

Assistência Social;

c) De defesa e garantia de direitos: aquelas que, de forma 

continuada, permanente e planejada, prestam serviços, executam 

programas ou projetos voltados prioritariamente para a defesa e 

efetivação dos direitos sócio-assistenciais, construção de novos 

direitos, promoção da cidadania, enfrentamento das desigualdades 

sociais, articulação com órgãos públicos de defesa de direitos, 

dirigidos ao público da Política de Assistência social.

§ 4º A soma dos representantes de que trata o inciso II do 

presente artigo, não será inferior à metade do total de membros do 

Conselho Municipal de Assistência Social de Goiânia - CMASGyn.

§ 5º Cada titular do Conselho Municipal de Assistência 

Social de Goiânia - CMASGyn, terá um suplente oriundo da mesma 

categoria representativa. 

§ 6º Os representantes dos órgãos governamentais deverão 

ser indicados, preferencialmente dentre os seus funcionários efetivos.

Art. 4º Os membros titulares e suplentes do Conselho 

Municipal de Assistência Social de Goiânia - CMASGyn, serão 

nomeados e empossados pelo Prefeito Municipal, mediante:

I - indicação da autoridade federal, estadual e municipal 

correspondente, quanto à respectiva representação;

II - representação paritária da sociedade civil, eleita em 

fórum próprio sob a coordenação do Ministério Público.

Art. 5º A atividade dos membros do Conselho Municipal de 

Assistência Social de Goiânia - CMASGyn, reger-se-á pelas 

disposições seguintes:

I - o exercício da função de conselheiro é considerado 

serviço público relevante;

II - a substituição, a exclusão e a participação dos 

conselheiros serão regulamentadas pelo seu Regimento Interno;

III - as decisões do Conselho Municipal de Assistência 

Social de Goiânia - CMASGyn, serão consubstanciadas em 

resoluções, publicadas no Diário Oficial do Município;

IV - os conselheiros do Conselho Municipal de Assistência 

Social de Goiânia - CMASGyn, terão mandato de 02 (dois) anos, 

permitida uma única recondução por igual período, pela mesma 

representação, admitida a alternância do anterior representante da 

instituição.

Art. 6º Compõe a estrutura organizacional básica do 

Conselho Municipal de Assistência Social de Goiânia - CMASGyn:

I - Presidência e vice-presidência, de composição paritária, 
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convocada e acompanhada pelo CMASGyn.

Art. 14. Cada Conselho Descentralizado reunir-se-á 

ordinariamente uma vez por mês e extraordinariamente quando 

convocado por sua coordenação, cabendo a cada Conselho deliberar 

sobre data, dia e local apropriados.

Parágrafo único. Todas as seções ordinárias e 

extraordinárias dos Conselhos Descentralizados de Assistência Social 

serão públicas.

SEÇÃO II

DA COMPETÊNCIA DOS CONSELHOS 

DESCENTRALIZADOS

Art. 15. Aos Conselhos Descentralizados de Assistência 

Social compete:

I - Sugerir diretrizes, acompanhar e fiscalizar a implantação 

da política de assistência social nas respectivas regiões;

II - Apresentar ao CMASGyn, sugestões na área de 

assistência social a fim de que, sejam estas observadas por ocasião da 

elaboração de planos de ações específicas para a região em função das 

condições de vulnerabilidade social da população e da organização de 

serviços;

III - Colaborar com o Conselho Municipal de Assistência 

Social de Goiânia na formulação de estratégias para o 

acompanhamento da política de assistência social, naquilo que for de 

âmbito regional;

IV - Fiscalizar nas respectivas regiões, o cumprimento das 

diretrizes para a Política de Assistência Social, elaboradas pelo 

CMASGyn;

V - Acompanhar as ações de Assistência Social 

desenvolvidas pelo setor público e pela sociedade civil, nas 

respectivas regiões;

VI - Criar estratégias de divulgação da execução do Plano 

Municipal de Assistência Social ou de planos específicos regionais 

que por ventura vierem a existir;

VII - Promover discussões, debates e seminários sobre as 

questões relativas à Assistência Social, tendo em vista a consolidação 

do Sistema Único de Assistência Social;

VIII - Acompanhar a execução da política de assistência 

social, no sentido de dar visibilidade aos cidadãos sobre os seus 

direitos, mantendo-se vigilante quanto às situações de exclusão social.

Art. 16. Cada Conselho Descentralizado deverá elaborar o 

seu Regimento Interno, no prazo de 60 (sessenta) dias após a 

promulgação dessa Lei, respeitando-se as suas disposições e as 

normas estabelecidas pelo Regimento Interno do CMASGyn.

Art. 17. O Conselho Municipal de Assistência Social de 

Goiânia -CMASGyn, procederá as adequações no seu Regimento 

Interno no prazo de 60 (sessenta) dias após a promulgação desta Lei.

Art. 18. As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta 

de dotações orçamentárias próprias provenientes do Tesouro 

Municipal ou de outras fontes, desde que locadas do Fundo Municipal 

de Assistência Social.

Art. 19. É assegurado aos servidores efetivos lotados nas 

Município.

CAPÍTULO III

DOS CONSELHOS DESCENTRALIZADOS DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Art. 11. Ficam criados os Conselhos Descentralizados de 

Assistência Social - CLAS, Instâncias do CMASGyn, 

descentralizadas e regionalizadas, de caráter consultivo com a função 

de propor políticas públicas e acompanhar as suas implantações nas 

respectivas regiões, abertos à participação de órgãos públicos, de 

entidades de assistência social e de representação dos usuários e 

moradores da região.

SEÇÃO I

DA COMPOSIÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS 

CONSELHOS DESCENTRALIZADOS

Art. 12. Os Conselhos Descentralizados de Assistência 

Social terão a seguinte composição:

I - 01 (um) representante do Conselho Tutelar da respectiva 

região;

II - 01 (um) representante de órgão público municipal ou 

unidade administrativa de assistência social, na respectiva região;

III - 01 (um) representante da associação dos moradores da 

região;

IV - 01 (um) representante de entidade prestadora de 

serviços registrada no CMASGyn;

V - 06 (seis) representantes dos usuários da área de 

assistência social, vinculados a grupos organizados ou a movimentos 

sociais.

§ 1º Cada titular dos Conselhos Descentralizados de 

Assistência Social terá um suplente oriundo do mesmo segmento ou 

da mesma entidade representativa.

§ 2º Cada Conselho Descentralizado escolherá entre seus 

integrantes uma coordenação composta, no mínimo por 3 (três) 

membros.

§ 3º Os representantes dos órgãos ou unidades 

governamentais serão nomeados pelo Secretário Municipal de 

Assistência Social, preferencialmente, entre os funcionários efetivos.

§ 4º Os representantes dos usuários e de entidades não 

governamentais serão eleitos em fórum próprio especialmente 

convocado para esse fim, com o acompanhamento e fiscalização de 

uma comissão composta por 03 (três) Conselheiros nomeados pelo 

Presidente do CMASGyn.

Art. 13. Os Conselhos Descentralizados de Assistência 

Social reunir-se-ão a cada 02 (dois) anos, com antecedência mínima de 

30 (trinta) dias da eleição dos representantes da sociedade civil para o 

CMASGyn, com a finalidade específica de elegerem, entre os seus 

integrantes, um representante para compor o Conselho Municipal de 

Assistência Social - CMASGyn.

Parágrafo único. A eleição de que trata esse artigo será 
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Planejamento e Urbanismo,

RESOLVE:

Art. 1º - Delegar a servidora desta Secretaria, Senhora RÚBIA MARA 
MENEZES BRAGA, matrícula nº 708208-04, poderes para 
subscrever documento que possa ser proferido pela Divisão de 
Ordenamento Urbano - DVOUR, no período de 03 de janeiro de 2011 
a 02 de fevereiro de 2011, em substituição ao Chefe desta Divisão - 
CHÁRBEL ABRAHÃO ELIAS, matrícula n° 295124-01.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura 
retroagindo seus efeitos a partir do dia 03 de janeiro de 2011. 

REGISTRE-SE, DÊ CIÊNCIA E CUMPRA-SE

G A B I N E T E  D O  S E C R E T Á R I O  M U N I C I PA L D E  
PLANEJAMENTO E URBANISMO, aos 30 dias do mês de 
dezembro de 2010.

SEBASTIÃO RIBEIRO DE SOUSA
Secretário Municipal de Planejamento e Urbanismo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ASSUNTO: CONTRATO DE CREDENCIAMENTO

DESPACHO N° 9080/2010. O Secretário Municipal de 
Saúde, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE nos termos do 
art. 25, caput da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, autorizar a 
realização da presente despesa com a Contratação por 
Credenciamento/Contrato por tempo Determinado, diretamente com 
os profissionais de saúde conforme CPFs relacionados:

Comissões Permanentes, após 01 (um) ano de experiência no 

exercício das funções pertinentes a esses colegiados, com formação 

jurídica e inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil - OAB, 

Adicional de Produtividade de 100% (cem por cento) do valor previsto 

para a Referência 25, do Anexo VII, da Lei nº 8.442, de 30 de junho de 

2006, com alterações posteriores ou outra que venha a lhe substituir.

Art. 20. O servidor da Câmara Municipal de Goiânia, com 

exercício no plenário, que tenha percebido gratificação, a qualquer 

título, durante 05 (cinco) anos ininterruptos ou 10 (dez) anos, 

intercalados até a data de publicação desta Lei, tem direito a incorporar 

esta gratificação ao seu vencimento, a título de estabilidade 

econômica, desde que não acumulável com nenhum outro benefício 

de igual fundamento. 

Art. 21. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 

ficando expressamente revogadas a Lei n°7.532, de 26 de dezembro de 

1995; a Lei n°7.547, de 01 de abril de 1996; a Lei n°7.603, de 10 de 

julho de 1996 e demais disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DE GOIÂNIA, aos 30 dias 

do mês de dezembro de 2010.

PAULO GARCIA

Prefeito de Goiânia

OSMAR DE LIMA MAGALHÃES

Secretário do Governo Municipal

Dário Délio Campos

Edson Araújo de Lima

Euler Lázaro de Morais

Kleber Branquinho Adorno

Leandro Wasfi Helou

Leodante Cardoso Neto

Luiz Carlos Orro de Freitas

Márcia Pereira Carvalho

Paulo Cesar Fornazier

Paulo Rassi

Rodrigo Czepak

Sebastião Ribeiro de Sousa

Sérgio Antônio de Paula

Walter Pereira da Silva

SEPLAM

PORTARIA Nº 020/2010

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E 
URBANISMO, no uso de suas atribuições legais, que lhe faculta o 
Art. 52, X, do Regime Interno da Secretaria Municipal de 

PORTARIA

DESPACHO



Diário Oficial do Município N° 5.016 - Terça-feira - 04/01/2011 Página 06

GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO 

DE GOIÂNIA, aos vinte e um dias do mês de dezembro de 2010.

Paulo Rassi

Secretário

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ASSUNTO: CONTRATO DE CREDENCIAMENTO

DESPACHO N° 9576/2010. O Secretário Municipal de 

Saúde, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE nos termos do 

art. 25, caput da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, autorizar a 

realização da presente despesa com a Contratação por 

Credenciamento/Contrato por tempo Determinado, diretamente com 

os profissionais de saúde conforme CPFs relacionados:
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prorrogação do prazo de vigência do convênio nº 015 / 2010-SME. 

4. PRAZO: De 12 (doze) meses, a partir de 01 de janeiro de 2011 

5. PROCESSO: Nº 39447274 / 2009.

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

GABINETE

CONTRATO EMPENHO N° 0400/10

CONTRATO: Conforme parágrafo 4° do Artigo 62°, da Lei n° 

8.666/93.

TRANSATORES: Município de Goiânia, através da Secretaria 

Municipal de Comunicação e EC SILVA EDITORA - TV Capital 

Goiânia Programa é Mais Capital.

OBJETIVO: Veiculação de campanhas educativas, orientação 

comunitária, datas comemorativas, matérias de interesse desta 

municipalidade em caráter informativo ou em conformidade com os 

programas das secretarias.

PERÍODO: 30 (trinta), a partir da assinatura do instrumento próprio e 

efetiva emissão da Ordem de Serviço.

VALOR: R$ 20.000,00 (Vinte mil reais)

PAGAMENTO: Com apresentação da fatura, após liquidação da 

despesa, devidamente certificada pela Secretaria Municipal de 

Comunicação.

DOTAÇÃO: 2010.1401.04.131.0040.2007.339039.88.00 

Processo n° 43015851/2010

Número e data do empenho: 0400 de 21/12/2010.

GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO 

DE GOIÂNIA, aos vinte e um dias do mês de dezembro de 2010.

Paulo Rassi

Secretário

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EXTRATO DO 1° TERMO ADITIVO AO 

CONVÊNIO N° 015/2010 - SME

1. DATA: 17.12.2010 

2. CONVENENTES: O MUNICÍPIO DE GOIÂNIA, por 

intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e a 

ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇO A CRIANÇA ESPECIAL DE 

GOIÂNIA/ESCOLA DE ENSINO ESPECIAL - ASCEP

3. OBJETO: Constitui objeto deste 1º Termo Aditivo a 

EXTRATO

CONTRATO EMPENHO
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efetiva emissão da Ordem de Serviço.

VALOR: R$10.000,00 (Dez mil reais)

PAGAMENTO: Com apresentação da fatura, após liquidação da 

despesa, devidamente certificada pela Secretaria Municipal de 

Comunicação.

DOTAÇÃO: 2010.1401.04.131.0040.2007.339039.88.00

Processo n° 43028235/2010

Número e data do empenho: 0405 de 23/12/2010.

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

GABINETE

CONTRATO EMPENHO N° 0405/10

CONTRATO: Conforme parágrafo 4° do Artigo 62°, da Lei n° 

8.666/93.

TRANSATORES: Município de Goiânia, através da Secretaria 

Municipal de Comunicação e Sociedade Goiana de Cultura - UCG TV

OBJETIVO: Veiculação de campanhas educativas, orientação 

comunitária, datas comemorativas, matérias de interesse desta 

municipalidade em caráter informativo ou em conformidade com os 

programas das secretarias.

PERÍODO: 30 (trinta), a partir da assinatura do instrumento próprio e 

EXTRATOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO, QUALIDADE E CONTROLE

DIVISÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS

EXTRATO DOS DISTRATOS DOS CONTRATOS DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO

Goiânia, 29 de dezembro de 2010.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO, QUALIDADE E CONTROLE

DIVISÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS

EXTRATO DOS 1° TERMO ADITIVO AOS CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO DOS 

PROFISSIONAIS, CONFORME DESPACHO AUTORIZATIVO DO CHEFE DO GOVERNO MUNICIPAL.

Goiânia, 29 de dezembro de 2010.
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AMMA

A TIM CELULAR S.A, torna público que requereu junto à AMMA, 

as Licenças Ambientais Prévia de Instalação e Operação, para 

telecomunicações sem fio dos Seguintes processos. Processo: 

43032680 , Site GNA100, situado na Rua Rio Babilônia Qd. 02 Lt. 33 

Residencial Rio Jordão - Goiânia - GO; Processo: 43032834, Site 

GNA064, situado na Alameda Cezane s/n° Setor Gentil Meireles - 

Goiânia-GO

SECRETARIA  MUNICIPAL DE SAÚDE

TERMO DE  HOMOLOGAÇÃO DO 
PREGÃO PRESENCIAL N° 321/2010

O Secretário de Saúde do Município de Goiânia, no uso de suas 
atribuições legais e na conformidade dos autos do Pregão Presencial 
n° 321/2010, tipo menor preço por ítem, processo 41345845/2010, 
Resolve HOMOLOGAR o presente procedimento licitatório e 
AUTORIZAR a despesa às empresas:
• GRÁFICA E EDITORA ALIANÇA LTDA-ME - (Ítens 01, 02, 03, 
05, 06, 07, 08, 18, 19) perfazendo o valor total de R$ 18.500,00 
(dezoito mil e quinhentos reais); • FABINO GRÁFICA E EDITORA 
LTDA - (Ítens 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17) perfazendo o valor 
total de R$ 3.170,00 (três mil, cento e setenta reais); • GRÁFICA E 
EDITORA GRÁFICA SETE LTDA-ME - (Ítem 04) perfazendo o 
valor total de R$ 1.110,00 (hum mil, cento e dez reais).
• Total Geral do Processo: R$ 22.780,00 (vinte e dois mil, setecentos e 
oitenta reais).

Goiânia, 29 de dezembro de 2010.

Paulo Rassi

Secretário

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EDITAL DE COMUNICAÇÃO

Diário Oficial

Diário Oficial



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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