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DECRETO partir de 1º de abril de 2011.

GABINETE DO PREFEITO DE GOIÂNIA, aos 31 dias 

do mês de março de 2011.

PAULO GARCIA

Prefeito de Goiânia

IRAM SARAIVA JÚNIOR

Secretário do Governo Municipal

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 1114, DE 31 DE MARÇO DE 2011.

O PREFEITO DE GOIÂNIA, no uso de suas atribuições 

legais, RESOLVE nomear NARA RÚBIA GALVÃO, matrícula n.º 

254460-2, para exercer o cargo, em comissão, de Diretora do 

Departamento de Áreas Públicas e Regularização Fundiária, símbolo 

DAS-4, da Diretoria de Ordenamento e Ocupação do Solo, da 

Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo, a partir de 1º de 

abril de 2011. 

GABINETE DO PREFEITO DE GOIÂNIA, aos 31 dias 

do mês de março de 2011.

PAULO GARCIA

Prefeito de Goiânia

IRAM SARAIVA JÚNIOR

Secretário do Governo Municipal

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 1112, DE 31 DE MARÇO DE 2011.

O PREFEITO DE GOIÂNIA, no uso de suas atribuições 

legais, RESOLVE dispensar NARA RÚBIA GALVÃO, matrícula 

n.º 254460-2, da função de confiança de Chefe da Divisão de Gestão 

Territorial, símbolo DAI-5, do Departamento de Gestão do Plano 

Diretor, da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo - 

SEPLAM, a partir de 1º de abril de 2011.

GABINETE DO PREFEITO DE GOIÂNIA, aos 31 dias 

do mês de março de 2011.

PAULO GARCIA

Prefeito de Goiânia

IRAM SARAIVA JÚNIOR

Secretário do Governo Municipal

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 1113, DE 31 DE MARÇO DE 2011.

O PREFEITO DE GOIÂNIA, no uso de suas atribuições 

legais, RESOLVE exonerar EDY LAMAR WALDEMAR DA 

SILVA ACHCAR, matrícula n.º 186066, do cargo, em comissão, de 

Diretora do Departamento de Áreas Públicas e Regularização 

Fundiária, símbolo DAS-4, da Diretoria de Ordenamento e Ocupação 

do Solo, da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo, a 
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legais, RESOLVE nomear ALTAMIRO ALVES FERNANDES, 

matrícula n°. 499234, para exercer o cargo, em comissão, de Assessor 

Executivo, símbolo CC-4, com lotação na Secretaria Municipal de 

Planejamento e Urbanismo - SEPLAM, a partir de 1° de abril de 

2011.

GABINETE DO PREFEITO DE GOIÂNIA, aos 31 dias 

do mês de março de 2011.

PAULO GARCIA

Prefeito de Goiânia

IRAM SARAIVA JÚNIOR

Secretário do Governo Municipal

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 1138, DE 05 DE ABRIL DE 2011.

O PREFEITO DE GOIÂNIA, no uso de suas atribuições 

legais, RESOLVE nomear LUCAS MAGALHÃES DE 

GOUVEIA, matrícula nº 912107-2, para exercer o cargo, em 

comissão, de Diretor do Departamento de Gestão do Fundo 

Municipal de Defesa do Consumidor, símbolo DAS-2, da Diretoria 

Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON/GOIÂNIA, da 

Secretaria do Governo Municipal, a partir de 05 de abril de 2011.

GABINETE DO PREFEITO DE GOIÂNIA, aos 05 dias 

do mês de abril de 2011.

PAULO GARCIA

Prefeito de Goiânia

IRAM SARAIVA JÚNIOR

Secretário do Governo Municipal

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 1146, DE 06 DE ABRIL DE 2011.

Aprova o Regimento Interno da 

Agência Municipal de Ciência, 

Tecnologia e Inovação - AMTEC e 

dá outras providências.

O PREFEITO DE GOIÂNIA, no uso de suas atribuições 

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 1115, DE 31 DE MARÇO DE 2011.

O PREFEITO DE GOIÂNIA, no uso de suas atribuições 

legais, RESOLVE exonerar ELISON FAUSTINO DOS SANTOS, 

matrícula nº 946982, do cargo, em comissão, de Chefe de Gabinete, 

símbolo DAS-4, do Instituto de Assistência à Saúde e Social dos 

Servidores Municipais de Goiânia - IMAS, a partir desta data. 

GABINETE DO PREFEITO DE GOIÂNIA, aos 31 dias 

do mês de março de 2011.

PAULO GARCIA

Prefeito de Goiânia

IRAM SARAIVA JÚNIOR

Secretário do Governo Municipal

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 1116, DE 31 DE MARÇO DE 2011.

O PREFEITO DE GOIÂNIA, no uso de suas atribuições 

legais, RESOLVE nomear CARMO JOSE DE FREITAS, 

matrícula nº 1020404, para exercer o cargo, em comissão, de Chefe 

de Gabinete, símbolo DAS-4, do Instituto de Assistência à Saúde e 

Social dos Servidores Municipais de Goiânia - IMAS, a partir desta 

data. 

GABINETE DO PREFEITO DE GOIÂNIA, aos 31 dias 

do mês de março de 2011.

PAULO GARCIA

Prefeito de Goiânia

IRAM SARAIVA JÚNIOR

Secretário do Governo Municipal

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 1117, DE 31 DE MARÇO DE 2011.

O PREFEITO DE GOIÂNIA, no uso de suas atribuições 
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Município e da Política Municipal de Ciência e Tecnologia e do 

Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação de Goiânia, 

nos termos da Lei n° 7.380, de 29 de novembro de 1994 e demais 

disposições legais e regulamentares pertinentes.

Art. 3º A Agência Municipal de Ciência, Tecnologia e 

Inovação - AMTEC deverá atuar de forma integrada com outros 

Órgãos/Entidades do Município e com outros entes federados na 

consecução dos objetivos e metas governamentais a ela relacionados e 

no desenvolvimento de políticas, planos, programas e projetos que 

demandem uma ação governamental conjunta e, também, com 

organizações não governamentais ou privadas e a comunidade em 

geral, consolidando a gestão compartilhada, o co-financiamento e a 

cooperação técnico/administrativa.

Art. 4º As normas gerais de administração a serem seguidas 

pela Agência Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação - AMTEC 

deverão nortear-se pelos seguintes princípios básicos: legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, eficácia e 

supremacia do interesse público e de conformidade com as instruções 

emanadas dos órgãos centrais dos sistemas municipais de 

Planejamento, de Administração de Recursos Humanos, de Material e 

Patrimônio, de Comunicações Administrativas, de Finanças e 

Contabilidade e de Controle Interno da Administração Municipal.

Art. 5º Constitui campo funcional de atuação da Agência 

Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação - AMTEC, no exercício 

de suas finalidades e competências legais:

I - planejar, desenvolver e implantar sistemas 

informatizados;

II - desenvolver sistemas em bases de dados 

georeferenciadas - geoprocessamento;

III - instalar e manter a infraestrutura e equipamentos de 

Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC nos órgãos e 

entidades da Administração Municipal; 

IV - prover serviços referentes à Tecnologia da Informação e 

Comunicação - TIC na Administração Municipal;

V - desenvolver e implantar programas e projetos de 

modernização da gestão pública e inovação pelos órgãos/entidades da 

Administração Municipal;

VI - estruturar banco de dados e informações sobre os 

serviços municipais;

VII - promover o desenvolvimento de projetos de inclusão 

digital;

VIII - fomentar a qualificação e o aperfeiçoamento de 

técnicos e pesquisadores, em colaboração com universidades e 

instituições de pesquisa, de ciência e tecnologia;

IX - articular, fomentar e promover ações para a produção, 

difusão, apropriação e aplicação do conhecimento científico, 

tecnológico e de inovação em áreas de interesse estratégico para o 

Município;

X - promover a cooperação e apoiar o empreendedorismo 

voltado para a área de ciência, tecnologia e inovação;

XI - apoiar e estimular a inovação e o uso das Tecnologias da 

Informação e Comunicação - TIC nas diversas áreas do Governo 

Municipal, propondo a adoção de ferramentas tecnológicas para a 

modernização da gestão pública, em consonância com os dispositivos 

legais e com base no que dispõe os artigos 12 e 35, da Lei 

Complementar n.º 214, de 24 de janeiro de 2011,

D E C R E T A:

Art. 1º Fica aprovado o Regimento Interno da Agência 

Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação - AMTEC e o Anexo 

Único que a este acompanha.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua 

publicação, surtindo seus efeitos a partir de 1º de fevereiro de 2011.

GABINETE DO PREFEITO DE GOIÂNIA, aos 06 dias 

do mês de abril de 2011.

PAULO GARCIA

Prefeito de Goiânia

IRAM SARAIVA JÚNIOR

Secretário do Governo Municipal

AGÊNCIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, 

TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - AMTEC

REGIMENTO INTERNO

TÍTULO I

DA ORGANIZAÇÃO

CAPÍTULO I

DA CARACTERIZAÇÃO E FINALIDADES

Art. 1º A Agência Municipal de Ciência, Tecnologia e 

Inovação - AMTEC criada pela Lei Complementar n° 214, de 24 de 

janeiro de 2011, é uma entidade autárquica, de direito público interno, 

dotada de personalidade jurídica própria, autonomia administrativa, 

patrimonial e financeira, integrante da administração indireta do 

Sistema Administrativo da Prefeitura de Goiânia, que tem por 

finalidade a gestão, o desenvolvimento, a implantação e a execução 

das políticas, programas, projetos e atividades nas áreas de ciência, 

tecnologia e inovação no âmbito do Município. 

Parágrafo único. A Agência Municipal de Ciência, 

Tecnologia e Inovação vincula-se para fins de supervisão e controle à 

Secretaria do Governo Municipal, nos termos § 2º, do art. 12, da Lei 

Complementar n.º 214/2011.

Art. 2º A Agência Municipal de Ciência, Tecnologia e 

Inovação - AMTEC no cumprimento de suas finalidades e objetivos 

deverá observar os princípios e diretrizes da Lei Orgânica do 



Diário Oficial do Município N° 5.087 - Sexta-feira - 15/04/2011 Página 04

tecnológica, ações de empreendedorismo tecnológico e de criação de 

ambientes de inovação, inclusive incubadoras e parques tecnológicos.

Art. 7º Para a consecução de suas finalidades e 

competências a AMTEC poderá firmar convênios, contratos, acordos 

e ajustes com órgãos e entidades da Administração Pública Federal, 

Estadual e Municipal, bem como com organismos nacionais ou 

estrangeiros e entidades privadas e do terceiro setor, desde que 

autorizada pelo Chefe do Poder Executivo e assistida pela 

Procuradoria Geral do Município.

Parágrafo único. A AMTEC emitirá notas fiscais para o 

fornecimento e execução serviços prestados nas áreas de sua 

competência, obedecendo a legislação pertinente. 

CAPÍTULO II

DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Art. 8º Integram a estrutura organizacional e administrativa 

da Agência Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação - AMTEC as 

seguintes unidades:

I - DIREÇÃO SUPERIOR

1. Presidência

2. Conselho de Gestão

II - UNIDADES DE ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO

1. Gabinete da Presidência

1.1. Divisão de Expediente 

1.2.  Divisão de Relações Públicas e 

Comunicação

2. Assessoria Jurídica

3. Assessoria de Planejamento, Qualidade e Controle

3.1. Sistema de Gestão da Qualidade

3.2. Divisão de Orçamento e Controle

III - UNIDADES TÉCNICAS

1 .  D I R E T O R I A  D E  T E C N O L O G I A  D A  

INFORMAÇÃO

1.1. Departamento de Desenvolvimento de Sistemas

1.1.1. Gerência de Projetos

1.1.2. Gerência de Normas, Qualidade e 

Auditoria de Sistemas

1.1.3. Gerência de Sistemas de Arrecadação 

1.1.4. Gerência de Sistemas Administrativos

1.1.5. Gerência de Sistemas Financeiros

1.1.6. Gerência de Sistemas Sociais

1.2. Departamento de Geoprocessamento

1.3. Departamento de Suporte Técnico

1.3.1. Gerência de Redes e Microinformática

1.3 .2 .  Gerência  de  Infraes t rutura  de  

Comunicação 

1.3.3. Gerência de Banco de Dados

1.4. Departamento de Produção

1.4.1. Gerência da Central de Monitoramento e 

Controle

1.4.2. Gerência de Assistência Técnica

1.4.3. Gerência de Execução 

da Lei n.º 7.380, de 29 de novembro de 1994;

XII - desenvolver programas de treinamento e de 

aperfeiçoamento de pessoal;

XIII - desenvolver atividades de consultoria em projetos de 

organização, informática, ciência, tecnologia e inovação; 

XIV - promover e articular ações junto às esferas públicas 

Estadual e Federal e organismos estrangeiros e nacionais e entidades 

privadas, visando a cooperação nas áreas de ciência, tecnologia e 

inovação;

XV - promover a captação de recursos junto a fundos 

estaduais, federais e internacionais, visando o financiamento de 

programas, projetos e atividades de desenvolvimento científico e 

tecnológico e o intercâmbio de informações;

XVI - prestar serviços de “call center” para os 

órgãos/entidades da Administração Municipal e desenvolver 

mecanismos de participação dos cidadãos e entidades da sociedade, na 

avaliação dos serviços prestados pelos Órgãos/Entidades da 

Administração Municipal;

XVII - executar outras atividades correlatas às áreas de sua 

competência previstas na legislação e que lhe forem determinadas 

pelo Chefe do Poder Executivo.

Parágrafo único. Constitui atribuição exclusiva da 

Agência Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação - AMTEC, nos 

termos do Decreto nº 618, de 22 de fevereiro de 2011, a proposição, 

coordenação e controle da execução da Política de Informática da 

Administração Municipal, competindo-lhe especificamente:

I - propor e formular a Política de Informática referente à 

Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), no âmbito da 

Administração Municipal, abrangendo os seus Órgãos/Entidades, em 

conformidade com diretrizes emanadas pelo Chefe do Poder 

Executivo;

II - estabelecer normas e procedimentos, regulamentando o 

uso de recursos referentes à Tecnologia da Informação e Comunicação 

(TIC), no âmbito da Administração Municipal;

III - elaborar projetos e desenvolver programas de 

treinamento referentes à Tecnologia da Informação e Comunicação 

(TIC), no âmbito da Administração Municipal;

IV - celebrar contratos e convênios referentes à Tecnologia 

da Informação e Comunicação (TIC), no âmbito da Administração 

Municipal, conforme autorização do Chefe do Poder Executivo;

V - contratar e adquirir e fornecer serviços, equipamentos e 

programas referentes à Tecnologia da Informação e Comunicação 

(TIC), no âmbito da Administração Municipal.

Art. 6º O Município, através da Agência de Municipal de 

Ciência, Tecnologia e Inovação - AMTEC, tendo em vista o disposto 

no art. 3º, da Lei Federal nº 10.973, de 02 de dezembro de 2004, poderá 

estimular e apoiar a constituição de alianças estratégicas e o 

desenvolvimento de projetos de cooperação envolvendo empresas 

nacionais, Instituições Científicas e Tecnológicas - ICTs, e 

organizações de direito privado voltadas para atividades de pesquisa e 

desenvolvimento, objetivando a geração de produtos e processos 

inovadores.

Parágrafo único. O apoio previsto neste artigo poderá 

contemplar as redes e os projetos internacionais de pesquisa 
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previstas no Anexo Único, deste Regimento.

§ 5º As unidades previstas nos incisos II, III, IV, e V deste 

artigo subordinam-se hierarquicamente ao Presidente da AMTEC.

§ 6º O Presidente da AMTEC poderá criar comissões ou 

organizar equipes de trabalho de duração temporária, não 

remuneradas, com a finalidade de solucionar questões isoladas alheias 

às competências específicas das unidades da Agência.

TÍTULO II

DAS COMPETÊNCIAS DA DIREÇÃO SUPERIOR

CAPITULO I

DO PRESIDENTE

Art. 9º São atribuições do Presidente da AMTEC:

I - promover a participação da AMTEC na elaboração de 

planos, programas e projetos do Governo Municipal, especialmente 

no Plano Plurianual de Investimentos, na Lei de Diretrizes 

Orçamentárias e no Orçamento Anual do Município;

II - definir, juntamente com o Conselho de Gestão, o Plano 

de Ação Anual da AMTEC, em consonância com as diretrizes e metas 

estabelecidas pela Administração Municipal;

III - gerir e controlar os serviços e atividades de 

competência da AMTEC, com vistas à consecução de suas finalidades 

e objetivos;

IV - emitir e aprovar normas, instruções, portarias, 

circulares, ordens de serviço e procedimentos internos relativos à 

organização, ao pessoal e à execução dos serviços a cargo da AMTEC;

V - gerir os recursos humanos, materiais e financeiros 

disponibilizados para a AMTEC, responsabilizando-se, nos termos da 

Lei, pelos atos que assinar, ordenar ou praticar;

VI - responsabilizar-se pela gestão do FACITEGO;

VII - dar posse, designar a lotação dos servidores para as 

unidades da AMTEC, conceder férias, licenças e outras vantagens aos 

servidores, nos termos da legislação pertinente;

VIII - determinar, quando for o caso, a instauração de 

sindicâncias e designação de Comissões de Sindicância para fins de 

apuração de irregularidades, encaminhando quando procedente à 

SMARH e para a Corregedoria Geral do Município para as 

providências cabíveis, nos termos da Lei;

IX - autorizar e homologar as licitações, sua dispensa e 

inexigibilidade, bem como os atos de revogação e anulação de 

licitação, quando for o caso, nos limites de suas competências; 

X - fazer cumprir os dispositivos contratuais, exercendo o 

controle e a fiscalização dos serviços realizados por terceiros e aplicar 

penalidades aos infratores, conforme o estabelecido no respectivo 

instrumento;

XI - assinar convênios, acordos e contratos, em nome da 

AMTEC, mediante expressa autorização do Chefe do Poder 

Executivo, promovendo a sua execução;

XII - movimentar, de acordo com as leis e normas vigentes, 

os recursos financeiros da AMTEC, requisitar e autorizar suprimentos 

2. DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E 

INOVAÇÃO

2.1. Departamento de Projetos Estratégicos

2.1.1. Gerência de Modernização da Gestão 

Pública

2.1.2. Gerência de Desenvolvimento Profissional

2.2. Departamento de Fomento e Incentivo Tecnológico

2.2.1 Gerência de Cooperação em Tecnologia e 

Inovação 

2.2.2. Gerência do Programa Goiânia Digital

IV - UNIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

1. DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

1.1. Divisão de Contabilidade

1.2. Divisão de Execução Financeira e Tesouraria

1.3. Divisão de Gestão de Pessoas

1.3.1 Setor de Cadastro e Folha de Pagamento

1.3.1. Setor de Saúde e Segurança do Trabalho

1.4. Divisão de Compras

1.5. Divisão de Material e Patrimônio

1.6. Divisão de Protocolo e Arquivo

1.7. Divisão de Serviços Gerais

V - UNIDADE DE CALL CENTER

1. Gerência da Central de Atendimento ao 

Cidadão

1.1. Divisão de Registro e Informações

1.2. Divisão de Relacionamento com Órgãos 

Municipais

1.3. Divisão de Controle de Qualidade

VI - ÓRGÃOS VINCULADOS

1. Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação 

de Goiânia - COMCITEGO

2. Fundo de Apoio à Ciência, Tecnologia e Inovação de 

Goiânia - FACITEGO 

2.1. Gerência de Apoio à Gestão do FACITEGO

§ 1º A AMTEC será dirigida pelo Presidente, as Diretorias e 

Departamentos por Diretores e as Assessorias por Assessores-Chefe, 

todos nomeados pelo Chefe do Poder Executivo para os cargos 

comissionados de direção e assessoramento previstos no Anexo IV, da 

Lei Complementar n.º 214/2011.

§ 2º As Gerências, Divisões e demais subunidades 

integrantes da estrutura organizacional definidas neste artigo, serão 

chefiadas por servidores públicos detentores de cargos de provimento 

efetivo, preferencialmente dos quadros da Administração Municipal 

junto a AMTEC, sendo classificadas as gratificações de funções de 

confiança de chefia destas unidades, conforme o Anexo Único, deste 

Regimento. 

§ 3º Para fins deste Regimento compõem a categoria de 

servidores públicos detentores de cargos efetivos, além dos servidores 

estatutários, os integrantes do Quadro Provisório em extinção, sob 

regime celetista, da Administração Municipal junto à Agência 

Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação - AMTEC.

§ 4º Fica o Presidente da AMTEC autorizado a designar e a 

destituir, mediante Portaria, os ocupantes de funções de confiança 
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II - definição e avaliação do cumprimento do Plano de Ação 

Anual da AMTEC, em consonância com as diretrizes e metas 

estabelecidas pela Administração Municipal;

III - apreciação de quaisquer tipos de operações de crédito a 

serem firmadas pela AMTEC, na forma da Lei;

IV - avaliação do movimento econômico-financeiro da 

AMTEC e proposição sobre as medidas necessárias ao equilíbrio 

receita/despesa;

V - realização de termos de parceria, contratos, acordos e 

ajustes com órgãos e entidades da Administração Pública Federal, 

Estadual e Municipal, e, com organismos nacionais ou estrangeiros e 

entidades privadas;

VI - apuração de possíveis irregularidades ocorridas no 

âmbito da AMTEC;

VII - aprovação de propostas de modificações no presente 

Regimento Interno em função da evolução dos serviços, de melhores 

métodos de trabalho e de alteração na legislação pertinente à Agência 

sempre que se fizer necessário;

VIII - análise de casos omissos neste Regimento e 

providências necessárias, nos limites de suas competências. 

Art. 11. O Conselho de Gestão reunir-se-á ordinariamente, 

a cada três meses e, extraordinariamente, quando convocado pelo 

Presidente da AMTEC.

Art. 12. As deliberações do Conselho de Gestão serão 

tomadas por maioria simples de votos, ficando estabelecido o número 

de 03 (três) membros como “quórum” mínimo para suas reuniões, que 

serão presididas pelo Presidente.

§ 1º Quando houver empate na votação, o Presidente, além 

do voto comum, poderá exercer o voto de qualidade.

§ 2º Com a permissão ou a convite do Presidente, poderão 

participar das reuniões e debates, sem direito a voto, pessoas julgadas 

capazes de contribuir para a elucidação de questões específicas de 

alçada de deliberação pelo Conselho.

TÍTULO III

DAS COMPETÊNCIAS DAS UNIDADES DE 

ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO

CAPÍTULO I

DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Art. 13. O Gabinete da Presidência é a unidade de 

assessoramento que tem por finalidade desenvolver e controlar as 

atividades de atendimento ao público e de expediente do Titular da 

AMTEC, competindo-lhe especificamente:

I - promover e articular os contatos sociais e políticos do 

Presidente;

II - atender os cidadãos que procurarem o Gabinete do 

Presidente, orientando-os e prestando-lhes as informações necessárias 

ou encaminhando-os, quando for o caso, ao Presidente ou a outras 

unidades da AMTEC;

III - controlar a agenda de compromissos do Presidente;

IV - fazer com que os atos a serem assinados pelo 

Presidente, a sua correspondência oficial e o seu expediente sejam 

de fundos, abrir e movimentar contas bancárias, firmar documentos e 

assinar ou endossar, juntamente com o Diretor Administrativo e 

Financeiro, ordens de pagamento e cheques emitidos ou recebidos 

pela Agência;

XIII - aprovar pareceres técnicos relativos a assuntos de 

competência da AMTEC;

XIV - designar e destituir, mediante Portaria, os ocupantes 

das funções de confiança e das funções gratificadas integrantes da 

estrutura da AMTEC, previstas no Anexo único deste Regimento;

XV - indicar o Diretor que acumulará atribuições de outra 

Diretoria, na ausência ou impedimento de seu titular;

XVI - fixar horário especial de funcionamento da AMTEC, 

atentando-se para as necessidades, as características e a natureza do 

serviço;

XVII - cumprir e fazer cumprir a legislação referente aos 

serviços de competência da AMTEC e zelar pela fiel observância deste 

Regimento Interno, dos regulamentos, das normas e das instruções dos 

órgãos centrais dos Sistemas de Planejamento, Recursos Humanos, 

Finanças e de Controle Interno do Poder Executivo;

XVIII - instituir e compor Comissão Especial de Licitação, 

nos casos expressamente autorizados pelo Chefe do Poder Executivo;

XIX - referendar atos assinados pelo Chefe do Poder 

Executivo, que forem pertinentes às atividades desenvolvidas pela 

AMTEC;

XX - aprovar e encaminhar os relatórios de gestão e a 

prestação de contas referentes às atividades da AMTEC às autoridades 

competentes;

XXI - praticar atos havidos como urgentes, “ad referendum” 

da Diretoria;

XXII - representar o Chefe do Poder Executivo, quando 

designado;

XXIII - rever, em grau de recurso, e de acordo com a 

legislação, atos seus e dos demais dirigentes de unidades da AMTEC;

XXIV - encaminhar ao Chefe do Poder Executivo proposta 

de modificações no presente Regimento Interno em função da 

evolução dos serviços, de melhores métodos de trabalho, de alteração 

na legislação ou sempre que se fizer necessário;

XXV - exercer outras atividades compatíveis com a 

natureza de suas atribuições e que lhe forem determinadas em Lei ou 

pelo Chefe do Poder Executivo.

CAPÍTULO II

DO CONSELHO DE GESTÃO

Art. 10. O Conselho de Gestão órgão colegiado, composto 

pelos 04 (quatro) dirigentes da AMTEC, sendo o Presidente, o Diretor 

de Tecnologia da Informação, Diretor de Desenvolvimento 

Tecnológico e Inovação e o Diretor Administrativo e Financeiro, tem 

por finalidade a integração, orientação e assessoramento à Presidência 

na direção e controle da Agência, visando à consecução de seus 

objetivos institucionais.

Parágrafo único. Compete ao Conselho de Gestão cumprir 

e fazer cumprir este Regimento e a legislação pertinente à AMTEC e 

assessorar a Presidência na apreciação e deliberação dos seguintes 

assuntos: 

I - aprovação da proposta do Plano Plurianual, da Lei de 

Diretrizes Orçamentárias e do Orçamento Anual da AMTEC;



Diário Oficial do Município N° 5.087 - Sexta-feira - 15/04/2011 Página 07

unidade subordinada ao Gabinete da Presidência, tem por finalidade o 

desenvolvimento das atividades voltadas para os segmentos de 

assessoria de imprensa, editoração, publicidade, relações públicas 

internas e relações institucionais, observados os padrões e diretrizes 

para a área de comunicação da Prefeitura, emanados pela Secretaria 

Municipal de Comunicação - SECOM, competindo-lhe 

especificamente:

I - assessorar a direção da AMTEC com informações, 

análises e interpretações, a partir da leitura da mídia;

II - assessorar ao Presidente da AMTEC na estruturação, 

montagem e idealização de textos, entrevistas e artigos para os meios 

de comunicação;

III - orientar, coordenar e supervisionar a execução de todo o 

material jornalístico, zelando pela veiculação dos projetos, ações, 

programas e serviços da AMTEC, nos meios de comunicação;

IV - prestar assessoria às unidades da AMTEC sobre a 

política, os processos e meios de comunicação disponíveis, para fins 

de divulgação de informações de interesse da Agência;

V - planejar, coordenar e supervisionar a organização de 

eventos no âmbito da AMTEC, articulando com as demais unidades a 

programação, promoção e a divulgação;

VI - atender aos profissionais da imprensa, orientando-os e 

facilitando seu acesso à AMTEC;

VII - acompanhar a produção de qualquer material de 

propaganda e/ou educativo referente à AMTEC;

VIII - coordenar a elaboração de publicações, internas ou 

externas, subsidiando trabalhos técnico-científicos, no que se referir 

às normas de documentação e editoração, inclusive dos elementos de 

sua arte-finalização;

IX - redigir textos para veiculação nos meios de 

comunicação e encaminhá-los à imprensa, após a aprovação do 

Presidente da AMTEC;

X - manter contatos com jornais, revistas, emissoras de 

rádio e televisão e outros meios de comunicação;

XI - preparar entrevistas coletivas e/ou individuais do 

Presidente da AMTEC e dos seus servidores, quando necessário;

XII - programar, orientar e coordenar as atividades de 

relações públicas da AMTEC;

XIII - gerenciar a página da AMTEC na “internet”, 

responsabilizando-se pela sua atualização junto à Secretaria 

Municipal de Comunicação;

XIV - organizar as coleções de jornais e demais publicações, 

selecionando as matérias publicadas de interesse da AMTEC, 

verificando seu conteúdo e encaminhando-as para conhecimento das 

respectivas unidades ou, quando houver necessidade, redigir notas 

explicativas, para posterior publicação;

XV - proceder o recebimento de sugestões ou reclamações 

do público em geral, preparando as respostas da Presidência da 

AMTEC sobre a matéria, quando for o caso em questão;

XVI - manter atualizado o catálogo de autoridades 

municipais, estaduais, federais e entidades representativas da 

sociedade de interesse da AMTEC;

XVII - providenciar a publicação e divulgação dos atos 

oficiais da AMTEC;

XVIII - criar e providenciar a confecção das placas, 

panfletos e outros materiais informativas de serviços da AMTEC;

XIX - organizar e manter atualizado o “mural” interno de 

informações da AMTEC;

devidamente preparados e encaminhados, providenciando, antes de 

submetê-los a sua apreciação, a conveniente instrução dos mesmos;

V - controlar processos e demais expedientes encaminhados 

ao Presidente ou por ele despachados;

VI - providenciar a publicação e divulgação dos atos do 

Presidente;

VII - transmitir, quando for o caso, as determinações do 

Presidente às demais unidades da Agência Municipal de Ciência, 

Tecnologia e Inovação - AMTEC;

VIII - proferir despachos, meramente interlocutórios ou de 

simples encaminhamento, dos processos;

IX - acompanhar o andamento e o atendimento das 

solicitações endereçadas pela Presidência às demais unidades da 

Agência;

X - orientar e supervisionar as atividades desenvolvidas 

pelas Divisões de Expediente e de Relações Públicas e Comunicação;

XI - exercer outras atividades correlatas às suas 

competências e que lhe forem determinadas pelo Presidente.

SEÇÃO I

DA DIVISÃO DE EXPEDIENTE

Art. 14. À Divisão de Expediente, unidade subordinada ao 

Gabinete da Presidência, compete:

I - promover o recebimento e a triagem de toda 

correspondência dirigida à Presidência, procedendo ao exame, 

distribuição/encaminhamento aos setores competentes;

II - promover o controle de todos os processos e demais 

documentos encaminhados ao Presidente ou por ele despachados;

III - verificar os processos a serem despachados ou 

referendados pelo Presidente, providenciando, antes de submetê-los a 

sua apreciação, a conveniente instrução dos mesmos;

IV - verificar, quando for o caso, a correção e a legalidade, 

junto ao Departamento Jurídico, dos documentos submetidos à 

assinatura do Presidente;

V - fazer com que os atos a serem assinados pelo Presidente, 

a sua correspondência oficial e o seu expediente, sejam devidamente 

preparados e encaminhados;

VI - elaborar, de acordo com as normas vigentes, circulares, 

avisos, ordens, instruções de serviços e outros expedientes a serem 

assinados tanto pela Presidência, quanto pelos demais Diretores;

VII - preparar relatórios, portarias, resoluções, atas e demais 

documentos oficiais a serem assinados pelo Presidente;

VIII - publicar e distribuir as normas, regulamentos, ordens 

internas e outros atos oficiais da AMTEC;

IX - guardar e manter arquivo organizado de documentos e 

expedientes oficiais a cargo do Gabinete da Presidência;

X - promover o controle dos prazos para encaminhamento 

de respostas da AMTEC às requisições do Ministério Público do 

Estado de Goiás, às diligências do Tribunal de Contas dos Municípios, 

à Controladoria Geral do Município e a outros órgãos de fiscalização e 

controle;

XI - executar outras atividades compatíveis com a natureza 

de suas funções e que lhe forem delegadas pelo Chefe de Gabinete da 

Presidência.

SEÇÃO II

DA DIVISÃO DE RELAÇÕES PÚBLICAS E 

COMUNICAÇÃO

Art. 15. À Divisão de Relações Públicas e Comunicação, 
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XII - adotar as medidas necessárias, em conjunto com a 

Diretoria pertinente, para o atendimento de diligências e solicitações 

de ordem jurídica, financeira, cadastral e documental, expedidas pelos 

órgãos de controle e fiscalização;

XIII - emitir pareceres jurídicos em processos 

administrativos relativos à situação funcional, concessão de 

benefícios, progressões na carreira e demais direitos e deveres dos 

servidores;

XIV - exercer outras atividades correlatas à suas 

competências e que lhe forem determinadas pelo Presidente da 

AMTEC.

CAPÍTULO III

DA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO, 

QUALIDADE E CONTROLE

Art. 17. A Assessoria de Planejamento, Qualidade e 

Controle é a unidade diretamente subordinada ao Presidência da 

AMTEC e integrante do Sistema Municipal de Planejamento, que tem 

por finalidade o desenvolvimento, orientação e coordenação do 

processo de planejamento e organização da Agência e do Sistema de 

Gestão da Qualidade e o acompanhamento e controle de convênios e 

outros termos de parceria firmados com o Estado e a União, 

competindo-lhe especificamente: 

I - assessorar a Presidência na definição dos objetivos da 

AMTEC, compatibilizando-os com os objetivos gerais do Governo 

Municipal;

II - coordenar e assegurar, em conjunto com o Gestor do 

Sistema Gestão da Qualidade, a implantação e o funcionamento eficaz 

do Sistema de Gestão da Qualidade e a formulação e a implantação de 

programas de Qualidade no âmbito da AMTEC;

III - elaborar e acompanhar as propostas do Plano 

Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária 

Anual da AMTEC;

IV - realizar estudos e levantamentos visando à captação de 

recursos junto a entidades oficiais e governamentais e não 

governamentais, para a viabilidade de programas e projetos de 

interesse da AMTEC;

V - coordenar e elaborar Planos de Trabalho para a 

realização de Contratos de Repasses e Convênios junto ao Estado e a 

União, cumprindo as normas e instruções emanadas dos órgãos de 

fiscalização e controle, atendendo as especificidades de cada 

programa;

VI - acompanhar a elaboração e formalização dos Contratos 

de Repasse e Convênios junto ao Estado e a União, seus andamentos, 

alterações, termos aditivos, vigência, atendendo a determinações 

emanadas pela Controladoria Geral do Município, Tribunal de Contas 

dos Municípios, Tribunal de Contas da União, Controladoria Geral da 

União, entre outros;

VII - acompanhar a execução dos cronogramas de 

desembolso e aplicação dos recursos dos Contratos de Repasse e 

Convênios, medições e pagamentos, compatibilizando-os aos 

contratos de execução dos mesmos, fazendo cumprir as normas 

estabelecidas;

VIII - acompanhar as prestações de contas parciais e finais 

dos Contratos de Repasse e Convênios, atentando sempre pelo 

cumprimento das determinações legais;

XX - exercer outras atividades correlatas às suas 

competências e que lhe forem determinadas pelo Chefe de Gabinete da 

Presidência.

CAPÍTULO II

DA ASSESSORIA JURÍDICA

Art. 16. A Assessoria Jurídica é a unidade da AMTEC 

diretamente subordinada à Presidência, que tem por finalidade atuar, 

judicial e extrajudicialmente, em defesa dos interesses da Entidade, 

segundo preceitos legais e procedimentais pertinentes e realizar o 

controle e acompanhamento jurídico dos contratos e outros 

compromissos firmados pela Autarquia, competindo-lhe 

especificamente:

I - prestar assistência e orientação jurídica ao Presidente da 

AMTEC no exame, instrução e documentação de processos 

submetidos à sua apreciação e decisão, recorrendo, quando for o caso, 

à Procuradoria Geral do Município;

II - orientar e prestar assistência às demais unidades da 

AMTEC sobre questões jurídicas e emitir pareceres nos assuntos de 

sua competência;

III - promover a representação da Agência nas ações ou 

feitos oriundos das relações de direito, responsabilizando-se pelo 

ajuizamento e a contestação de ações, visando à defesa dos interesses 

da Agência, conforme diretrizes da Procuradoria Geral do Município, 

perante a Justiça Comum, Federal e Trabalhista e pelo 

acompanhamento da tramitação de processos em que a Agência for 

parte em qualquer Juízo ou Tribunal;

IV - providenciar todos os meios e requisitar aos órgãos 

competentes, informações e documentos indispensáveis à defesa 

judicial ou extrajudicial da Agência;

V - responsabilizar-se pela elaboração, revisão e 

acompanhamento jurídico e registro dos contratos, convênios e outros 

instrumentos firmados pela AMTEC, colhendo as respectivas 

assinaturas e providenciando a publicação dos respectivos extratos 

que a legislação exige;

VI - manter o controle jurídico dos contratos firmados pela 

Agência, desde a sua elaboração, assinaturas, Certificação pela 

Controladoria, registro no Tribunal de Contas dos Municípios, até o 

seu encerramento;

VII - avaliar e fiscalizar a execução dos contratos, 

promovendo as medidas jurídicas necessárias ao cumprimento de suas 

formalidades, obrigações e prazos de vigência;

VIII - manter controle rigoroso das datas de vencimentos 

dos contratos, informando à Diretoria competente, quanto aos prazos e 

critérios estabelecidos na legislação para a prorrogação ou renovação 

do mesmo e quaisquer outras ocorrências na sua execução;

IX - assessorar juridicamente o Presidente da AMTEC na 

adoção das medidas necessárias ao cumprimento das formalidades, 

obrigações, prorrogação de prazos de vigência e na aplicação de 

penalidades a infratores de dispositivos contratuais, conforme o 

estabelecido no respectivo instrumento;

X - assessorar e participar das comissões especiais de 

licitação auxiliando na elaboração dos editais, dos atos relativos à 

dispensa e inexigibilidade e nos demais aspectos jurídicos dos 

processos de licitação;

XI - proceder à revisão e orientar as demais unidades na 

elaboração e execução de normas, instruções e regulamentos;
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estabelecido, implementado e mantido de acordo com as diretrizes da 

norma NBR ISO 9000;

V - coordenar e acompanhar as auditorias externas do 

organismo de Certificação credenciado;

VI - organizar e promover oficinas e seminários internos da 

AMTEC, pertinentes à Qualidade;

VII - orientar, acompanhar, controlar e divulgar a utilização 

de todos os documentos do Sistema de Gestão da Qualidade;

VIII - coordenar o planejamento e a realização das 

auditorias internas do Sistema de Gestão da Qualidade e as ações de 

aprimoramento dos auditores internos;

IX - elaborar relatórios periódicos sobre a situação do 

Sistema de Gestão da Qualidade, apresentando-os ao Assessor-Chefe 

do Planejamento e à Presidência para as providências cabíveis;

X - desenvolver mecanismos que identifiquem e mensurem 

situações de não conformidades no Sistema de Gestão da Qualidade, 

propondo as medidas cabíveis;

XI - articular-se com os gestores das demais unidades da 

Agência para o intercâmbio de conhecimentos e informações, visando 

a integração, a cooperação e aprimoramento dos procedimentos e 

controles administrativos;

XII - analisar sugestões emanadas da sociedade civil, por 

intermédio das suas organizações, com vistas à ampliação e à melhoria 

dos serviços prestados pela AMTEC;

XIII - coordenar pesquisas e levantamento de dados e 

informações junto à clientes/usuários dos serviços da AMTEC;

XIV - responsabilizar-se pela produção e organização de 

informações gerenciais, com vistas ao fornecimento de subsídios para 

o planejamento e a consecução dos objetivos da AMTEC; 

XV - exercer outras atividades correlatas às suas 

competências e que lhes forem determinadas pelo Assessor-Chefe de 

Planejamento, Qualidade e Controle.

Parágrafo único. O Chefe do Sistema de Gestão da 

Qualidade é denominado Representante da Direção para o Sistema de 

Gestão da Qualidade.

SEÇÃO II

DA DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTROLE

Art. 19. À Divisão de Orçamento e Controle, unidade da 

Assessoria de Planejamento, Qualidade e Controle, compete:

I - acompanhar e controlar a execução do planejamento da 

AMTEC, incluindo planos, programas, projetos e atividades; 

II - elaborar estudos econômicos e financeiros e o 

orçamento de custeio e investimentos da AMTEC;

III - acompanhar e controlar a execução orçamentária da 

AMTEC e os cronogramas de desembolso e aplicação dos recursos 

dos Contratos de Repasse e Convênios, medições e pagamentos;

IV - acompanhar as prestações de contas parciais e finais 

dos Contratos de Repasse e Convênios, atentando sempre pelo 

cumprimento das determinações legais;

V - emitir pareceres técnicos relativos à implementação de 

novos projetos/atividades, tendo em vista os planos e programas 

previamente aprovados e os recursos disponíveis;

VI - incluir e manter atualizados os dados referentes aos 

contratos e convênios da AMTEC em sistema específico da Prefeitura, 

visando o atendimento de instruções normativas da Controladoria 

IX - promover estudos, visando identificar as necessidades 

de implementação e melhoria de sistemas administrativos e 

operacionais da AMTEC;

X - manter sistema de informações gerenciais e estatísticas, 

através de banco de dados, consolidando informações sobre o 

andamento dos trabalhos da Agência, elaborando relatórios, quadros 

demonstrativos, gráficos e outros documentos necessários ao 

acompanhamento dos resultados das ações desenvolvidas;

XI - analisar e consolidar dados e informações de relatórios 

estatísticos e gerenciais, recomendando, sempre que necessárias, 

medidas corretivas para a compatibilização dos resultados com as 

políticas, diretrizes e metas a serem alcançadas;

XII - promover junto às Diretorias competentes da AMTEC 

as medidas necessárias para o atendimento de diligências e 

solicitações de ordem jurídica, financeira, cadastral e documental, 

expedidas pelos órgãos de controle e fiscalização;

XIII - promover estudos, visando adequar a estrutura 

organizacional à evolução da AMTEC e atualizar as atribuições das 

áreas que as compõem;

XIV - analisar, ajustar e propor normas gerais de 

funcionamento da AMTEC e promover articulações internas, visando 

a implantação e atualização do manual de organização da Agência;

XV - elaborar estudos no campo de racionalização do 

trabalho, gestão de processos, visando aumento de produtividade e 

simplificação dos métodos adotados;

XVI - articular-se com as demais unidades da AMTEC, com 

vistas à obtenção de informações e sugestões visando a execução dos 

planos, programas e projetos;

XVII - emitir pareceres técnicos relativos à implantação de 

novos projetos ou atividades, visando a racionalização e melhoria de 

trabalho, com base nos recursos disponíveis;

XVIII - assessorar as diversas áreas da empresa no 

planejamento e análise de serviços, buscando sempre a solução dos 

problemas existentes ou potenciais;

XIX - elaborar estudos de layout, visando a melhor 

operacionalização de equipamentos e movimentações de recursos 

humanos e materiais;

XX - desenvolver estudos para criação e controle de 

formulários e impressos em uso na AMTEC;

XXI - exercer outras atividades correlatas às suas 

competências e que lhe forem determinadas pelo Presidente da 

AMTEC.

SEÇÃO I

DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

Art. 18. Ao Chefe do Sistema de Gestão da Qualidade - 

SGQ, compete:

I - coordenar, assegurar a implantação e o funcionamento 

eficaz do Sistema de Gestão da Qualidade - SGQ e a formulação e 

implantação de programas de Qualidade, no âmbito da AMTEC;

II - apresentar propostas e projetos que visem à busca da 

excelência dos serviços oferecidos pela AMTEC e o aperfeiçoamento 

do processo de gestão;

III - promover e acompanhar ações destinadas a 

implantação, simplificação e melhoria de processos e procedimentos, 

em conjunto com as demais unidades da AMTEC;

IV - assegurar que o Sistema de Gestão da Qualidade esteja 
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X - planejar e promover o controle e manutenção das 

páginas da “internet” disponibilizadas aos órgãos/entidades da 

Administração Municipal;

XI - exercer outras atividades correlatas as suas 

competências e que lhe forem determinadas pelo Presidente da 

AMTEC.

SEÇÃO I

DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DE 

SISTEMAS

Art. 21. Ao Departamento de Desenvolvimento de 

Sistemas, unidade integrante da estrutura da Diretoria de Tecnologia 

da Informação, compete: 

I - coordenar e controlar as atividades de desenvolvimento, 

implantação e manutenção de sistemas, de elaboração de Planos 

Diretores de Informática e outros estudos e projetos de informatização 

a cargo da AMTEC.

II - orientar e coordenar o desenvolvimento de sistemas, de 

acordo com as estratégias e metodologias aprovadas, configurando os 

modos de avaliação, cronogramas de recursos, prazos, técnicas e 

documentação;

III - realizar junto aos clientes/usuários levantamento de 

dados e informações, com vistas à avaliação das demandas de 

informatização;

IV - indicar os recursos necessários para o desenvolvimento 

de sistemas e de equipamentos, de acordo com as demandas 

levantadas junto aos usuários, providenciando os encaminhamentos 

pertinentes;

V - acompanhar a operação e utilização dos sistemas pelos 

clientes/usuários, orientando e executando os treinamentos 

necessários;

VI - propor à Diretoria de Tecnologia da Informação o 

desenvolvimento e alteração dos sistemas;

VII - administrar os dados inerentes aos sistemas, definindo 

formato, tamanho, limites, utilização e integração dos mesmos;

VIII - acompanhar as atividades inerentes à definição, 

homologação, normas e padrões para desenvolvimento de sistemas;

IX - elaborar pareceres técnicos sobre o desenvolvimento, 

implantação e manutenção de sistemas;

X - responsabilizar-se pela qualidade dos sistemas 

desenvolvidos e mantidos pela AMTEC, planejando e executando 

auditorias de sistemas e outros estudos relacionados à qualidade de 

software;

XI - cumprir as normas e padrões técnicos de documentação 

e segurança dos sistemas definidos pelo Departamento de Suporte 

Técnico;

XII - promover a realização de atividades de treinamento de 

clientes/usuários e dos demais servidores responsáveis pela 

manutenção e utilização dos sistemas;

XIII - exercer outras atividades compatíveis com a natureza 

de suas funções e que lhe forem atribuídas pelo Diretor de Tecnologia 

da Informação.

Parágrafo único. Compete também ao Departamento de 

Desenvolvimento de Sistemas as seguintes atribuições específicas:

I - planejar, desenvolver e manter páginas da Internet dos 

órgãos/entidades da Administração Municipal;

Geral do Município e do Tribunal de Contas dos Municípios;

VII - acompanhar mensalmente, os registros de receitas e 

despesas da AMTEC, os indicadores de desempenho e outras 

atividades, quando solicitadas;

VIII - realizar a emissão de Reservas Orçamentárias, 

assinando-as em conjunto com o Ordenador da Despesa da AMTEC;

IX - articular com o Órgão Central de Sistema Orçamentário 

quanto às normas e procedimentos para disponibilização e 

remanejamentos de receita orçamentária;

X - identificar as necessidade de suplementação 

orçamentária e abertura de créditos adicionais, promovendo, sempre 

que necessário, a solicitação de suplementação orçamentária e de 

abertura de créditos adicionais;

XI - exercer outras atividades correlatas às suas 

competências e que lhes forem determinadas pelo Assessor-Chefe de 

Planejamento, Qualidade e Controle.

TÍTULO IV

DAS COMPETÊNCIAS DAS UNIDADES TÉCNICAS

CAPITULO I

DA DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Art. 20. A Diretoria de Tecnologia da Informação é uma 

unidade técnica da AMTEC que tem por finalidade dirigir, projetar, 

orientar e controlar a execução, direta ou indireta, dos serviços de 

desenvolvimento e implantação de sistemas, suporte técnico, 

instalação e manutenção de equipamentos de informática e demais 

ações relacionadas à prestação de serviços na área de informática, 

competindo lhe especificamente:

I - executar os planos, programas, projetos e atividades de 

informática de competência da AMTEC, mantendo o regular 

funcionamento dos sistemas e equipamentos dentro dos padrões de 

qualidade estabelecidos no âmbito dos órgãos/entidades municipais; 

II - definir, juntamente com as demais Diretorias, 

cronograma e recursos necessários à formalização de contratos e 

outros compromissos de prestação de serviços pela AMTEC;

III - definir estratégias e metodologias de desenvolvimento 

de sistemas, cronogramas de recursos, prazos, técnicas e 

documentação;

IV - aprovar técnicas de processamento de dados ou de 

tratamento de informações e a homologação de sistemas a serem 

utilizados e/ou desenvolvidos pela AMTEC;

V - avaliar a demanda de serviços e equipamentos e 

estabelecer prioridades de atendimento segundo os recursos 

disponíveis;

VI - promover levantamentos de dados e estudos, visando o 

dimensionamento das necessidades dos órgãos/entidades da 

administração Municipal; 

VII - aprovar as especificações técnicas de equipamentos e 

programas a serem adquiridos ou locados pela AMTEC;

VIII - responsabilizar-se pelos serviços de informática 

desenvolvidos e mantidos pela AMTEC, planejando e executando os 

controles e auditorias necessários ao perfeito atendimento dos 

clientes/usuários;

IX - promover a realização de pesquisas, estudos e projetos 

de atualização e modernização das tecnologias de desenvolvimento de 

sistemas adotados pela AMTEC;
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definição, homologação, normas e padrões para desenvolvimento de 

sistemas;

II - avaliar a qualidade dos sistemas desenvolvidos e 

mantidos pela AMTEC, através de atividades de auditoria e outros 

estudos relacionados à qualidade de software;

III - definir metodologias, normas e padrões técnicos para 

desenvolvimento e manutenção e segurança de sistemas;

IV - realizar a administração de dados dos sistemas;

V - realizar testes em sistemas;

VI - efetuar a homologação de sistemas;

VII - planejar, elaborar e executar os planos de auditoria de 

sistemas;

VIII - exercer outras atividades compatíveis com a natureza 

de suas funções e que lhe forem atribuídas pelo Diretor do 

Departamento de Desenvolvimento de Sistemas.

SUBSEÇÃO III

DAS GERÊNCIAS DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS,

DE ARRECADAÇÃO, FINANCEIROS E SOCIAIS

Art. 24. As Gerências de Sistemas Administrativos, de 

Arrecadação, Financeiros e Sociais, são unidades integrantes da 

estrutura do Departamento de Desenvolvimento de Sistemas, as quais 

competem especificamente: 

I - coordenar, executar e controlar as atividades de 

desenvolvimento, implantação e manutenção dos sistemas a cargo da 

unidade;

II - executar o levantamento de dados e de informações 

referentes à manutenção de sistemas;

III - realizar manutenções preventivas e corretivas nos 

sistemas em execução, procedendo aos devidos ajustes, a atualização 

dos programas e da documentação dos sistemas, de acordo com as 

normas e padrões;

IV - elaborar e manter programas de informática;

V - realizar treinamento de clientes/usuários;

VI - realizar conversão e/ou reestruturação de sistemas;

VII - cumprir as metodologias, normas e padrões técnicos 

para desenvolvimento e manutenção de sistemas, bem como as 

normas de segurança relacionadas aos sistemas definidos;

VIII - manter integração com as demais unidades do 

Departamento de Desenvolvimento de Sistemas no que se refere à 

administração de dados;

IX - exercer outras atividades compatíveis com a natureza 

de suas funções e que lhe forem atribuídas pelo Diretor do 

Departamento de Desenvolvimento de Sistemas.

SEÇÃO II

DO DEPARTAMENTO DE GEOPROCESSAMENTO

Art. 25. Ao Departamento de Geoprocessamento, unidade 

integrante da estrutura da Diretoria de Tecnologia da Informação, 

compete:

I - coordenar, executar e controlar as atividades relacionadas 

com dados espaciais ou não espaciais georreferenciados;

II - publicar novas versões do Mapa Urbano Básico Digital 

de Goiânia - MUBDG e do Sistema de Informação Geográfica de 

Goiânia - SIGGO;

III - implementar diretrizes, definir procedimentos e 

II - prestar consultoria nas áreas de desenvolvimento, 

manutenção e controle de páginas para Internet;

III - pesquisar e desenvolver aplicativos para utilização das 

tecnologias envolvidas na Rede de Alta Velocidade;

IV - administrar, manter e desenvolver aplicativos para 

auto-atendimento;

V - alavancar a introdução e o desenvolvimento local de 

aplicações especializadas, com uso intensivo de recursos interativos e 

multimídia;

VI - coletar, organizar e disseminar informações sobre os 

serviços de internet no âmbito dos órgãos/entidades da administração 

municipal;

VII - recomendar padrões e procedimentos técnicos e 

operacionais para o uso da internet pela AMTEC.

SUBSEÇÃO I

DA GERÊNCIA DE PROJETOS

Art. 22. A Gerência de Projetos, unidade integrante da 

estrutura do Departamento de Desenvolvimento de Sistemas, 

compete:

I - coordenar, executar e controlar as atividades de 

desenvolvimento e implantação de novos sistemas e projetos de 

informatização, de acordo com as normas e padrões técnicos 

estabelecidos pela AMTEC;

II - executar levantamento de dados, informações e as regras 

de negócios;

III - executar o gerenciamento de projetos de 

desenvolvimento de sistemas;

IV - elaborar projeto lógico de sistemas, observadas as 

metodologias definidas pela AMTEC;

V - elaborar projeto físico de sistemas, utilizando técnicas 

de prototipação e testes de programas e sistemas;

VI - desenvolver programas de informática;

VII - realizar treinamento de clientes/usuários e das demais 

unidades responsáveis pela manutenção e utilização dos sistemas, a 

cargo da unidade;

VIII - cumprir as normas e padrões técnicos, visando a 

qualidade e a segurança dos sistemas;

IX - elaborar e manter atualizados a documentação e 

manuais dos sistemas;

X - estudar prospecção tecnológica para a utilização de 

novas tecnologias no desenvolvimento de projetos;

XI - manter integração com as demais divisões do 

Departamento de Desenvolvimento de Sistemas no que se refere à 

administração de dados;

XII - exercer outras atividades compatíveis com a natureza 

de suas funções e que lhe forem atribuídas pelo Diretor do 

Departamento de Desenvolvimento de Sistemas.

SUBSEÇÃO II

DA GERÊNCIA DE NORMAS, QUALIDADE E 

AUDITORIA DE SISTEMAS

Art. 23. À Gerência de Normas, Qualidade e Auditoria de 

Sistemas, unidade integrante da estrutura do Departamento de 

Desenvolvimento de Sistemas, compete: 

I - coordenar, executar e controlar as atividades inerentes à 
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XIV - exercer outras atividades compatíveis com a natureza 

de suas funções e que lhe forem atribuídas pelo Diretor de Tecnologia 

da Informação.

SUBSEÇÃO I

DA GERÊNCIA DE REDES E MICROINFORMÁTICA

Art. 27. A Gerência de Redes e Microinformática, unidade 

integrante da estrutura do Departamento de Suporte Técnico, 

compete: 

I - executar atividades relacionadas à microinformática e 

redes no âmbito dos órgãos/entidades da Administração Municipal;

II - planejar, instalar e acompanhar servidores de rede;

III - acompanhar serviços e softwares básicos de redes e 

microinformática;

IV - planejar, criar padrões e normas, certificar, auditar, 

controlar Desktops;

V - planejar, criar padrões e normas, certificar e auditar 

serviços na área de segurança de microinformática e redes;

VI - elaborar pareceres técnicos e especificações de 

equipamentos e softwares de microinformática e redes;

VII - preparar a infraestrutura da AMTEC relacionadas a 

serviços internet para atender às demandas por aplicações de nova 

geração;

VIII - coordenar a atribuição de endereços de internet, o 

registro de nomes de domínios e a interconexão de espinhas dorsais;

IX - exercer outras atividades compatíveis com a natureza 

de suas funções e que lhe forem atribuídas pelo Diretor do 

Departamento de Suporte Técnico.

SUBSEÇÃO II

DA GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA DE 

COMUNICAÇÃO

Art. 28. A Gerência de Infraestrutura de Comunicação, 

unidade integrante da estrutura do Departamento de Suporte Técnico, 

compete:

I - projetar, gerenciar, acompanhar, criar padrões e normas, 

certificar, planejar, auditar, controlar, administrar e executar 

atividades relacionadas à infraestrutura de comunicação e à estrutura 

física de rede não ativa (Rack, patch panel, chassi, etc.);

II - projetar, gerenciar, executar e auditar atividades 

relacionadas a redes locais no que se refere às camadas física e enlace;

III - elaborar pareceres técnicos e especificações de 

equipamentos de comunicação e redes no que se refere às camadas 

física e enlace;

IV - projetar, gerenciar, acompanhar, criar padrões e 

normas, certificar, planejar, auditar, controlar, administrar e executar 

atividades relacionadas Serviços de Telefonia Fixa Comutada (STFC) 

e Telefonia Móvel (SMP);

V - exercer outras atividades compatíveis com a natureza de 

suas funções e que lhe forem atribuídas pelo Diretor do Departamento 

de Suporte Técnico.

SUBSEÇÃO III

DA GERÊNCIA DE BANCO DE DADOS

Art. 29. A Gerência de Banco de Dados, unidade integrante 

desenvolver aplicativos para a manutenção do MUBDG e SIGGO;

IV - coordenar o processo de evolução do MUBDG e do 

SIGGO, definindo a agregação de novas entidades;

V - desenvolver aplicativos que utilizem dados espaciais e 

não espaciais georreferenciados, disponibilizando-os aos 

clientes/usuários;

VI - modelar dados espaciais e não espaciais 

georreferenciados;

VII - efetuar análises espaciais e gerar produtos contendo 

dados espaciais e não espaciais georreferenciados;

VIII - realizar treinamentos de clientes/usuários na área de 

geoprocessamento;

IX - manter permanente integração com órgãos/entidades, 

com vistas ao intercâmbio de informações na área de 

geoprocessamento;

X - exercer outras atividades compatíveis com a natureza de 

suas funções e que lhe forem atribuídas pelo Diretor de Tecnologia da 

Informação.

SEÇÃO III

DO DEPARTAMENTO DE SUPORTE TÉCNICO

Art. 26. Ao Departamento de Suporte Técnico, unidade 

integrante da estrutura da Diretoria de Tecnologia da Informação, 

compete:

I - planejar, realizar pesquisas, estudos e projetos de 

atualização e modernização na área de Tecnologia da Informação 

adotada pela AMTEC;

II - criar e implantar normas e padrões referentes à 

Tecnologia da Informação a serem adotados pela AMTEC;

III - elaborar e implantar programas e projetos técnicos de 

hardware/software que possibilitem melhorias às atividades dos 

clientes/usuários;

IV - mensurar o desempenho de software básico, programas 

e produtos, promovendo os ajustes necessários à sua regular 

utilização;

V - planejar e realizar, em conjunto com outras unidades, 

estudos e projetos referentes à infraestrutura para implantação de 

redes;

VI - fornecer suporte técnico aos clientes/usuários quanto à 

utilização dos recursos do ambiente instalado;

VII - auditar aplicações e arquivos que utilizam recursos do 

sistema e prever o efeito de novas aplicações/alterações nos volumes 

de armazenamento e processamento no ambiente;

VIII - definir rotinas de cópias e recuperação, segurança e 

privacidade de dados;

IX - instalar e controlar o uso de softwares básicos de 

comunicação, programas produtos;

X - elaborar pareceres técnicos e especificações de 

equipamentos em processos de compras/locações e em outras 

transações que envolvam alterações no parque computacional da 

AMTEC;

XI - responsabilizar-se, em conjunto com os fabricantes e 

fornecedores, pelos aspectos técnicos das instalações de software e 

hardware da AMTEC;

XII - realizar a integração de projetos e serviços 

relacionados ao ambiente operacional e software básico;

XIII - criar e manter manual de especificações de hardware e 

software; 
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da Informação.

SUBSEÇÃO I

DA GERÊNCIA DA CENTRAL DE MONITORAMENTO E 

CONTROLE

Art. 31. À Gerência da Central de Monitoramento e 

Controle, unidade integrante da estrutura do Departamento de 

Produção, compete: 

I - registrar e controlar as chamadas via telefone, dos 

clientes/usuários da AMTEC;

II - responsabilizar-se pelo desempenho do Centro de 

Processamento de Dados - CPD e seus periféricos;

III - responsabilizar-se pela guarda, registro e manutenção 

dos arquivos de dados da AMTEC, observadas as normas técnicas 

pertinentes;

IV - verificar o funcionamento do equipamento central, com 

vistas a detectar eventuais falhas de funcionamento e adoção das 

medidas corretivas;

V - selecionar e montar nas unidades correspondentes as 

fitas cartuchos necessárias à execução de programas;

VI - monitorar o andamento e a qualidade da execução dos 

serviços de informática da AMTEC;

VII - informar os clientes/usuário sobre problemas e 

paradas programadas dos serviços da AMTEC;

VIII - acionar e registrar as solicitações de chamadas para os 

prestadores de serviços de tecnologia da informação da AMTEC;

IX - regular os mecanismos de controle do computador 

central e equipamentos complementares, com base na programação e 

prioridades estabelecidas;

X - realizar cópias de segurança, conforme normas 

estabelecidas pelo Departamento de Suporte Técnico;

XI - exercer outras atividades compatíveis com a natureza 

de suas funções e que lhe forem atribuídas pelo Diretor do 

Departamento de Produção.

SUBSEÇÃO II

DA GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Art. 32. À Gerência de Assistência Técnica, unidade 

integrante da estrutura do Departamento de Produção, compete:

I - coordenar, executar e controlar as atividades relacionadas 

à instalação, controle e manutenção de equipamentos, redes elétricas, 

redes lógicas e projetos de redes;

II - cumprir e fazer cumprir as normas de segurança de 

instalações de equipamentos da AMTEC;

III - realizar os serviços de instalação e manutenção de 

equipamentos de informática;

IV - manter atualizado o controle dos equipamentos 

instalados pela AMTEC, juntamente com a área de controle de 

patrimônio, quanto à sua localização e clientes/usuário responsável, 

através de sistema específico;

V - atender as chamadas telefônicas de clientes/usuários e 

registrar e emitir as respectivas ordens de serviços para assistência 

técnica dos equipamentos de informática e instalações elétricas e 

lógicas;

VI - realizar a instalação e manutenção de softwares básicos 

em microcomputadores;

da estrutura do Departamento de Suporte Técnico, compete: 

I - planejar, coordenar, executar e controlar as atividades 

relacionadas à utilização do banco de dados da AMTEC;

II - realizar pesquisas, estudos e projetos de atualização e 

modernização das tecnologias referente a banco de dados adotados 

pela AMTEC;

III - propor e implantar normas e padrões que os sistemas 

devem incorporar, visando assegurar a qualidade dos produtos;

IV - elaborar e implantar programas e projetos técnicos de 

banco de dados que possibilitem melhorias às atividades dos 

clientes/usuários;

V - administrar o Banco de Dados da AMTEC, garantindo a 

sua integridade e utilização de forma eficiente;

VI - estabelecer normas e padrões relacionados ao Banco de 

Dados e aplicativos, mantendo documentação específica;

VII - mensurar o desempenho do Banco de Dados, 

promovendo os ajustes necessários à sua regular utilização;

VIII - exercer outras atividades compatíveis com a natureza 

de suas funções e que lhe forem atribuídas pelo Diretor do 

Departamento de Suporte Técnico.

SEÇÃO IV

DO DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO

Art. 30. O Departamento de Produção, unidade integrante 

da estrutura da Diretoria de Tecnologia da Informação, compete:

I - coordenar, executar e controlar as atividades relacionadas 

à produção dos sistemas de processamento de dados, instalação, 

controle e manutenção de equipamentos, e de redes de computadores a 

cargo da AMTEC;

II - responsabilizar-se pela manutenção e controle da 

Central de Monitoramento e Controle;

III - controlar a execução dos sistemas em produção;

IV - controlar a emissão e a distribuição de relatórios e 

outros documentos gerados através da impressora a laser e de impacto 

da AMTEC;

V - monitorar o desempenho dos serviços de tecnologia da 

informação disponibilizado pela AMTEC;

VI - promover e controlar o atendimento das chamadas, via 

telefone, dos clientes/usuários da AMTEC;

VII - propor à Diretoria de Tecnologia da Informação a 

alteração ou ampliação dos equipamentos instalados nos 

órgãos/entidades da Prefeitura de Goiânia;

VIII - elaborar pareceres técnicos relativos ao uso e 

funcionamento dos equipamentos sob sua responsabilidade e 

instalados pela AMTEC;

IX - elaborar pareceres técnicos referente à 

aquisição/locação de equipamentos e suprimento de informática pela 

Prefeitura de Goiânia;

X - controlar o cumprimento de contratos de manutenção de 

equipamentos com empresas contratadas para esse fim;

XI - responsabilizar-se pela aplicação e prestação de contas 

de recursos oriundos de adiantamentos para fins de aquisição 

emergencial de peças, materiais elétricos e lógicos, pequenos 

aparelhos e manutenção dos serviços computacionais prestados pela 

AMTEC;

XII - exercer outras atividades compatíveis com a natureza 

de suas funções e que lhe forem atribuídas pelo Diretor de Tecnologia 
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Departamento de Produção.

CAPÍTULO II

DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO 

E INOVAÇÃO

Art. 34. A Diretoria de Desenvolvimento Tecnológico e 

Inovação é a unidade técnica da AMTEC que tem por finalidade a 

articulação e o fomento de programas, projetos e ações voltadas para a 

produção, difusão, apropriação e aplicação do conhecimento 

científico, tecnológico e de inovação e o desenvolvimento e 

implantação de programas e projetos de modernização da gestão 

pública do Município, competindo-lhe especificamente:

I - participar e contribuir na elaboração, desenvolvimento e 

execução das políticas públicas em Ciência, Tecnologia e Inovação 

destinadas à promoção do desenvolvimento sustentável da região de 

Goiânia;

II - promover, desenvolver e implantar programas e projetos 

de modernização da gestão pública e de desenvolvimento tecnológico 

dos órgãos/entidades da Administração Municipal; 

III - articular a cooperação técnico-científica e financeira 

para a execução de programas, projetos e atividades de 

desenvolvimento científico e tecnológico e o intercâmbio de 

informações junto às esferas públicas Municipal, Estadual e Federal, 

organismos nacionais e estrangeiros, entidades privadas e do terceiro 

setor; 

IV - promover o desenvolvimento de projetos de inclusão 

digital e de tecnologias sociais;

V - fomentar a qualificação e aperfeiçoamento de técnicos e 

cientistas, em colaboração com universidades e instituições de ensino, 

pesquisa e desenvolvimento em ciência e tecnologia;

VI - apoiar o empreendedorismo voltado para a área de 

ciência e tecnologia e a execução de programas, projetos e ações que 

motivem as organizações a desenvolverem e adotarem novas 

tecnologias;

VII - fomentar o desenvolvimento de indicadores 

empresariais de inovação tecnológica e desenvolvimento;;

VIII - fomentar a adoção de inovações científicas e 

tecnológicas, visando o aprimoramento dos processos e a melhoria da 

qualidade de produtos e serviços;

IX - acompanhar o desenvolvimento e manutenção de redes 

de cooperação tecnológica; 

X - promover e incentivar a realização de feiras, congressos, 

seminários cursos e outros eventos nas áreas da ciência, tecnologia e 

inovação;

XI - implementar ações de estímulo à participação dos 

cidadãos e entidades da sociedade no processo de avaliação dos 

serviços prestados pelos Órgãos/Entidades da Administração 

Municipal;

XII - exercer outras atividades compatíveis com a natureza 

de suas funções e que lhe forem atribuídas pelo Presidente da AMTEC.

SEÇÃO I

DO DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS

Art. 35. Ao Departamento de Projetos Estratégicos, 

unidade integrante da estrutura da Diretoria de Desenvolvimento 

Tecnológico e Inovação, compete:

VII - realizar manutenção preventiva e corretiva em 

equipamentos de informática;

VIII - realizar projetos de rede elétrica e lógica;

IX - executar serviços de configuração de rede, conforme 

definições da área de infraestrutura de comunicação;

X - elaborar estudos para criação e/ou melhoria de 

aplicativos para serem utilizados nos microcomputadores e na rede da 

Prefeitura de Goiânia;

XI - exercer outras atividades compatíveis com a natureza 

de suas funções e que lhe forem atribuídas pelo Diretor do 

Departamento de Produção.

Parágrafo único. A Gerência de Assistência Técnica 

contará com um Encarregado Técnico pelo Laboratório de 

Informática responsável pela orientação e controle das atividades de 

manutenção e configuração de microcomputadores e outros 

equipamentos de informática encaminhados à AMTEC para 

assistência técnica e, também, com 06 (seis) Supervisores de 

Manutenção de Redes e Equipamentos, com as seguintes 

competências:

I - coordenar e supervisionar em campo equipes de 

instalação e manutenção de redes e equipamentos e abastecer o 

Sistema da Central de Monitoramento e Controle;

II - realizar a abertura e acompanhar o cumprimento das 

ordens de serviços, informando aos usuários a situação e prazos de 

atendimento de cada solicitação;

III - acompanhar e orientar a elaboração de projetos de redes 

estruturadas (dados e voz) e elétricas;

IV - supervisionar a execução dos serviços de manutenção 

de instalações elétricas e lógicas;

V - auxiliar na especificação para aquisição de materiais 

elétricos e lógicos utilizados na instalação e manutenção de redes;

VI - supervisionar a execução dos serviços de instalação e 

configuração de redes sem fio;

VII - exercer outras atividades compatíveis com a natureza 

de suas funções e que lhe forem atribuídas pela Gerência de 

Assistência Técnica.

SUBSEÇÃO III

DA GERÊNCIA DE EXECUÇÃO

Art. 33. À Gerência de Execução, unidade integrante da 

estrutura do Departamento de Produção, compete:

I - coordenar, executar e controlar as atividades relacionadas 

à execução de rotinas dos sistemas em produção;

II - elaborar programas de formatação e criação de 

formulários, imagens, relatórios, correspondências e outros 

documentos de impressão;

III - responsabilizar-se pela recepção e a transferência de 

dados da arrecadação do Município de Goiânia e consignações;

IV - operar as impressoras para emissão de relatórios e 

outros documentos, sob sua responsabilidade;

V - recepcionar, conferir e preparar para distribuição ou 

remessa de documentos impressos em grande volume pela AMTEC;

VI - controlar a entrega aos clientes/usuários de documentos 

e outros relatórios impressos;

VII - exercer outras atividades compatíveis com a natureza 

de suas funções e que lhe forem atribuídas pelo Diretor do 
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resultados alcançados referentes às iniciativas de modernização dos 

processos da Administração Municipal;

IX - exercer outras atividades compatíveis com a natureza 

de suas funções e que lhe forem atribuídas pelo Diretor do 

Departamento de Projetos Estratégicos.

SUBSEÇÃO II

DA GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

Art. 37. À Gerência de Desenvolvimento Profissional, 

unidade integrante da estrutura do Departamento de Projetos 

Estratégicos, compete: 

I - identificar, em parceria com os órgãos da administração 

municipal, as necessidades de desenvolvimento profissional das 

pessoas;

II - propor programas de desenvolvimento profissional e 

tecnológico, visando atender os projetos definidos para modernização 

da gestão pública;

III - coordenar e monitorar, em parceria com os 

órgãos/entidades da administração municipal, a organização e 

realização dos treinamentos definidos nos projetos de modernização 

da gestão pública;

IV - analisar o perfil de instituições ou empresas que 

ministram treinamentos, tendo em vista o atendimento aos projetos da 

modernização da gestão pública, de acordo com as normas e 

procedimentos vigentes;

V - promover parcerias entre a administração municipal, 

entidades educacionais, empresas de consultorias, e instrutores, 

visando a implementação dos programas de desenvolvimento 

profissional;

VI - avaliar os programas e os resultados de 

desenvolvimento profissional e tecnológico;

VII - planejar, programar e divulgar planos de treinamento e 

suas estratégias, a curto, médio e longo prazo e integrá-los aos planos 

estratégicos da AMTEC e da Secretaria Municipal de Administração e 

Recursos Humanos;

VIII - analisar e definir as metodologias de treinamento e 

desenvolvimento de pessoas a serem aplicadas;

IX - elaborar, analisar e controlar os pré-requisitos 

necessários à participação em treinamentos a serem ministrados; 

X - divulgar a programação de treinamento, realizar 

inscrições e controles da participação dos servidores;

XI - preparar, selecionar e elaborar, em conjunto com 

instrutores, materiais instrucionais necessários aos treinamentos, tais 

como manuais, apostilas, avaliações e recursos;

XII - providenciar as ações necessárias ao registro, controle 

e expedição de certificados, declarações e atestados de participação ou 

condução de cursos e atividades afins;

XIII - elaborar indicadores e relatórios das atividades 

realizadas pela área, promovendo avaliações e apuração da validade, 

resultados e benefícios oriundos dos treinamentos ministrados;

XIV - administrar as atividades pertinentes à Biblioteca da 

AMTEC, providenciando a seleção, aquisição, catalogação, 

classificação, indexação, preparo e controle de empréstimos, bem 

como a organização, preservação, guarda do material bibliotecário e 

demais ações necessárias;

XV - colocar à disposição dos usuários o acervo da 

Biblioteca (catálogos, guias, anuários e repertórios), visando a 

I - promover a elaboração de projetos nas áreas de ciência, 

tecnologia e inovação para o desenvolvimento da Administração 

Municipal; 

II - propor e coordenar a elaboração e execução políticas, 

programas e projetos de modernização da gestão pública;

III - desenvolver e implantar de metodologias e técnicas de 

avaliação dos serviços prestados pelos órgãos/entidades municipais e 

da utilização dos recursos disponíveis frente aos objetivos propostos 

pela Administração Municipal;

IV - identificar no âmbito da administração pública 

municipal as necessidades e os parceiros para elaboração de projetos 

estratégicos de desenvolvimento tecnológico e inovação; 

V - articular parcerias e a aprovação de programas para 

captação de recursos para realização de projetos de cunho estratégico 

para a Administração Municipal;

VI - desenvolver e recomendar processos de gerenciamento 

de projetos, garantia da qualidade, análise e instrumentos de medição 

dos serviços públicos;

VII - supervisionar a elaboração de projetos, acompanhando 

suas etapas de desenvolvimento, definindo padrões e modelos de 

gerenciamento na sua área de competência;

VIII - orientar, acompanhar e dar consultoria a gerentes de 

projetos e supervisionar a condução do desenvolvimento profissional 

das equipes envolvidas nos projetos estratégicos;

IX - exercer outras atividades compatíveis com a natureza 

de suas funções e que lhe forem atribuídas pelo Diretor de 

Desenvolvimento Tecnológico e Inovação.

SUBSEÇÃO I

DA GERÊNCIA DE MODERNIZAÇÃO DA 

GESTÃO PÚBLICA

Art. 36. A Gerência de Modernização da Gestão Pública, 

unidade integrante da estrutura do Departamento de Projetos 

Estratégicos, compete: 

I - realizar pesquisas e levantamentos de dados e 

informações organizacionais, junto aos órgãos/entidades municipais, 

visando a melhoria dos processos da gestão pública; 

II - desenvolver planos, programas, projetos e ações nas 

áreas de modernização de processos e de desenvolvimento 

profissional e tecnológico;

III - avaliar e propor ferramentas gerenciais, tecnológicas e 

outros recursos necessários a melhoria do desempenho dos processos 

organizacionais da Administração Municipal;

IV - avaliar resultados e os procedimentos executados pelas 

áreas de atendimento ao cidadão, promovendo a melhoria e a 

qualidade dos serviços prestados;

V - identificar e mapear em parceria com órgãos/entidades 

da Administração Municipal os processos de trabalho e os recursos 

envolvidos na sua execução, visando a modernização dos processos na 

gestão pública;

VI - propor e coordenar projetos e atividades voltadas para a 

redução de custos, visando a economia de recursos utilizados pelos 

órgãos/entidades municipais; 

VII - analisar, acompanhar e propor melhorias no 

funcionamento dos sistemas municipais de planejamento, avaliação e 

controle e a melhoria dos processos de trabalho;

VIII - avaliar, juntamente com os órgãos envolvidos, os 
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realização e execução de P&D&I compartilhados; 

III - difundir práticas de gestão da propriedade intelectual e 

intercâmbio de diferenciais de qualidade em gestão de processos de 

P&D&I;

IV - elaborar projetos e promover a implantação de 

incubadoras tecnológicas em Goiânia, visando propiciar o 

desenvolvimento econômico e tecnológico do Município; 

V - apoiar projetos e ações de incentivo à capacitação e 

desenvolvimento do empreendedorismo;

VI - desenvolver serviços de informação tecnológica, 

consultorias técnicas e treinamentos, tecnologias de processo, produto 

e gestão para a transformação de idéias inovadoras em 

empreendimentos;

VII - exercer outras atividades compatíveis com a natureza 

de suas funções e que lhe forem atribuídas pelo Diretor do 

Departamento de Fomento e Incentivo Tecnológico.

SUBSEÇÃO II

DA GERÊNCIA DO PROGRAMA GOIÂNIA DIGITAL

Art. 40. À Gerência do Programa Goiânia Digital, unidade 

diretamente subordinada Departamento de Fomento e Incentivo 

Tecnológico, compete:

I - desenvolver atividades de suporte técnico e 

administrativo ao Programa de Apoio ao Empreendimento Digital de 

Tecnologia de Informação e Comunicação - Goiânia Digital;

II - sistematizar dados e informações que subsidiem o 

Comitê do Programa estabelecer as normas, diretrizes e programas de 

trabalho, de acordo com os dispositivos legais em vigor;

III - fornecer orientação e informação os interessados em 

aderirem ao Programa Goiânia Digital;

IV - organizar, controlar e manter atualizada a 

documentação referente ao Programa Goiânia Digital;

V - receber, protocolar e encaminhar os processos de 

habilitação das empresas ao Programa;

VI - prover a infraestrutura necessária para as reuniões e 

expedir atos de convocação extraordinária do Comitê, quando 

necessário;

VII - coordenar, supervisionar e controlar as atividades 

pertinentes ao expediente e elaborar minutas de Resoluções do 

Comitê;

VIII - proceder a publicação das decisões emanadas pelo 

Comitê;

IX - exercer outras atividades compatíveis com a natureza 

de suas funções e que lhe forem atribuídas pelo Diretor do 

Departamento de Fomento e Incentivo Tecnológico.

TÍTULO V

DAS COMPETÊNCIAS DAS UNIDADES

DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CAPÍTULO I

DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Art. 41. A Diretoria Administrativa e Financeira é a unidade 

da AMTEC incumbida de dirigir, programar, orientar e controlar a 

execução das atividades relacionadas à administração de pessoas, de 

material e patrimônio, de transporte, de zeladoria e vigilância e, 

eficácia das pesquisas e contribuir para o desenvolvimento do 

conhecimento de seus usuários;

XVI - desenvolver programas de ajustamento e de 

readaptação profissional dos servidores à suas funções, em conjunto 

com o Órgão Central do Sistema de Administração de Recursos 

Humanos da Prefeitura;

XVII - exercer outras atividades compatíveis com a 

natureza de suas funções e que lhe forem atribuídas pelo Diretor do 

Departamento de Projetos Estratégicos.

SEÇÃO II

DO DEPARTAMENTO DE FOMENTO E 

INCENTIVO TECNOLÓGICO

Art. 38. O Departamento de Fomento e Incentivo 

Tecnológico, unidade integrante da estrutura da Diretoria de 

Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, compete: 

I - fomentar o desenvolvimento de pesquisas nas áreas 

científica e tecnológica;

II - estimular iniciativas empreendedoras e pró-ativas, 

visando à criação de oportunidades para a inovação no Município;

III - desenvolver programas e ações de inclusão social, 

mediante a utilização de tecnologia e a difusão do conhecimento;

IV - auxiliar no desenvolvimento e avaliação de indicadores 

empresariais de inovação tecnológica no âmbito do Município;

V - promover e incentivar as iniciativas de disponibilização 

de novas tecnologias para o Município;

VI - desenvolver estudos e projeto para implantação de 

incubadoras tecnológicas em Goiânia;

VII - desenvolver estudos e elaborar diagnóstico da 

capacitação tecnológica das empresas atuantes no Município de 

Goiânia;

VIII - incentivar e apoiar programas e projetos de concessão 

de bolsas de estudo voltadas para o desenvolvimento técnico-

científico;

IX - incentivar e apoiar programas e projetos de 

financiamento de pesquisas em ciência e tecnologia;

X - propor parcerias com universidades e institutos de 

pesquisa, de ciência e tecnologia, organizações do terceiro setor, 

órgãos públicos e empresas privadas que possam contribuir para o 

desenvolvimento tecnológico e de inovação no Município;

XI - exercer outras atividades compatíveis com a natureza 

de suas funções e que lhe forem atribuídas pelo Diretor de 

Desenvolvimento Tecnológico e Inovação.

SUBSEÇÃO I

DA GERÊNCIA DE COOPERAÇÃO EM TECNOLOGIA E 

INOVAÇÃO

Art. 39. À Gerência de Cooperação em Tecnologia e 

Inovação, unidade diretamente subordinada Departamento de 

Fomento e Incentivo Tecnológico, compete:

I - promover a cooperação entre instituições e pesquisadores 

da área de ciência, tecnologia e inovação em projetos de interesse 

estratégico para o Município de Goiânia;

II - realizar estudos e propostas para a captação em bloco de 

recursos estaduais, federais e internacionais e de parcerias para a 
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unidades da AMTEC relativos às necessidades de pessoal e de 

treinamentos, visando a programação de concursos públicos e a 

elaboração de programas de desenvolvimento e aperfeiçoamento;

XVI - coordenar o desenvolvimento e implantação de 

programas de avaliações periódicas de desempenho dos servidores;

XVII - determinar a apuração de irregularidades de 

qualquer natureza inerente às atividades administrativas e financeiras 

e propor à Presidência a abertura de sindicâncias, processos 

administrativos disciplinares e outros atos legais; 

XVIII - coordenar no âmbito da AMTEC as relações 

sindicais e previdenciárias, de acordo com a legislação vigente;

XIX - coordenar as atividades relacionadas à segurança e 

saúde no trabalho, promovendo o cumprimento das normas e 

procedimentos pertinentes;

XX - instruir os processos de compras e contratações de 

serviços, observando sempre os preceitos e princípios da Lei de 

Licitações e Contratos, juntamente com a Secretaria de Compras e 

Licitações da Administração Municipal, quando for o caso;

XXI - providenciar e controlar a aquisição e a distribuição 

de materiais e a análise da viabilidade de reparos em materiais e 

equipamentos, providenciando sua recuperação;

XXII - promover o controle atualizado dos bens 

patrimoniais da AMTEC;

XXIII - promover a aplicação de penalidades a fornecedores 

de material e prestadores de serviços inadimplentes, nos casos de sua 

competência;

XXIV - planejar, dirigir e controlar os serviços de 

comunicações administrativas: recepção, telefonia, protocolo e 

arquivo da AMTEC;

XXV - programar e determinar as atividades de vigilância e 

limpeza das instalações da AMTEC, bem como os serviços de copa;

XXVI - propor, programar e promover, em conjunto com 

associações, eventos e atividades culturais, recreativas, esportivas e 

sociais, visando a convivência saudável na AMTEC e o 

congraçamento dos servidores e seus dependentes;

XXVII - exercer outras atividades correlatas as suas 

competências e que lhe forem determinadas pelo Presidente da 

AMTEC.

SEÇÃO I

DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Art. 42. A Divisão de Contabilidade, unidade integrante da 

estrutura da Diretoria Administrativa e Financeira, compete:

I - executar a contabilidade dos atos e fatos administrativos, 

financeiros e patrimoniais, da AMTEC e do Fundo de Apoio à Ciência, 

Tecnologia e Inovação de Goiânia - FACITEGO, de acordo com as 

Normas e Instruções dos Órgãos dos Sistemas: Orçamentário, 

Financeiro, Contábil e Patrimonial e demais disposições legais 

pertinentes;

II - elaborar Plano de Contas Contábeis de acordo com a 

normatização emanada pelo Órgão Central do Sistema de 

Contabilidade;

III - elaborar os balancetes mensais, o Balanço Anual e 

outros demonstrativos contábeis, conforme orientação do Órgão 

Central do Sistema de Contabilidade, encaminhando ao Órgão de 

Controle Interno para análise e parecer;

IV - verificar todas as documentações a serem 

também, das atividades de execução orçamentária, financeira e 

contábil, de acordo com as normas, regulamentos e instruções dos 

órgãos centrais dos sistemas de Planejamento, Finanças e 

Administração e Recursos Humanos do Município, competindo-lhe 

especificamente: 

I - zelar pela observância das disposições legais e 

regimentais em vigor, cumprindo e fazendo cumprir o disposto no 

presente Regimento, na legislação e demais normas aplicáveis às áreas 

de sua competência;

II - elaborar e apresentar à Presidência e ao Conselho de 

Gestão, o planejamento anual dos projetos e atividades a serem 

desenvolvidas pelas áreas de sua competência;

III - programar, dirigir e controlar a execução orçamentária, 

financeira e contábil da AMTEC;

IV - autorizar, em conjunto com o Presidente, toda e 

qualquer despesa da AMTEC, promovendo o controle das atividades 

referentes a pagamentos, recebimentos e outras movimentações dos 

recursos financeiros da Autarquia; 

V - promover a arrecadação e o controle de recursos 

provenientes de repasses do Tesouro Municipal, convênios, contratos 

de prestação de serviços e operações de créditos;

VI - assinar, em conjunto com o Presidente, os cheques e 

ordens de pagamento e demais documentos de execução orçamentária 

e financeira da AMTEC; 

VII - promover o registro e controle atualizado dos 

compromissos financeiros e da disponibilidade orçamentária e 

financeira da AMTEC;

VIII - promover a elaboração e assinar, juntamente com o 

Gerente de Contabilidade e o Presidente da AMTEC, os balancetes 

mensais, as prestações de contas, balanços anuais e outros documentos 

de apuração contábil;

IX - mandar proceder anualmente, ou sempre que entender 

necessário, o balanço de todos os valores da Tesouraria, efetuando a 

sua tomada de contas;

X - promover o cumprimento da legislação e regulamentos 

pertinentes aos servidores estatutários e do Plano de Cargos, Carreiras 

e Salários - PCCS e demais normas relativas aos empregados celetistas 

do Quadro de Pessoal da AMTEC; 

XI - responsabilizar-se pela elaboração e controle da folha 

de pagamento, inclusão de proventos e benefícios, concessão de 

férias, licenças e demais direitos aos servidores, observadas as 

diretrizes do Órgão Central do Sistema de Administração de Recursos 

Humanos da Prefeitura; 

XII - providenciar a emissão de relatórios gerenciais sobre a 

folha de pagamento e informações sobre o quantitativo, lotação e 

demais dados funcionais relativos aos servidores, encaminhando nos 

prazos fixados, os relatórios mensais da folha de pagamento, 

consignações, do IPSM, IMAS, INSS e dos demais encargos sociais;

XIII - manifestar-se em processos que envolvam matérias 

relativas à situação funcional dos servidores, tais como: lotação, 

remanejamento, reaproveitamento, readaptação, remuneração e 

outros assuntos, observadas a legislação própria e as relações 

trabalhistas;

XIV - controlar e acompanhar os processos da AMTEC, 

submetidos a exames junto a Inspetoria Regional do Tribunal de 

Contas dos Municípios, providenciando o atendimento aos despachos 

e diligências que a eles se referem junto às áreas competentes;

XV - promover estudos e levantamentos periódicos junto às 
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XI - manter controle dos recursos financeiros existentes em 

contas correntes, controlando os depósitos e as retiradas, de acordo 

com a documentação correspondente para acompanhamento e 

conciliação bancária; 

XII - realizar conciliações bancárias, fechamento bancário 

mensal e encaminhar a Gerência Financeira os extratos bancários e os 

processos pagos;

XIII - programar e executar as atividades de pagamentos a 

credores da Agência e inclusive da folha de pagamento de pessoal;

XIV - efetuar e controlar as prestações de contas de 

adiantamentos em geral;

XV - articular, junto aos Órgãos responsáveis, para que o 

recolhimento dos débitos das consignações (servidor e patronal) seja 

feito obedecendo aos prazos estabelecidos na legislação e nos 

convênios e/ou contratos;

XVI - acompanhar os processos de pagamentos e 

recebimentos junto aos órgãos competentes e elaborar relatórios sobre 

a situação dos mesmos para Diretoria;

XVII - manter controle financeiro da folha de pagamento e 

encaminhar demonstrativo para as unidades competentes; 

XVIII - acompanhar o controle dos recursos financeiros 

existentes em contas correntes, controlando os depósitos e as retiradas, 

de acordo com a documentação correspondente, e a conciliação 

bancária;

XIX - fornecer elementos aos órgãos próprios para estudo e 

comportamento da despesa;

XX - preparar e encaminhar à Gerência de Contabilidade 

toda a documentação do mês que gerou receitas e despesas para 

elaboração do Balancete mensal;

XXI - controlar e acompanhar o andamento dos processos 

de pagamento junto aos órgãos competentes da administração 

municipal e ao Tribunal de Contas dos Municípios;

XXII- exercer outras atividades compatíveis com a natureza 

de suas funções e que lhe forem atribuídas pelo Diretor Administrativo 

e Financeiro.

SEÇÃO III

DA DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS

Art. 44. À Divisão de Gestão de Pessoas, unidade da 

Diretoria Administrativa e Financeira, compete:

I - aplicar a legislação de pessoal, normas, instruções e 

regulamentos referentes à administração de pessoal, de acordo com as 

diretrizes do Órgão Central do Sistema de Administração de Recursos 

Humanos da Prefeitura e Consolidação das Leis do Trabalho - CLT;

II - identificar as necessidades de pessoal, solicitar a 

realização de concursos públicos e a contratação de estagiários e 

prestadores de serviços para o suprimento de vagas nas diversas 

unidades da AMTEC, de acordo com as normas vigentes;

III - examinar, emitir pareceres técnicos e informações em 

processos que envolvam matéria relativa à situação funcional dos 

servidores, tais como: lotação, remanejamento, reaproveitamento, 

readaptação, salários e outros assuntos, observada a legislação própria 

e relações trabalhistas;

IV - coordenar e controlar as atividades pertinentes à folha 

de pagamento, benefícios, férias, controle de freqüência, relações 

sindicais e previdenciárias, de acordo com a legislação vigente;

encaminhadas ao Tribunal de Contas dos Municípios, juntamente com 

os balancetes mensais e Balanço Anual;

V - exercer permanente controle contábil, fornecendo 

elementos aos órgãos técnicos responsáveis por estudos relacionados 

com endividamento;

VI - fornecer dados necessários à Assessoria de 

Planejamento, Qualidade e Controle, para elaboração da proposta 

orçamentária anual e dos planos de aplicação da AMTEC;

VII - revisar, analisar e registrar os fatos contábeis 

decorrentes dos bens do ativo permanente de materiais, bens 

inservíveis e outros;

VIII - preparar a documentação e elaborar a prestação de 

contas de verbas, provenientes de convênios e empréstimos;

IX - gerar relatórios contábeis de sua responsabilidade;

X - manter sob controle e guarda para futuras averiguações 

toda a documentação contábil;

XI - realizar escrituração sintética e analítica da gestão 

orçamentária, financeira, contábil e patrimonial e manter controle e 

registro sobre dívidas;

XII - exercer outras atividades correlatas à suas 

competências e que lhe forem determinadas pelo Diretor 

Administrativo e Financeiro da AMTEC e pelo Gestor do 

FACITEGO.

SEÇÃO II

DA DIVISÃO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA E

TESOURARIA

Art. 43. À Divisão de Execução Financeira e Tesouraria, 

unidade da Diretoria Administrativa e Financeira, compete:

I - coordenar, orientar, controlar e fiscalizar os assuntos 

referentes à administração financeira e à arrecadação de valores da 

AMTEC;

II - manter controles relativos à arrecadação e suprimentos 

de fundos e outros relacionados com verbas da AMTEC;

III - manter controle de guias de recolhimento e ordens de 

pagamento, orçamentárias e extra-orçamentárias;

IV - elaborar, mensalmente, Quadro Demonstrativo das 

previsões de despesas e receitas, tendo em vista a execução do 

orçamento de custeio e investimentos;

V - executar e controlar os pagamentos e recebimentos, 

registrando e controlando os lançamentos no sistema específico; 

VI - responsabilizar-se pela guarda dos valores monetários 

da AMTEC ou de terceiros a ela caucionados, talões de cheques e 

demais documentos da tesouraria;

VII - promover, diariamente, os lançamentos de créditos e 

débitos em sistema específico, conforme determinação do Órgão 

Central de Tesouraria da Prefeitura;

VIII - controlar o fluxo de caixa e preparar os boletins 

diários de movimentação e saldo das contas bancárias;

IX - preparar cheques, guias de recolhimento e ordens de 

pagamento, orçamentárias e extra-orçamentária, de acordo com a 

disponibilidade financeira da Agência;

X - promover o recolhimento de débitos para com as 

instituições de previdência e as consignações em folha de pagamento, 

bem como outras devidamente autorizadas, obedecendo os prazos 

estabelecidos na legislação e nos convênios e/ou contratos.
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V - efetuar os lançamentos e controles dos valores para 

pagamento dos benefícios que os servidores fazem jus, de acordo com 

a normas e legislação de pessoal vigente;

VI - organizar e manter atualizados os documentos 

necessários à progressão dos servidores na carreira, conforme o Plano 

de Cargos, Carreiras e Salários - PCCS da AMTEC e do Estatuto dos 

Servidores Públicos do Município e Planos de Carreira aprovados por 

leis próprias;

VII - emitir cartões de identidade funcional dos servidores;

VIII - prestar informações em processos que envolvam 

matéria relativa à situação funcional, tais como: lotação, 

remanejamento, reaproveitamento, readaptação, salários, vantagens 

deveres dos servidores e seus dependentes e outros assuntos, 

observada a legislação própria e relações trabalhistas;

IX - expedir Declaração e Certidão de Tempo de Serviço;

X - elaborar rescisões de contrato e ou acerto de contas dos 

servidores;

XI - gerar e encaminhar mensalmente a SEFIP e GEFIP nos 

prazos estabelecidos na legislação;

XII - encaminhar relatórios da Folha de Pagamento, das 

Consignações, do IPSM, IMAS, INSS e dos demais encargos sociais 

ao Diretor Administrativo e Financeiro para as providências cabíveis;

XIII - manter controle atualizado do quantitativo por cargo e 

da lotação numérica e nominal dos servidores;

XIV - elaborar o planejamento anual das férias dos 

servidores, em comum acordo com as diversas chefias das unidades da 

AMTEC, controlar e emitir os avisos e os recibos de férias;

XV - realizar o acompanhamento e controle da freqüência 

dos servidores e estagiários;

XVI - coordenar e monitorar a frequência dos servidores e 

horas extras, através de sistema específico, conforme legislação 

pertinente;

XVII - receber, lançar e controlar os atestados médicos dos 

servidores, de acordo com normas e legislação própria vigente;

XVIII - emitir, em convênio com o Instituto de Assistência 

Médica dos Servidores, guias de consultas e de encaminhamento de 

servidores e dependentes para médicos e laboratórios, quando 

necessário;

XIX - elaborar relatórios e indicadores referentes a 

frequência dos servidores;

XX - exercer outras atividades correlatas às suas 

competências e que lhe forem determinadas pelo Chefe da Divisão de 

Gestão de Pessoas.

SUBSEÇÃO II

DO SETOR DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO

Art. 46. Ao Setor de Saúde e Segurança do Trabalho, 

unidade da Divisão de Gestão de Pessoas, compete:

I - propor e divulgar normas e procedimentos que visem a 

proteção da integridade física e mental dos servidores e a melhoria das 

condições do ambiente de trabalho, observadas as diretrizes da 

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, normas 

e legislação pertinente;

II - propor, implementar e controlar as atividades 

relacionadas à segurança e saúde no trabalho e implementar ações 

preventivas, sociais e integrativas que promovam o bem-estar e a 

V - promover e supervisionar as atividades de registro, 

cadastro e controle da situação funcional dos servidores, 

comissionados e à disposição da AMTEC;

VI - supervisionar a elaboração da Folha de Pagamento e as 

respectivas inclusões de proventos, consignações, descontos do 

IPSM, IMAS, INSS e dos demais encargos sociais, encaminhando 

relatório final ao Diretor Administrativo e Financeiro para apreciação;

VII - propor e acompanhar a abertura de inquéritos, 

sindicâncias, processos administrativos e outros atos legais, a fim de 

apurar irregularidades referentes aos servidores; 

VIII - promover o exame de questões e processos sobre 

direitos, vantagens, deveres e de outros assuntos funcionais;

IX - propor normas, procedimentos e instruções 

relacionadas à gestão de pessoas;

X - planejar e coordenar as atividades relacionadas à 

segurança e saúde no trabalho, através do cumprimento da legislação 

vigente;

XI - implementar ações preventivas, sociais e integrativas 

que visem melhoria da qualidade de vida das pessoas da AMTEC; 

XII - divulgar normas e procedimentos que visem a proteção 

da integridade física e mental dos servidores e a melhoria das 

condições do ambiente de trabalho;

XIII - coordenar e acompanhar o processo de integração 

funcional e o desempenho das pessoas recém-admitidas;

XIV - coordenar o desenvolvimento e implantação de 

programas de avaliações periódicas de desempenho e das 

competências dos servidores da AMTEC;

XV - desenvolver programa de pré-aposentadoria que esteja 

inserido no processo de compatibilização das necessidades 

individuais dos servidores com as necessidades organizacionais de 

planejamento e de desenvolvimento das pessoas da AMTEC;

XVI - promover campanhas e executar projetos de 

prevenção ao: alcoolismo, tabagismo, auto medicação, uso de drogas, 

hipertensão, bem como, educação alimentar e outros projetos de 

acordo com as demandas apresentadas;

XVII - exercer outras atividades correlatas às suas 

competências e que lhe forem determinadas pelo Diretor 

Administrativo e Financeiro.

SUBSEÇÃO I

DO SETOR DE CADASTRO E FOLHA DE PAGAMENTO

Art. 45. Ao Setor de Cadastro e Folha de Pagamento, 

unidade da Divisão de Gestão de Pessoas, compete:

I - executar as atividades de registro, cadastro e controle da 

situação funcional dos servidores celetistas e estatutários efetivos e 

comissionados e à disposição, lotados na AMTEC;

II - organizar e manter atualizados os registros de dados e 

informações de controle funcional dos servidores no sistema 

específico;

III - verificar, organizar e controlar a documentação 

necessária à posse dos servidores concursados, comissionados, de 

contrato temporário e estagiários;

IV - elaborar as folhas de pagamento dos empregados do 

Quadro Provisório sob regime celetista e dos servidores estatutários, 

juntamente com os encargos sociais, descontos e consignações 

autorizadas, de acordo com a legislação em vigor;
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verificação das especificações técnicas dos itens a serem contratados 

ou adquiridos, encaminhando os processos de compras que 

demandem licitação à Secretaria Municipal de Compras e Licitações, 

quando for o caso;

II - instruir os processos de compras de materiais ou 

serviços, em todas as modalidades, subsidiando na realização de 

cotações de preços e verificação das especificações técnicas dos itens 

a serem contratados;

III - realizar pesquisas, seleção e cadastramento de 

fornecedores e prestadores de serviço em geral e manter a atualização 

dos cadastros de fornecedores;

IV - levantar junto a fornecedores cotações de preços de 

produtos e/ou serviços a serem adquiridos pela AMTEC;

V - responsabilizar-se pela aplicação de recursos oriundos 

de adiantamentos para compra emergencial de materiais e serviços, de 

acordo com os procedimentos em vigor, prestando contas de sua 

execução;

VI - elaborar pedidos para aquisição de materiais e serviços 

em geral a serem adquiridos para AMTEC e manter arquivo destas 

documentações;

VII - acompanhar processos de compras em todas as suas 

instâncias, até o seu arquivamento;

VIII - convocar fornecedores para a entrega de materiais 

e/ou serviços quando da liberação dos empenhos;

IX - auxiliar a Comissão Geral de Licitação e a Comissão 

Especial de Licitação, no caso de dúvidas quanto às especificações 

e/ou divergências nos preços estimados e ofertados de produtos e/ou 

serviços a serem adquiridos;

X - encaminhar à Assessoria Jurídica informações sobre 

fornecedores que não cumprirem qualquer obrigação contratual;

XI - gerar relatórios e/ou informações necessárias aos 

sistemas contábil, orçamentário e financeiro referentes a sua área de 

competência;

XII - exercer outras atividades correlatas às suas 

competências e que lhe forem determinadas pelo Diretor 

Administrativo e Financeiro.

SEÇÃO V

DA DIVISÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

Art. 48. À Divisão de Material e Patrimônio, compete:

I - receber, conferir, examinar, armazenar, conservar a 

distribuir o material adquirido e responsabilizar-se pelo registro dos 

bens patrimoniais da AMTEC;

II - orientar e fiscalizar os serviços da carga e descarga de 

materiais;

III - atestar o recebimento do material nas Notas de 

Empenho e Notas Fiscais;

IV - armazenar em boa ordem e selecionar o material sob sua 

guarda, a fim de facilitar a pronta localização, segurança e 

fiscalização;

V - zelar pela limpeza, ventilação e temperatura no 

ambiente do Almoxarifado;

VI - informar às unidades solicitantes o recebimento de 

material pela AMTEC;

VII - proceder a entrega de material, mediante requisição 

autorizada pelo responsável;

melhoria da qualidade de vida;

III - implantar programas que contenham medidas técnicas, 

educacionais, médicas e psicológicas necessárias à prevenção de 

acidentes de trabalho;

IV - propor e executar programas que estimulem a 

consciência para atitudes de prevenção relativas a segurança e saúde 

das pessoas;

V - coordenar e supervisionar a aplicação de ginástica 

laboral diariamente em horários e locais pré-estabelecidos;

VI - orientar, coordenar e fiscalizar a eleição e as atividades 

da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA;

VII - indicar e supervisionar o uso de áreas e/ou de 

equipamentos de segurança do trabalho;

VIII - manter intercâmbio com entidades ligadas à área de 

saúde e segurança no trabalho, visando atualização em técnicas e 

procedimentos de prevenção à acidentes;

IX - estabelecer medidas para pronto atendimento de 

acidentes de trabalho, de emergências médicas, de combate a 

incêndios;

X - programar treinamentos necessários relativos à saúde e 

segurança no trabalho, dentro da AMTEC;

XI - propor e executar programas de prevenção de doenças 

ocupacionais;

XII - analisar necessidades e propor inclusão ou suspensão 

de benefícios relativos à saúde e segurança no trabalho dos servidores 

da AMTEC;

XIII - levantar as necessidades de EPI'S, solicitar a 

aquisição, controlar e fiscalizar seu uso; 

XIV - desenvolver estudos visando a implantação e 

manutenção de sistema de proteção e combate a incêndio;

XV - promover o cadastro, análise e estatística de doenças e 

acidentes do trabalho, com vistas à investigação das causas e 

propostas de medidas preventivas e corretivas;

XVI - analisar as causas de absenteísmo dos servidores, 

indicando medidas preventivas;

XVII - analisar os atestados médicos apresentados pelos 

servidores, verificando se há relação da doença com as atividades 

profissionais, indicando medidas preventivas;

XVIII - coordenar a emissão, em convênio com o Instituto 

de Assistência Médica dos Servidores, guias de consultas e de 

encaminhamento de servidores e dependentes para médicos e 

laboratórios, quando necessário;

XIX - coordenar, implantar e controlar programas de 

controle médico de saúde ocupacional e de prevenção de riscos 

ambientais;

XX - propor, executar e fiscalizar as ordens de serviço de 

Segurança do Trabalho, definidas pela AMTEC, de acordo com as 

normas e legislação pertinentes;

XXI - exercer outras atividades correlatas às suas 

competências e que lhe forem determinadas pelo Chefe da Divisão de 

Gestão de Pessoas.

SEÇÃO IV

DA DIVISÃO DE COMPRAS

Art. 47. À Divisão de Compras, compete:

I - coordenar e executar os processos de compras diretas de 

materiais ou serviços, providenciando as cotações de preços e 
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Administrativo e Financeiro.

SEÇÃO VII

DA DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS

Art. 50. À Divisão de Serviços Gerais, compete:

I - programar e controlar os serviços de guarda e vigilância 

das instalações, equipamentos e bens móveis da AMTEC, em conjunto 

com a Agência da Guarda Municipal de Goiânia;

II - orientar e supervisionar a execução dos serviços de 

portaria, recepção, limpeza, higienização, conservação e reforma das 

instalações e dos bens da AMTEC;

III - cumprir e observar as normas, instruções e 

regulamentos referentes ao horário de funcionamento e de acessos às 

dependências da AMTEC;

IV - manter os serviços de recepção e controle da entrada e 

saída de pessoas, materiais, equipamentos, máquinas e o uso de 

veículos da AMTEC;

V - solicitar a manutenção das instalações elétricas, 

hidráulicas, sanitárias, de ar condicionado, de segurança contra 

incêndios telefones, eletrodomésticos, máquinas copiadoras e outros 

equipamentos similares da AMTEC;

VI - coordenar os serviços de copa e fiscalizar e controlar a 

preparação e o fornecimento de lanche, água, café e outros itens ao 

pessoal da AMTEC, conforme normas pertinentes;

VII - controlar e elaborar relatórios da operação dos serviços 

de comunicações telefônicas, e analisar indicadores de custos, tempo 

de chamada e outros itens necessários, visando a avaliação do custo e à 

correta utilização desses serviços;

VIII - proceder o controle do consumo de água e energia 

elétrica, emitindo mensalmente relatórios e gráficos comparativos;

IX - recolher e acondicionar devidamente o lixo, observadas 

as normas de coleta seletiva adotada pela Prefeitura;

X - responsabilizar-se pela guarda das chaves das salas e 

portas de entrada da Agência;

XI - controlar a execução dos serviços de transportes da 

AMTEC;

XII - exercer outras atividades correlatas às suas 

competências e que lhe forem determinadas pelo Diretor 

Administrativo e Financeiro.

TÍTULO VI

DAS COMPETÊNCIAS DA UNIDADE DE CALL CENTER

CAPITULO I

DA GERÊNCIA DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO 

CIDADÃO

Art. 51. A Gerência da Central de Atendimento ao Cidadão 

é a unidade de Call Center da AMTEC, diretamente subordinada à 

Presidência, que tem por finalidade o fornecimento de informações e o 

registro de solicitações de serviços municipais pelos cidadãos, por 

meio de telefone e outros instrumentos de comunicação, competindo-

lhe especificamente:

I - promover o atendimento satisfatório aos cidadãos, 

através do fornecimento de informações precisas e imediatas, sobre os 

serviços municipais;

VIII - manter rigorosamente em dia os registros de controle 

de estoque;

IX - realizar inventário anual e vistorias periódicas dos 

materiais estocados e atualizar o Cadastro Geral de Materiais;

X - realizar o controle e o cadastro dos bens permanentes da 

AMTEC, mantendo rigoroso controle da distribuição e localização 

dos bens permanentes, mediante Termo de Responsabilidade 

atualizado;

XI - controlar as baixas de bens permanentes e 

imobilizados;

XII - realizar o inventário dos bens permanentes, por 

espécie, distribuição e valor e seu estado de conservação, em 

observância às normas e instruções emanadas do Órgão Central do 

Sistema de Administração dos Recursos de Materiais;

XIII - proceder avaliações e reavaliações de bens da 

AMTEC, para efeito de seguros e de alienações;

XIV - informar e propor as providências necessárias para a 

apuração de desvio e falta de bens patrimoniais móveis, 

eventualmente verificados;

XV - propor a manutenção dos bens permanentes, 

solicitando sua recuperação, quando for necessário;

XVI - proceder o recolhimento do material inservível ou em 

desuso existentes da AMTEC;

XVII - exercer outras atividades correlatas às suas 

competências e que lhe forem determinadas pelo Diretor 

Administrativo e Financeiro.

SEÇÃO VI

DA DIVISÃO DE PROTOCOLO E ARQUIVO

Art. 49. À Divisão de Protocolo e Arquivo, compete:

I - receber e distribuir os documentos, processos e 

correspondências protocoladas;

II - controlar a movimentação de processos e documentos, 

verificando os pontos de estrangulamento ou de retenção irregular;

III - registrar, autuar e encaminhar processos e demais 

documentos da AMTEC;

IV - integrar-se ao sistema específico, no sentido de manter 

um fluxo permanente de informações sobre a tramitação de processos 

e demais documentos relativos à AMTEC;

V - protocolar requerimentos e documentos oficiais que 

demandem análise e fluxo de andamentos em unidades da AMTEC e 

órgãos externos;

VI - informar aos interessados sobre a tramitação de 

processos e de documentos;

VII - proceder o arquivamento de processos e documentos 

de forma organizada e em local apropriado, de acordo com as normas 

emanadas pelo Órgão Central do Sistema de Comunicações 

Administrativas da Prefeitura;

VIII - propor normas para organização e guarda de 

documentos da AMTEC, inclusive propor tabela de temporalidade de 

arquivo de processos e documentos;

IX - coordenar a execução e controle dos serviços de 

recebimento e entrega de mensagens, correios, postagem e 

documentos;

X - exercer outras atividades correlatas às suas 

competências e que lhe forem determinadas pelo Diretor 
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Municipais, unidade integrante da estrutura da Gerência da Central de 

Atendimento ao Cidadão, compete: 

I - acompanhar e controlar junto aos órgãos da Prefeitura de 

Goiânia o recebimento e a execução das ordens de serviços geradas 

pela Central;

II - registrar e manter atualizadas as informações sobre os 

serviços a serem executadas pelos órgãos da Prefeitura de Goiânia;

III - acompanhar os indicadores de atendimento das 

solicitações encaminhadas aos órgãos municipais, mediante a análise 

de relatórios pertinentes;

IV - responsabilizar-se por manter atualizadas as 

informações sobre os serviços a serem executados pelos órgãos da 

Prefeitura de Goiânia;

V - informar à Gerência sobre o andamento das solicitações, 

prazos de atendimento, reincidências de solicitações e dificuldades no 

relacionamento com os órgãos;

VI - exercer outras atividades correlatas à suas 

competências e que lhe forem determinadas pelo Gerente da Central 

de Atendimento ao Cidadão.

SECÃO III

DA DIVISÃO DE CONTROLE DE QUALIDADE

Art. 54. À Divisão de Controle de Qualidade, unidade 

integrante da estrutura da Gerência da Central de Atendimento ao 

Cidadão, compete: 

I - supervisionar, acompanhar e efetuar o controle de 

qualidade das ligações /atendimentos realizados pelo Call Center;

II - analisar relatórios de atendimentos e acompanhar os 

indicadores de desempenho da unidade;

III - realizar pesquisas em relação ao grau de satisfação do 

usuário do serviço de Call Center;

IV - elaborar as normas e padrões de atendimento;

V - avaliar a eficácia e adequação do atendimento ao 

cidadão em relação às normas e padrões estabelecidos; 

VI - informar ao Gerente da área os pontos fortes e fracos da 

qualidade do atendimento para análise e tomada de ação de melhoria; 

VII - verificar a eficácia das ações corretivas e de melhoria 

do sistema de controle de qualidade; 

VIII - propor programas de treinamento aos atendentes e 

monitores nos serviços de tele atendimento diários;

IX - manter registros atualizados dos serviços executados 

pela unidade através de sistema específico;

X - exercer outras atividades correlatas à suas competências 

e que lhe forem determinadas pelo Gerente da Central de Atendimento 

ao Cidadão.

TÍTULO VII

DA COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS VINCULADOS

CAPÍTULO I

DO CONSELHO MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA 

E INOVAÇÃO DE GOIÂNIA - COMCITEGO

Art. 55. O Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e 

Inovação de Goiânia - COMCITEGO, criado pela Lei n.º 7.380 de 29 

de novembro de 1994 e alterado pela Lei Complementar n.º 214, de 24 

II - registrar sugestões, reclamações, denúncias e 

solicitações de serviços, municipais;

III - gerar ordens de serviço encaminhando-as para os 

órgãos da Administração Municipal responsáveis pelo atendimento e 

sua execução;

IV - realizar pesquisas de satisfação, visando avaliar os 

serviços prestados pelo Call Center e demais órgãos/entidades da 

Prefeitura de Goiânia;

V - manter atualizadas as informações sobre os serviços 

executados pelos órgãos da Administração Municipal;

VI - informar aos cidadãos as respostas quanto as soluções 

dos problemas encaminhados e os serviços prestados pelos órgãos 

municipais; 

VII - informar à Presidência da AMTEC quando da 

ocorrência de qualquer anormalidade em relação ao atendimento aos 

cidadãos;

VIII - estabelecer padrão de atendimento de qualidade ao 

cidadão, visando promover e consolidar a imagem da Prefeitura 

Municipal de Goiânia;

IX - elaborar e manter banco de dados sobre os 

atendimentos e as medidas adotadas para a solução dos problemas 

apresentados pelos cidadãos;

X - exercer outras atividades correlatas à suas competências 

e que lhe forem determinadas pela Presidência da AMTEC.

SECÃO I

DA DIVISÃO DE REGISTROS E INFORMAÇÕES

Art. 52. À Divisão de Registros e Informações, unidade 

integrante da estrutura da Gerência da Central de Atendimento ao 

Cidadão, compete: 

I - prestar informações sobre processos, débitos, 

pagamentos, fiscalização e registrar solicitações de serviços, 

denúncias, comunicados e outros assuntos;

II - monitorar, orientar e treinar as atendentes e os monitores 

nos serviços de tele atendimento diários;

III - orientar e treinar atendentes especialistas em assuntos 

específicos relacionados aos serviços prestados pelos órgãos 

municipais;

IV - dar retorno aos cidadãos quanto ao andamento e/ou 

atendimento de suas solicitações, por meio de telefone e outros 

instrumentos de comunicação;

V - emitir relatórios estatísticos e analíticos dos 

atendimentos realizados, destacando os casos em que forem 

detectadas anormalidades, informando à Gerência em relação às 

medidas adotadas;

VI - verificar problemas técnicos, procurando a qualidade 

de atendimento;

VII - disponibilizar mensagens para o cidadão através do 

serviço de Call Center;

VIII - exercer outras atividades correlatas à suas 

competências e que lhe forem determinadas pelo Gerente da Central 

de Atendimento ao Cidadão.

SEÇÃO II

DA DIVISÃO DE RELACIONAMENTO COM 

ÓRGÃOS MUNICIPAIS

Art. 53. À Divisão de Relacionamento com Órgãos 
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instrumentos pertinentes;

IX - lançar e controlar através do sistema específico, 

contratos, acordos e ajustes, as despesas empenhadas e efetuadas;

X - acompanhar, junto aos órgãos responsáveis, os 

processos relativos à aquisição de material e de bens permanentes e à 

manutenção de equipamentos, e demais investimentos;

XI - realizar a prestação de contas da aplicação dos recursos 

do Fundo;

XII - preparar, na periodicidade determinada, a prestação de 

contas contábil da gestão do Fundo, abrangendo às demonstrações 

contábeis e orçamentárias, bem notas explicativas às demonstrações 

apresentadas e encaminhá-las ao Órgão Central do Sistema Contábil e 

Financeiro, dentro do prazo previsto, sob pena de responsabilidade;

XIII - encaminhar a prestação de contas da aplicação dos 

recursos ao Gestor do Fundo;

XIV - prestar informações que lhe forem solicitadas sobre a 

gestão do Fundo em conjunto com o Gestor do Fundo aos órgãos 

competentes;

XV - exercer outras atividades correlatas às suas 

competências e que lhe forem determinadas pelo Gestor do 

FACITEGO o Presidente da AMTEC.

TÍTULO VIII

DAS ATRIBUIÇÕES COMUNS AOS OCUPANTES DE 

CARGOS COMISSIONADOS DE DIREÇÃO /FUNÇÕES DE 

CONFIANÇA

CAPÍTULO I

DOS DIRETORES E ASSESSORES

Art. 59. São atribuições comuns aos Diretores e Assessores:

I - zelar pela observância das disposições legais e 

regimentais em vigor, cumprindo e fazendo cumprir o disposto no 

presente Regimento, na legislação e demais normas aplicáveis à sua 

área de competência;

II - elaborar e propor, o planejamento anual das ações no 

âmbito de sua área de competência e os recursos necessários para a sua 

execução, em consonância com as diretrizes estabelecidas;

III - gerir e controlar os recursos humanos e materiais 

disponibilizados para a área sob sua direção;

IV - orientar, avaliar e controlar os trabalhos das unidades 

que lhe são diretamente subordinadas;

V - promover a articulação permanente das unidades sob sua 

direção com as demais áreas da AMTEC, visando uma atuação 

harmônica e integrada na consecução dos objetivos da Agência;

VI - acompanhar/apurar a freqüência dos servidores lotados 

nas unidades sob sua responsabilidade, avaliar relatórios de 

produtividade e aprovar a escala de férias;

VII - responsabilizar-se pelo atendimento às requisições e 

diligências dos órgãos de controle interno e externo, Ministério 

Público e outros, dentro dos prazos fixados, encaminhando à 

Presidência a documentação pertinente à sua área de competência para 

formalização das respostas;

VIII - referendar atos e pareceres técnicos emitidos pelas 

unidades que lhe são diretamente subordinadas;

de janeiro de 2011, é um órgão colegiado, composto por 

representantes do poder público e da comunidade científica e 

empresarial, com a finalidade de apresentar proposições e aprovação 

de medidas e diretrizes voltadas para a consecução da Política de 

Ciência, Tecnologia e Inovação do Município de Goiânia e sobre os 

critérios e condições de acesso aos recursos do FACITEGO.

Parágrafo único. O Presidente da Agência Municipal de 

Ciência, Tecnologia e Inovação - AMTEC será o Presidente do 

COMCITEGO e o gestor do FACITEGO.

Art. 56. Compete à AMTEC dar o suporte físico e material 

para a estruturação, organização e o regular funcionamento do 

Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação de Goiânia - 

COMCITEGO.

CAPÍTULO II

DO FUNDO DE APOIO À CIÊNCIA, TECNOLOGIA E 

INOVAÇÃO DE GOIÂNIA - FACITEGO

Art. 57. O Fundo de Apoio à Ciência, Tecnologia e 

Inovação de Goiânia - FACITEGO, criado pela Lei Municipal n.º 

7.380 de 29 de novembro de 1994, com modificações pela Lei 

Complementar n.º 214/2011, constitui-se instrumento de apoio 

financeiro e institucional às diversas atividades e projetos integrantes 

da Política Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação de Goiânia, 

voltados à ação, sistematização, absorção e transferência de 

conhecimentos científicos e tecnológicos na perspectiva de 

construção do desenvolvimento econômico sustentável.

SEÇÃO ÚNICA

DA DIVISÃO DE APOIO À GESTÃO DO FACITEGO

Art. 58. À Divisão de Apoio à Gestão do FACITEGO, 

compete:

I - programar, orientar e gerir e controlar os recursos 

orçamentários e financeiros do Fundo;

II - executar o orçamento do Fundo, conforme a Lei de 

Diretrizes Orçamentária, o Orçamento Anual do Município e demais 

legislação pertinente, Instruções Normativas do Tribunal de Contas 

dos Municípios e Tribunal de Contas da União;

III - movimentar e controlar os recursos financeiros, 

assinando todos os documentos de gestão e pagamentos com recursos 

do Fundo em conjunto com o Gestor do Fundo;

IV - providenciar a abertura de contas bancárias para 

movimentação dos recursos do FACITEGO;

V - examinar e conferir atos originários de todas as 

despesas, verificando a sua legalidade e conformidade;

VI - programar e ordenar as atividades de pagamento de 

credores e adiantamentos com os recursos do Fundo;

VII - manter informações atualizadas pertinentes a gastos 

realizados e saldos das contas correntes do Fundo e outras;

VIII - controlar e acompanhar a execução financeira dos 

contratos, convênios, acordes e ajustes firmados com o Fundo, 

atendendo os prazos estabelecidos, conforme legislações e 
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suas funções e que lhe forem atribuídas por superior imediato.

CAPÍTULO III

DOS DEMAIS SERVIDORES

Art. 61. Aos servidores lotados na AMTEC cujas 

atribuições não foram especificadas neste Regimento Interno, além de 

caber-lhes cumprir as ordens, determinações e instruções superiores e 

formular sugestões que contribuam para o aperfeiçoamento do 

trabalho, cumpre-lhes, também, obedecer aos princípios 

constitucionais, e demais normas legais e regulamentares pertinentes, 

executando com zelo, eficiência e eficácia as tarefas que lhe sejam 

confiadas, buscando sempre na execução dos trabalhos a economia de 

recursos e o respeito ao meio ambiente. 

TÍTULO IX

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 62. O Presidente fixará, através de Portaria, a lotação 

dos servidores nas unidades integrantes da estrutura organizacional da 

AMTEC.

Art. 63. As unidades da AMTEC funcionarão perfeitamente 

articuladas entre si, em regime de colaboração mútua.

Parágrafo único. As relações hierárquicas definem-se no 

anunciado das atribuições das unidades previstas neste Regimento.

Art. 64. Nos afastamentos dos titulares de cargos 

comissionados por períodos superiores a 30 (trinta) dias, haverá 

designação especial do substituto por ato do Chefe do Poder 

Executivo.

Art. 65. Nos casos de afastamentos ou impedimentos legais 

do titular de função de confiança de chefia, por períodos superiores a 

30 (trinta) dias, haverá designação especial do substituto por ato do 

Presidente da AMTEC, com a percepção da respectiva gratificação de 

função de confiança de chefia. 

Art. 66. O horário normal de funcionamento da AMTEC 

será o estipulado para os demais órgãos/entidades da Administração 

Municipal. 

Parágrafo único. O Presidente poderá fixar, através de 

Portaria, horário especial de funcionamento de algumas unidades da 

AMTEC, conforme as necessidades, as características e a natureza do 

serviço.

Art. 67. Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos 

pelo Presidente da AMTEC e, quando se fizer necessário, pelo Chefe 

do Poder Executivo.

Art. 68. Este Regimento entrará em vigor na data de sua 

publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 1º de fevereiro de 

2011, revogando-se as disposições em contrário.

IX - aprovar a requisição de material de consumo, conforme 

as normas e regulamentos pertinentes, definindo as especificações 

técnicas do material e do equipamento utilizados pela unidade, com 

intuito de assegurar a aquisição correta;

X - estudar e propor medidas para a melhoria dos serviços 

prestados pelas unidades sob sua direção, mantendo-se atualizado a 

respeito de métodos ou processos de execução dos trabalhos;

XI - fornecer dados e informações à Assessoria de 

Planejamento, Qualidade e Controle e propor, sempre que necessário, 

correções ao planejamento anual elaborado;

XII - acompanhar a execução dos serviços de 

responsabilidade de sua área de competência através de Sistema 

específico;

XIII - convocar e coordenar reuniões de trabalho periódicas 

com seus auxiliares;

XIV - manter controle e responsabilizar-se pelo uso e 

guarda dos equipamentos, instrumentos disponibilizados para as 

unidades sob sua direção;

XV - promover a elaboração e o encaminhamento de 

relatórios gerenciais das atividades sob sua responsabilidade;

XVI - manter registros atualizados dos serviços executados 

pela área através de sistema específico;

XVII - exercer outras atividades compatíveis com a 

natureza de suas funções e que lhe forem atribuídas pelo Presidente ou 

Superior imediato.

CAPÍTULO II

DOS GERENTES E DEMAIS OCUPANTES DE FUNÇÃO DE 

CONFIANÇA DE CHEFIA

Art. 60. São atribuições comuns aos demais ocupantes da 

função da chefia:

I - programar, orientar e controlar a execução dos trabalhos a 

cargo da unidade sob sua responsabilidade;

II - fornecer indicativos aos seus superiores das 

necessidades de recursos humanos e materiais para a área;

III - acompanhar/controlar a freqüência do pessoal lotado 

em sua unidade, elaborando, quando necessário, relatórios de 

produtividade dos servidores;

IV - realizar reuniões de trabalho com seus subordinados e 

participar de reuniões com ;

V - emitir parecer e prestar informações sobre assuntos 

pertinentes à sua área de atuação;

VI - acompanhar a execução dos serviços de 

responsabilidade de sua área de competência através de Sistema 

específico e convocar e coordenar reuniões de trabalho periódicas com 

seus auxiliares;

VII - apresentar, periodicamente ou quando solicitado, 

relatórios de atividades;

VIII - zelar pela fiel observância deste Regimento Interno, 

dos regulamentos, das normas e das instruções de serviços;

IX - manter registros atualizados dos serviços executados 

pela área através de sistema específico;

X - exercer outras atividades compatíveis com a natureza de 
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GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 1148, DE 06 DE ABRIL DE 2011.

O PREFEITO DE GOIÂNIA, no uso de suas atribuições 

legais, RESOLVE nomear CLÁUDIA ASSUNÇÃO MAIA para 

exercer o cargo, em comissão, de Diretor Geral do Centro de Saúde 

Esplanada do Anicuns, símbolo DAS-2, da Diretoria de Atenção à 

Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 1º de abril de 

2011. 

GABINETE DO PREFEITO DE GOIÂNIA, aos 06 dias 

do mês de abril de 2011.

PAULO GARCIA

Prefeito de Goiânia

IRAM SARAIVA JÚNIOR

Secretário do Governo Municipal

ANEXO ÚNICO AO DECRETO Nº 1146/2011

NOMINATA E CLASSIFICAÇÃO DOS CARGOS 
COMISSIONADOS E FUNÇÕES

GRATIFICADAS DE CHEFIA E ASSESSORAMENTO DA 
AGÊNCIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E 

INOVAÇÃO - AMTEC

CARGOS COMISSIONADOS E FUNÇÕES DE CONFIANÇA 
CARGA HORÁRIA: 40 HS SEMANAIS QUANT.

CLASSIFICAÇÃO
SIMBOLOGIA

I - DIREÇÃO SUPERIOR  

1. Presidente 1 SUBSÍDIO

II - UNIDADES DE ASSESSORAMENTO E 
PLANEJAMENTO  

1. Chefe de Gabinete da Presidência 1 DAS-4

1.1. Chefe da Divisão de Expediente 1 DAI-5

1.2. Chefe da Divisão de Relações Públicas e Comunicação 1 DAI-5

2. Assessor-Chefe da Assessoria Jurídica 1 DAS-4

3. Assessor-Chefe de Planejamento, Qualidade e Controle 1 DAS-4

3.1. Chefe do Sistema de Gestão da Qualidade 1 DAI-5

3.2. Chefe da Divisão de Orçamento e Controle 1 DAI-5

III - UNIDADES DE TÉCNICAS  

1. Diretor de Tecnologia da Informação 1 DAS-5

1.1. Diretor do Departamento de Desenvolvimento de 
Sistemas 1 DAS-4

1.1.1. Gerente de Projetos 1 DAI-6

1.1.2. Gerente de Normas, Qualidade e Auditoria de 

Sistemas
1

DAI-6

1.1.3. Gerente de Sistemas de Arrecadação 1 DAI-6

1.1.4. Gerente de Sistemas Administrativos 1 DAI-6

1.1.5. Gerente de Sistemas Financeiros 1 DAI-6

1.1.6. Gerente de Sistemas Sociais 1 DAI-6

1.2. Diretor do Departamento de Geoprocessamento 1 DAS-4

1.3. Diretor do Departamento de Suporte Técnico 1 DAS-4

1.3.1. Gerente de Redes e Microinformática 1 DAI-6

1.3.2. Gerente de Infraestrutura de Comunicação 1 DAI-6

1.3.3. Gerente de Banco de Dados 1 DAI-6

1.4. Diretor do Departamento de Produção 1 DAS-4

1.4.1. Gerente da Central de Monitoramento e Controle 1 DAI-6

1.4.2. Gerente de Assistência Técnica 1 DAI-6

1.4.3. Gerente de Execução 1 DAI-6

2. Diretor de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação 1 DAS-5

2.1. Diretor do Departamento de Projetos Estratégicos 1 DAS-4

2.1.1. Gerente de Modernização da Gestão Pública 1 DAI-6

    2.1.2. Gerente de Desenvolvimento Profissional 1 DAI-6

2.2. Diretor do Departamento de Fomento e Incentivo 

Tecnológico 1 DAS-4

2.2.1. Gerente de Cooperação em Inovação e Tecnologia 1 DAI-6

2.2.5. Gerente do Programa Goiânia Digital 1 DAI-6

IV - UNIDADE ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
 

1. Diretor Administrativo e Financeiro 1 DAS-5

1.1. Chefe da Divisão de Contabilidade 1 DAI-5

1.2. Chefe da Divisão de Execução Financeira e Tesouraria 1 DAI-5

1.3. Chefe da Divisão de Gestão de Pessoas  1 DAI-5

1.3.1 Chefe do Setor de Cadastro e Folha de Pagamento 1 DAÍ-4

     1.4  Chefe da Divisão de Compras 1 DAÍ-5

    1.5.  Chefe da Divisão de Material e Patrimônio 1 DAI-5

    1.6.  Chefe da Divisão de Protocolo e Arquivo 1 DAÍ-4

    1.7.  Chefe da Divisão de Serviços Gerais 1 DAÍ-4

V - UNIDADE DE CALL CENTER
 

1. Gerente da Central de Atendimento ao Cidadão 1 DAI- 6

1.1. Chefe da Divisão de Registro e Informações 1 DAI-5

CARGOS COMISSIONADOS E FUNÇÕES DE CONFIANÇA 
CARGA HORÁRIA: 40 HS SEMANAIS QUANT.

CLASSIFICAÇÃO
SIMBOLOGIA

1.2. Chefe da Divisão de Relacionamento com Órgãos
 

Municipais
1

DAI-5

1.4. Chefe da Divisão de Controle de Qualidade 1 DAI-5

VI - UNIDADES VINCULADAS
 

1. Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação de
 

Goiânia - COMCITEGO

2. Fundo de Apoio à Ciência, Tecnologia e Inovação de
 

Goiânia - FACITEGO 

2.1. Chefe da Divisão de Apoio à Gestão do FACITEGO 1 DAI-5

VI - OUTRAS FUNÇÕES GRATIFICADAS
 

        1. Encarregado Técnico pelo Laboratório de Informática 1 DAÍ-4

2. Supervisor de Manutenção de Redes e Equipamentos 5 DAI-3

3. Secretária Executiva da Presidência 1 DAI-4

4. Motorista da  Presidência 1 DAI-3

    1.3.2 Chefe do Setor de Saúde e Segurança do Trabalho 1 DAI-4
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GABINETE DO PREFEITO

PROCESSO Nº: 44001322/2011

INTERESSADO: Secretaria Municipal de Educação

ASSUNTO: Contrato de Pessoal

DESPACHO Nº 078/2011 - À vista do contido nos autos e 

considerando o disposto nos artigos 2º, III, IV e VI, e 8º, da Lei n.º 

8.546, de 23 de julho de 2007, alterada pela Lei n.º 8.577, de 30 de 

novembro de 2007, RESOLVO autorizar a contratação de 229 

(duzentos e vinte e nove) profissionais de educação e operacionais, 

selecionados pela Secretaria Municipal de Educação, visando suprir o 

déficit existente na Rede Municipal de Ensino, a partir das datas 

especificadas.

Encaminhe-se à Secretaria Municipal de Administração e 

Recursos Humanos, para as providências decorrentes.

GABINETE DO PREFEITO DE GOIÂNIA, aos 13 dias 

do mês de abril de 2011.

PAULO GARCIA

Prefeito de Goiânia

ANEXO AO DESPACHO N.º 078/2011

RELAÇÃO DE CONTRATOS ESPECIAIS 2011

LISTA 1 - AGENTE EDUCATIVO - PE-I

15A - 21H

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 1224, DE 08 DE ABRIL DE 2011.

Concede pensão especial judicial na 

forma que especifica.

O PREFEITO DE GOIÂNIA, no uso de suas atribuições 

legais e tendo em vista a Decisão Judicial do Tribunal Regional do 

Trabalho da 18ª Região, no Processo nº 01851-2009-005-18-00-0, 

transitada em julgado,

D E C R E T A:

Art. 1º Fica concedida pensão especial judicial em favor de 

Laura Alves de Souza Silva, matrícula n°. 561142-1, que deverá ser 

paga de forma vitalícia, sendo as parcelas vencidas pagas de uma só 

vez, retroagindo seus efeitos a 24 de dezembro de 2004, data de 

afastamento da servidora.

Parágrafo único. O valor da pensão de que trata o caput 

deste artigo é de R$ 254,42 (duzentos e cinqüenta e quatro reais e 

quarenta e dois centavos), correspondente a 50% da última 

remuneração percebida pela servidora.

Art. 2º Fica determinado ao Instituto Municipal de 

Assistência a Saúde e Social dos Servidores Municipais de Goiânia - 

IMAS a inscrição da referida servidora no plano de assistência à saúde 

do Município de Goiânia.

Art. 3° Correrá à conta do Tesouro Municipal as despesas a 

que se refere os artigos 1° e 2°, deste Decreto.

Art. 4º Este Decreto entrará em vigor na data de sua 

publicação.

GABINETE DO PREFEITO DE GOIÂNIA, aos 08 dias 

do mês de abril de 2011.

PAULO GARCIA

Prefeito de Goiânia

OSMAR DE LIMA MAGALHÃES

Secretário do Governo Municipal

DESPACHOS

N° SERVIDOR
DATA 

INÍCIO
DATA

TÉRMINO

1 ADAILSON RODRIGUES DE SOUZA 24/02/2011 27/12/2011

2 ADRIANA NUNES DE SENA 23/02/2011 27/12/2011

3 ALESSANDRA MODESTO DA SILVA 01/03/2011 27/12/2011

4 ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA GRANJEIRO 18/02/2011 27/12/2011

5 ANGELA VAZ PACHECO 22/02/2011 27/12/2011

6 APARECIDA ESTER CORREA 10/03/2011 27/12/2011

7 AUXILEA MARIA REQUEL REZENDE 22/02/2011 27/12/2011

8 CLAUDIA DA SILVA ROCHA 21/02/2011 27/12/2011

9 CLEUNICE VALERIANO PEREIRA RODRIGUES 18/02/2011 27/12/2011

10 DANILVA VAZ DE OLIVEIRA 18/02/2011 27/12/2011

11 DAYANE NASCIMENTO MOURAO 22/02/2011 27/12/2011

12 DEJANIRA SANTOS DE OLIVEIRA 18/02/2011 27/12/2011
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RELAÇÃO DE CONTRATOS ESPECIAIS 2011

LISTA 1 - REGENTE MAGISTÉRIO - PE-I

21A - 30H

67 MARLY JOSE DE LIMA GOMES 18/02/2011 27/12/2011

68 NUBIA DE CASSIA SÁ MONTEIRO 18/02/2011 27/12/2011

69 QUEZIA MARIA DE SOUZA MATOS 18/02/2011 27/12/2011

70 RITA MARIA MONTEIRO DE SOUSA 25/02/2011 27/12/2011

71 RONDINELLY PEREIRA SILVA 25/02/2011 27/12/2011

72 ROSANGELA FALEIRO DA SILVA MOREIRA 02/03/2011 27/12/2011

73 ROSANGELA SOUZA DA SILVA 24/02/2011 27/12/2011

74 RUZE TRINDADE VIANA 28/02/2011 27/12/2011

75 SELMA MARQUES DE OLIVEIRA LIMA 24/02/2011 27/12/2011

76 SILVANA ALVES DA SILVA OLIVEIRA 18/02/2011 27/12/2011

77 SILVANIA GOMES DE GODOI 24/02/2011 27/12/2011

78 SONIA ALMEIDA DE SOUSA 01/03/2011 27/12/2011

79 SUEDE MARIA BATISTA DA SILVA 21/02/2011 27/12/2011

80 SUELY CRISTINA COSTA 24/02/2011 27/12/2011

81 TABITA RABELO DE PAIVA 01/04/2011 27/12/2011

82 TERESA MAURA FERNANDES KAMLA DE OLIVEIRA 25/02/2011 27/12/2011

83 VANIA ROSA VIANA RODRIGUES 14/03/2011 27/12/2011

84 VANILDA ALVINA DE ANDRADE GOMES 25/02/2011 27/12/2011

85 ZULEIDE ALVES DOS SANTOS 18/02/2011 27/12/2011

54 MARIA DA GUIA MONTEIRO DA SILVA 25/02/2011 27/12/2011

55 MARIA DE FATIMA FREITAS MORAIS 21/02/2011 27/12/2011

56 MARIA DE FATIMA PEREIRA 18/02/2011 27/12/2011

57 MARIA DO SOCORRO BARROS 22/02/2011 27/12/2011

58 MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS VIEIRA 18/02/2011 27/12/2011

59 MARIA DUCINEIA CONCEIÇAO DO E SANTOS 21/02/2011 27/12/2011

60 MARIA GIRLENE MOURA DA SILVA SANTOS 21/02/2011 27/12/2011

61 MARIA JOSE MARQUES CARVALHO 21/03/2011 27/12/2011

62 MARIA SILVANDIRA ALVES BRAGA 23/02/2011 27/12/2011

63 MARIA SONIA FRAGOSO DA SILVA 23/02/2011 27/12/2011

64 MARIVANIA VALERIA DOS SANTOS PEREIRA 18/02/2011 27/12/2011

65 MARLEIDE NASCIMENTO DA SILVA 18/02/2011 27/12/2011

66 MARLY CONCEICAO COSTA DA SILVA 18/02/2011 27/12/2011

13 DIVINA PEREIRA BARBOSA 28/02/2011 27/12/2011

14 DOMINGAS PEREIRA XAVIER SILVA 18/02/2011 27/12/2011

15 ELECIRLEY GOUVEIA LEAO 24/02/2011 27/12/2011

16 ELISANE MARIA DE ALMEIDA ARAUJO 28/02/2011 27/12/2011

17 ELIZABETE BATISTA MAGALHAES 21/02/2011 27/12/2011

18 EMERSON FITTIPALDI BARBOSA 25/02/2011 27/12/2011

19 EMILIA APARECIDA DE PAULA LIMA 17/02/2011 27/12/2011

20 FRANCISCA EDIOLEUZA AMERICO SILVA 22/02/2011 27/12/2011

21 FRANCISCA GOMES DE SOUZA 21/02/2011 27/12/2011

22 GLEIDIMAR MAX ALVES 18/02/2011 27/12/2011

23 GREICE GRACIELA DE MELO SANTOS 28/02/2011 27/12/2011

24 HEMILLENE PIRES DO NASCIMENTO PAZINI 25/02/2011 27/12/2011

25 ILLANA VALERIA ARAUJO SANTOS 21/02/2011 27/12/2011

26 IOLETE ONOFRA RIBEIRO BISPO 22/02/2011 27/12/2011

27 IRENE CAMPELO COELHO BARBOSA 18/02/2011 27/12/2011

28 ISAIRA MARIA BARBOSA CHAVES 18/02/2011 27/12/2011

29 IVONE CORREA LEITE 24/02/2011 27/12/2011

30 JOSEHILDA FARIAS MAIA 22/02/2011 27/12/2011

31 JUSCELIA FERNANDES DA SILVA 25/02/2011 27/12/2011

32 KARITA CINTHYA CORREIA BUENO JESUS 21/02/2011 27/12/2011

33 KARY CHRISTIAN BRANDAO 25/02/2011 27/12/2011

34 KEIDNA SANDRA PIRES DA SILVA 24/02/2011 27/12/2011

35 KENIA CRISTIANE DE MORAIS 22/02/2011 27/12/2011

36 LEIDINALVA DA SILVA RODRIGUES 18/02/2011 27/12/2011

37 LETICIA BORGES DE SOUZA 23/02/2011 27/12/2011

38 LIDIANE DA SILVA OLIVEIRA 18/02/2011 27/12/2011

39 LILIANE GUIMARAES 22/02/2011 27/12/2011

40 LIUMA JOSE MARIANO FREITAS 14/03/2011 27/12/2011

41 LOURDETE DE SOUZA QUEIROZ PEREIRA 21/02/2011 27/12/2011

42 LUCILENE SANTOS NONATO 17/02/2011 27/12/2011

43 LUCILENY OLIVEIRA BRITO 02/03/2011 27/12/2011

44 LUZIA HELENA JORDAO 21/02/2011 27/12/2011

45 LUZIA RODRIGUES DE ABREU 28/02/2011 27/12/2011

46 MARCIA CARVALHO DA SILVA 18/02/2011 27/12/2011

47 MARCIA RODRIGUES MARINHO 22/02/2011 27/12/2011

48 MARCINEIDE DE OLIVEIRA SOUSA DE ALMEIDA 21/02/2011 27/12/2011

49 MARIA ANETE MENEZES MOURAO 22/02/2011 27/12/2011

50 MARIA APARECIDA MONTEIRO DA SILVA 18/02/2011 27/12/2011

51 MARIA AUXILIADORA PEREIRA FARIA 24/02/2011 27/12/2011

52 MARIA CELIA DE LIMA SOUSA 24/02/2011 27/12/2011

53 MARIA DA CONCEICAO MIRANDA LIMA 21/03/2011 27/12/2011

Nº SERVIDOR DATA INÍCIO DATA TÉRMINO

1 ADRIANA LUCIA CARNEIRO DE ANDRADE 01/02/2011 27/12/2011

2 DANIELA STIVAL DE MELO 01/02/2011 27/12/2011

3 ELISMARY CORDEIRO DE SANTANA 01/02/2011 27/12/2011

4 JOSANE CORDEIRO SANTANA SILVA 01/02/2011 27/12/2011

5 KATIANE GOMES DA SILVA 01/02/2011 27/12/2011

6 LARISSA REGINA DE SOUSA 01/02/2011 27/12/2011

7 LUCIA SIMONE PERES MELLO 01/02/2011 27/12/2011

8 MARCINEIS MILHOMEM DA SILVA 01/02/2011 27/12/2011

9 MARY CRISTINA ALVES SILVA 01/02/2011 27/12/2011

10 TANIA RODRIGUES NERI 01/02/2011 27/12/2011

11 WANESSA FATIMA DO NASCIMENTO 01/02/2011 27/12/2011

RELAÇÃO DE CONTRATOS ESPECIAIS 2011

LISTA 1 - ÁREA - PE-II

21A - 30H / 42A - 60H

Nº SERVIDOR
DATA 
INÍCIO

DATA

 

TÉRMINO

1 ADELIA DA SILVA MOREIRA 01/02/2011 27/12/2011

2 CAMILA CUNHA ALVES 01/02/2011 27/12/2011

4 CRISTINA LIMA DOS SANTOS 01/02/2011 27/12/2011

5 GLEICY LENY BARBOSA DOS SANTOS 01/02/2011 27/12/2011

3 LEONARDO BORGES RIBEIRO CARVALHO 01/03/2011 27/12/2011

6 LUCIANA DE CASTRO FERREIRA E SILVA 01/02/2011 27/12/2011

7 MIRIAN DANIELA DA SILVA PAULA 01/02/2011 27/12/2011

8 NORMA VIEIRA 01/02/2011 27/12/2011
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RELAÇÃO DE CONTRATOS ESPECIAIS 2011

LISTA 1 - PEDAGOGIA - PE-II

21A - 30H

Nº SERVIDOR DATA INÍCIO
DATA 

TÉRMINO

1 ANA PAULA DE MORAIS DUARTE 01/02/2011 27/12/2011

2 CLEIDIANE ALVES DA SILVA 01/02/2011 27/12/2011

3 ERICA PEREIRA DE MATOS CRUVINEL 01/02/2011 27/12/2011

4 FLAVIA MENDONCA DA SILVA RIBEIRO 01/02/2011 27/12/2011

5 JANE NAVES LOBO 01/02/2011 27/12/2011

6 JOSIANE HERNANDES 01/02/2011 27/12/2011

7 MARIA DE FATIMA MARTINS MUSTAFE 01/02/2011 27/12/2011

8 MARIA LUCIA DAS GRACAS ALVES MATIAS 01/02/2011 27/12/2011

9 PATRICIA SANTANA DE ASSIS 01/02/2011 27/12/2011

10 TATIANA BRAZ ARAUJO 01/02/2011 27/12/2011

RELAÇÃO DE CONTRATOS ESPECIAIS 2011

LISTA 1 - CUIDADOR - PE-I

15A - 21H

Nº SERVIDOR
DATA 

INÍCIO
DATA 

TÉRMINO

1 ADRIANA CANDIDO MENDES DINAPOLES 24/03/2011 27/12/2011

2 ALESSANDRA DIAS AGUIAR SILVA 23/03/2011 27/12/2011

3 ALICE BATISTA DE MENDONCA 23/03/2011 27/12/2011

4 ARLENE BENICIO DOS SANTOS LEMES 23/03/2011 27/12/2011

5 CHRISTIANY PEREIRA CÂNDIDO 22/03/2011 27/12/2011

6 CLAUDIA HELENA MOURA DE PAULA 23/03/2011 27/12/2011

7 CRENILIA CARVALHO DOS SANTOS 24/03/2011 27/12/2011

8 FATIMA DANIEL MATIAS 22/03/2011 27/12/2011

9 IRACEMA DO VALE TIRADENTES 22/03/2011 27/12/2011

10 IZALDETE DOS SANTOS BERNARDINO 28/03/2011 27/12/2011

11 LILIAN LAURA BRAGA RODRIGUES 23/03/2011 27/12/2011

12 LILIAN NOTRUD HEINE DE MELO 22/03/2011 27/12/2011

13 ROSA HELENA FERNANDES MARTINS 23/03/2011 27/12/2011

14 ROSIMONE MARINHO MACHADO 24/03/2011 27/12/2011

15 VALDENICE DE JESUS DE BRITO 23/03/2011 27/12/2011

RELAÇÃO DE CONTRATOS ESPECIAIS 2011

LISTA 1 - PROJETOS - PE-II

21A - 30H

Nº SERVIDOR DATA INÍCIO
DATA 

TÉRMINO

1 MANOEL DO BONFIM RODRIGUES DE SOUZA 23/03/2011 27/12/2011

RELAÇÃO DE CONTRATOS ESPECIAIS 2011

LISTA 1 - LIBRAS - PE-II

21A - 30H

Nº SERVIDOR
DATA 

INÍCIO
DATA 

TÉRMINO

1 CRISTIANE COSTA CAMPOS DE FREITAS 14/02/2011 27/12/2011

2 LIGIANA SOUZA DE ARAUJO 14/02/2011 27/12/2011

3 SERGIO VAZ MENDES 14/02/2011 27/12/2011

RELAÇÃO DE CONTRATOS ESPECIAIS 2011

LISTA 1 - Auxiliar de Serviços de Higiene e Alimentação - 

ASHA 30H

37 JAQUELINE GUIMARÃES FIGUEIREDO 21/03/2011 30/06/2011

38 JOANA DARC PEREIRA DA SILVA 18/03/2011 30/06/2011

39 JOAO NILSON SANTOS DE SOUZA 15/03/2011 30/06/2011

40 KELLY MARIA DE SOUSA 18/03/2011 30/06/2011

41 LAZARA ALVES SILVA 17/03/2011 30/06/2011

42 LEIDE LAURA ARRUDA CAMPOS 14/03/2011 30/06/2011

43 LEILA VIANA BRITO 14/03/2011 30/06/2011

44 LIDIA RODRIGUES PEREIRA GOMES 14/03/2011 30/06/2011

45 LILIA JOSE MARIANO 14/03/2011 30/06/2011

46 LOUDES ROSA FERREIRA MAGALHAES 21/03/2011 30/06/2011

47 MADALENA TAVARES PIMENTEL 17/03/2011 30/06/2011

48 MARCIA ALVES DE VASCONCELOS 15/03/2011 30/06/2011

49 MARIA APARECIDA DE DEUS BORGES 16/03/2011 30/06/2011

50 MARIA APARECIDA DE LIMA SILVA 18/03/2011 30/06/2011

51 MARIA DA PAZ PEREIRA DOS SANTOS 16/03/2011 30/06/2011

Nº SERVIDOR
DATA 

INÍCIO
DATA 

TÉRMINO

1 ALESSANDRA CRISTINA NORATO 23/03/2011 30/06/2011

2 ALINE SOUZA RIBEIRO 15/03/2011 30/06/2011

3 ALLINE RODRIGUES DO NASCIMENTO 15/03/2011 30/06/2011

4 ANDREIA BERNADES TEIXEIRA 14/03/2011 30/06/2011

5 AURILEIDE ALEXANDRINO EVANGELISTA 14/03/2011 30/06/2011

6 CARMESITA DE JESUS 25/03/2011 30/06/2011

7 CELIMAR DA SILVA PINHEIRO 14/03/2011 30/06/2011

8 CLEIDIANA BUENO ROSA PEREIRA 17/03/2011 30/06/2011

9 CLEONIA TAVARES PIMENTEL 17/03/2011 30/06/2011

10 DALVA OLIVEIRA DA SILVA 16/03/2011 30/06/2011

11 DOMINGAS LEITE DA SILVA AZEVEDO 18/03/2011 30/06/2011

12 EDILAINE DA SILVA OLIVEIRA 14/03/2011 30/06/2011

13 EDIVANIA DA SILVA 14/03/2011 30/06/2011

14 EDNAMAR DARC MAGALHÃES 16/03/2011 30/06/2011

15 ELIANE DE OLIVEIRA MOURA 17/03/2011 30/06/2011

16 ELIANE DOS SANTOS CARNEIRO 16/03/2011 30/06/2011

17 ELIANY MARIA DA SILVA 14/03/2011 30/06/2011

18 ELISSANDRA PEREIRA DE SOUZA 21/03/2011 30/06/2011

19 EVA DE CASTRO SANTOS GONCALVES 15/03/2011 30/06/2011

20 FRANCIELLY RODRIGUES DE SOUSA PEREIRA 18/03/2011 30/06/2011

21 FRANCOIS AMORIM EMILIO 14/03/2011 30/06/2011

22 GENELINA PEREIRA DOS SANTOS 14/03/2011 30/06/2011

23 GERCINA CLEMENTINO COELHO 15/03/2011 30/06/2011

24 GERCINA SANTOS MOREIRA 15/03/2011 30/06/2011

25 GISELLY MACIEL CANTUARIO 16/03/2011 30/06/2011

26 GLAUCIA LOBO SOARES 16/03/2011 30/06/2011

27 GRACIELIA MOREIRA BENTO RIBEIRO 17/03/2011 30/06/2011

28 ILDEVANDA CARDOSO DE OLIVEIRA 23/03/2011 30/06/2011

29 IRANY PEREIRA AGUIAR 16/03/2011 30/06/2011

30 IRENE ALVES DE LEMOS ROCHA 18/03/2011 30/06/2011

31 IRINEIA FARIAS DE MACEDO 21/03/2011 30/06/2011

32 IVANILDE SOUSA ROCHA 15/03/2011 30/06/2011

33 IVONE FERNANDES DOS SANTOS 28/03/2011 30/06/2011

34 IZABEL FIGUEIREDO DA SILVA OLIVEIRA 15/03/2011 30/06/2011

35 JANE KENNIA DIAS MENDES 24/03/2011 30/06/2011

36 JANE MORAES DE SOUSA 14/03/2011 30/06/2011



92 VERA LUCIA DO NASCIMENTO SILVA 15/03/2011 30/06/2011

93 VERA LUCIA LOPES BERNARDO 16/03/2011 30/06/2011

94 VIVIANE MARQUES DE SOUZA LEARTE 15/03/2011 30/06/2011

95 VIVIANE SOARES NEIVA 16/03/2011 30/06/2011

96 WILMA RAMOS DA SILVA SOUSA 29/03/2011 30/06/2011

52 MARIA DAS DORES ARRIEL BRAGA 16/03/2011 30/06/2011

53 MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA 14/03/2011 30/06/2011

54 MARIA FIGUEIRA GOMES 21/03/2011 30/06/2011

55 MARIA GOMES DA SILVA ALVES 14/03/2011 30/06/2011

56 MARIA HELENA TEIXEIRA GUIMARÃES 14/03/2011 30/06/2011

57 MARIA JOSE DE JESUS 15/03/2011 30/06/2011

58 MARIA LUCIA DE SIQUEIRA 14/03/2011 30/06/2011

59 MARIA MOREIRA DOS SANTOS CUTRIM 17/03/2011 30/06/2011

60 MARIA REGINA DE MORAES PRETO RODRIGUES 14/03/2011 30/06/2011

61 MARIA VERALUCE PEREIRA DE BARROS 15/03/2011 30/06/2011

62 MARILDA JULIA DE AQUINO BORGES 17/03/2011 30/06/2011

63 MARINA PEREIRA DA COSTA 16/03/2011 30/06/2011

64 MARLENE BERNARDES SILVA 16/03/2011 30/06/2011

65 MARLENE FRANCISCA DOS SANTOS 16/03/2011 30/06/2011

66 MARLI BARBOSA DE PAULA 29/03/2011 30/06/2011

67 MARLY ARAUJO DA COSTA 14/03/2011 30/06/2011

68 MONICA CRISTINA DA SILVA 18/03/2011 30/06/2011

69 NEURACI FERREIRA DA SILVA BESSA 17/03/2011 30/06/2011

70 NOEMI PAULA DE OLIVEIRA 17/03/2011 30/06/2011

71 PATRICIA FERREIRA CORTE ALVES 21/03/2011 30/06/2011

72 PAULITA MARIA JOSE PIMENTA 15/03/2011 30/06/2011

73 RAIMUNDA DAS CHAGAS SARAIVA 14/03/2011 30/06/2011

74 RAINNY NOGUEIRA SILVA 14/03/2011 30/06/2011

75 REGINA DO WALLE FERREIRA 14/03/2011 30/06/2011

76 ROSA DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS 16/03/2011 30/06/2011

77 ROSANGELA DA SILVA BARBOSA 15/03/2011 30/06/2011

78 ROSILDA TEIXEIRA DE MOURA 14/03/2011 30/06/2011

79 ROZELY BAZILIO DOS SANTOS 21/03/2011 30/06/2011

80 SALMA MARIA ATAIDE 14/03/2011 30/06/2011

81 SILVANIA MENDONCA VIEIRA 15/03/2011 30/06/2011

82 SIRLENE ALEXANDRE RIBEIRO 22/03/2011 30/06/2011

83 SONIA MARIA DE JESUS 15/03/2011 30/06/2011

84 SUELI MIRANDA VIEIRA 16/03/2011 30/06/2011

85 SUELY ROSA DE OLIVEIRA 15/03/2011 30/06/2011

86 SUYA HAISSA MAMEDE 14/03/2011 30/06/2011

87 TANIA MARIA OLIVEIRA GONDIM 14/03/2011 30/06/2011

88 TATIANE THAIS ALVES SANTOS 14/03/2011 30/06/2011

89 TEREZA BORGES LIMA 16/03/2011 30/06/2011

90 THAYNARA OLIVIRA 14/03/2011 30/06/2011

91 UGANETE MIRANDA DIAS 14/03/2011 30/06/2011

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROCESSO N°.: 43733672 

INTERESSADO: Setransp 

ASSUNTO: Proposta

DESPACHO N°. 1503/2011

À vista do contido nos autos, RESOLVO, nos termos do Art. 

25 caput da Lei Federal 8666/93, autorizar a inexigibilidade de 

licitação.

É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de 

competição...

Informamos que a inexigibilidade de Licitação deve-se dar 

em favor de Setransp - Sind. Empresa de Transportes Urb. Passg. 

De Goiânia, no valor de R$ 75.600,00 (setenta e cinco mil e seiscentos 

reais).

Encaminhe-se à Secretaria de Finanças, solicitando que seja 

procedida a liberação da Reserva de Dotação Orçamentária n°. 

3728/2011, para a aquisição de vale transporte para Secretaria 

Municipal de Educação.

Informamos que a despesa correrá por conta da seguinte 

dotação orçamentária:

17.50.12.122.0017.2016 - 3.3.90.39.00-101

Gabinete da Secretaria Municipal de Educação, aos 11 dias 

do mês de abril de 2011.

Profª. NEYDE APARECIDA DA SILVA

-Secretária -

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Processo : 39302501

Interessado : Departamento Administrativo

Assunto : Contratos Diversos

Despacho n° 1708/2011 - O Secretário Municipal de Saúde 

de Goiânia, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, e;

Considerando o disposto no artigo 24, incisos IV e V da Lei 

Federal n° 8666/93 e suas posteriores alterações;

Considerando que a contratação de empresa para seguro do 

estoque presente no Almoxarifado desta Secretaria é de suma 

importância para a Administração Pública, evitando assim eventuais 

prejuízos ao erário público;

Considerando que a proposta de preços apresentada pela 

Empresa Marítima Seguros S/A, atende as necessidades desta 

Secretaria e está de acordo coma solicitação conforme Despacho n° 

1645/2010;

Considerando parecer favorável do Departamento do 
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Contencioso desta Secretaria, o qual opina pela legalidade da dispensa 

de licitação em face de caracterização de “licitação deserta” nos 

procedimentos realizados para o Pregão Presencial n° 026/2010.

RESOLVE

Autorizar a realização da presente despesa, por 

INEXIGIBILIDADE de Procedimento Licitatório, com fundamento 

no artigo 25 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas posteriores alterações, 

para contratar diretamente com a Empresa Marítima Seguros S/A, 

CNPJ 61383493/0001-80, pelo prazo de 12 (doze) meses, no valor 

contratual estimado de R$ 58.573,13 (cinqüenta e oito mil, quinhentos 

e setenta e três reais e treze centavos) ao ano.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se na forma da Lei.

Gabinete do Secretário Municipal de Saúde, aos vinte e oito 

dias do mês de março de 2011.

Elias Rassi Neto

Secretário

AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, 

TRANSPORTES E MOBILIDADE

PORTARIA N°. 89/2011-AMT

O PRESIDENTE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE 

TRÂNSITO, TRANSPORTES E MOBILIDADE - AMT, no uso 

de suas atribuições legais em conformidade com o disposto na Lei 183 

de 19/12/2008 e o Decreto 3356, de 10 de setembro de 2009, e de 

acordo com o que consta no Processo n°. 43895176, de 21/03/2011 

RESOLVE, com base no artigo 119-A e §§ da Lei Complementar n°. 

011, de 11 de maio de 1992, conceder à servidora LILLIAN PAULA 

SANTOS COELHO, Matrícula 832154-01, AUXILIAR DE 

SERVIÇOS DE HIGIENE E ALIMENTAÇÃO I, lotada nesta 

Autarquia, 02 (dois) anos de Licença para Tratar de Interesse 

Particular, a serem gozadas no período de 01 de abril de 2011 a 01 de 

abril de 2013.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

GABINETE DO PRESIDENTE DA AGÊNCIA 

MUNICIPAL DE TRÂNSITO,  TRANSPORTES E  

MOBILIDADE - AMT, aos 12 dias do mês de abril de 2011.

MIGUEL TIAGO DA SILVA

Presidente - AMT

PORTARIAS

IPSM

Portaria n.º 008/2011

O Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores 

Municipais de Goiânia - IPSM, no uso de suas atribuições legais e 

tendo em vista o disposto no Artigo n.º 31 da Lei n.º 7.997, de 20 de 

junho de 2000, e conforme o contido nos autos do processo n.º 

4.348.493-1/2011, 

Resolve:

Art. 1º - Incorporar, a título de Estabilidade Econômica, ao 

vencimento do servidor CARLOS ALBERTO DOS REIS, ocupante 

do cargo de Motorista II, matrícula n.º 20141-01, lotado no IPSM, a 

gratificação correspondente ao Símbolo DAÍ-5, na função de Chefe da 

Divisão de Fontes de Custeio e Arrecadação Previdenciária deste 

Instituto, a partir de 07 (sete) de fevereiro de 2011.

Registre-se. Anote-se.

Dê-se ciência.

Gabinete da Presidência do IPSM, ao(s) 08 dia(s) do mês 

de abril de 2011.

Lauro Sérgio Belchior

Presidente

IPSM

Portaria n.º 009/2011

O Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores 

Municipais de Goiânia - IPSM, no uso de suas atribuições que lhe 

são conferidas pelo inciso XI, do Art. 31 do Regimento Interno do 

Órgão, aprovado através do Decreto n.º 2102, de 28 de setembro de 

2007, do Chefe do Executivo Municipal, 

Resolve:

Art. 1º - Dispensar a servidora Márcia Regina de Souza 

Gondim, da função de Chefe da Divisão de Comunicação deste 

Instituto.

Art. 2º - Designar o servidor Emerson Soares Moreira, 

mat. 499455-02, para ocupar a referida função, atribuindo-lhe 

gratificação de símbolo DAI-5.

Art. 3.º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 

assinatura, com efeitos a contar do dia 1.º (primeiro) de maio de 2011, 

revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Presidência do IPSM, ao(s) 11 dia(s) do mês 
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de abril de 2011.

Lauro Sérgio Belchior

Presidente

IPSM

Portaria n.º 010/2011

O Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores 

Municipais de Goiânia - IPSM, no uso de suas atribuições que lhe 

são conferidas pelo inciso XI, do Art. 31 do Regimento Interno do 

Órgão, aprovado através do Decreto n.º 2102, de 28 de setembro de 

2007, do Chefe do Executivo Municipal, 

Resolve:

Art. 1º - Dispensar o servidor Carlos Alberto dos Reis, mat. 

20141-01, da função de Chefe da Divisão de Fontes de Custeio e 

Arrecadação Previdenciária deste Instituto.

Art. 2º - Designar a servidora Márcia Regina de Souza 

Gondim, mat. 514268-02, para ocupar a referida função, atribuindo-

lhe gratificação de símbolo DAI-5.

Art. 3.º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 

assinatura, com efeitos a contar do dia 1.º (primeiro) de maio de 2011, 

revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Presidência do IPSM, ao(s) 11 dia(s) do mês 

de abril de 2011.

Lauro Sérgio Belchior

Presidente

AMMA

PORTARIA N° 071/2011 GAB/AMMA

O PRESIDENTE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DO 

MEIO AMBIENTE, no uso de suas atribuições legais, em 

conformidade com os artigos 27, 29 e 44 da Lei n. 8.537 de 20 de junho 

de 2007 e artigos 107, XXV e 112 do Regimento Interno da AMMA, 

aprovado pelo Decreto n°. 527 de 29 de fevereiro de 2008,

RESOLVE:

Art. 1° - Instituir comissão para instauração de Sindicância 

conforme determinação exarada no relatório fls. 84 e 85 contido no 

processo de n°. 4.346.782-4/2011.

Art. 2° - A comissão será composta pelos servidores 

subscritos, ficando a cargo do primeiro a Presidência, secretariado 

pelo terceiro respectivamente:

• Cláudio Sérgio Gomes Pereira matrícula: 186589 

Assessor Jurídico;

• Vicente Batista Filho matrícula: 82384 Chefe da 

Divisão de Atendimento Ambiental ao Cidadão;

• Pedro Henrique Gonçalves Lira matrícula: 917443 

Chefe de Gabinete.

Art. 3° - A comissão terá prazo máximo de 30 (trinta) dias 

para apuração dos fatos, enviando à presidência o relatório conclusivo 

para a instrução processual de mister.

Art. 4° - Esta Portaria entra em vigor a partir de 08/02/2011.

CUMPRA-SE e PUBLIQUE-SE.

GABINETE DO PRESIDENTE DA AGÊNCIA 

MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, aos 08 dias do mês de abril 

de 2011.

Adv. Clarismino Luiz Pereira Junior

Presidente

AMMA

PORTARIA N° 072/2011 GAB/AMMA

O PRESIDENTE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DO 

MEIO AMBIENTE, no uso de suas atribuições legais, em 

conformidade com os artigos 27, 29 e 44 da Lei n. 8.537 de 20 de junho 

de 2007 e artigos 107, XXV e 112 do Regimento Interno da AMMA, 

aprovado pelo Decreto n°. 527 de 29 de fevereiro de 2008,

RESOLVE:

Art. 1° - Instituir comissão para instauração de Processo 

Administrativo Disciplinar conforme determinação exarada no 

relatório fls. 84 e 85 contido no processo de n°. 4.346.782-4/2011.

Art. 2° - A comissão será composta pelos servidores 

subscritos, ficando a cargo do primeiro a Presidência, secretariado 

pelo terceiro respectivamente:

• Cláudio Sérgio Gomes Pereira matrícula: 186589 

Assessor Jurídico;

• Vicente Batista Filho matrícula: 82384 Chefe da 

Divisão de Atendimento Ambiental ao Cidadão;

• Pedro Henrique Gonçalves Lira matrícula: 917443 

Chefe de Gabinete.

Art. 3° - A comissão terá prazo máximo de 30 (trinta) dias 

para apuração dos fatos, enviando à presidência o relatório conclusivo 
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para a instrução processual de mister.

Art. 4° - Esta Portaria entra em vigor a partir de 08/02/2011.

CUMPRA-SE e PUBLIQUE-SE.

GABINETE DO PRESIDENTE DA AGÊNCIA 

MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, aos 08 dias do mês de abril 

de 2011.

Adv. Clarismino Luiz Pereira Junior

Presidente

COMURG

PROCESSO Nº. : 4.189.671-0, de 23.08.2010.

INTERESSADO :  D I R E T O R I A S  D E  C O L E TA  E  

URBANISMO.

ASSUNTO : Registro de Preços - fornecimento de cal 

moída e hidratada.

DESPACHO Nº 156/2011 - PR

À vista do inteiro teor da Ata de Adjudicação do Pregão 

Presencial nº 377/2010 - SRP, para inclusão no Sistema de Registro de 

Preços - SRP, na anexa Proposta, no Mapa de Preços, no Despacho 

Saneador nº 1774/2011 - ACI, na Lei nº 10.520/02, na Lei 

Complementar n.º 123/2006, e, subsidiariamente, no que couber na 

Lei Licitatória n.º 8.666/93, demais exigências do edital, e tudo mais 

que dos autos consta, resolvo HOMOLOGAR pelo menor preço por 

item, à licitante GMP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, o item 01, 

desta licitação, pelos valores unitário e total de R$ 0,31 (trinta e um 

centavos de real) e R$ 775.000,00 (setecentos e setenta e cinco mil 

reais), para fornecimento de 2.500.000 quilos de cal moída e 

hidratada, da marca Ical.

A proposta tem validade de 90 (noventa) dias; os produtos 

deverão ser entregues de forma parcelada, conforme a necessidade da 

empresa, acondicionados em pacotes de 20 quilos, em até 05 (cinco) 

dias, a contar do recebimento da respectiva Ordem de Compra. Os 

materiais serão entregues no Almoxarifado da Comurg, localizado na 

Avenida Conde Matarazzo, nº 599, Setor Parque Industrial, fone: 

3524.3431(Sr. Naciff).

Os produtos ofertados deverão ser, obrigatoriamente, de 

primeira qualidade e conter garantia contra possíveis defeitos.

Quando da entrega do objeto por parte da licitante, for 

detectado que o mesmo não apresenta características e especificações, 

conforme exigidos no edital e/ou não apresente 1ª qualidade, o 

DESPACHO

licitante deverá substituir por outro que atenda, sem ônus adicionais 

para a Administração Pública; o pagamento será efetuado até o 30º dia 

do mês subseqüente ao vencido, mediante a contra-apresentação da 

nota fiscal/fatura, devidamente atestada pelo setor competente.

O prazo de validade deste Registro de Preços será de 12 

(doze) meses, a partir da publicação do extrato da Ata no Diário Oficial 

do Município. 

Publique-se no Diário Oficial do Município. 

Volvam-se os autos, respectivamente, à Assessoria de 

Controle Interno, para conferência e em seguida, à Comissão Geral 

de Licitação, para providenciar a assinatura da ata de registro de 

preços.

PRESIDÊNCIA, aos 08 dias do mês de abril de 2011. 

Luciano Henrique de Castro

PRESIDENTE

COMURG

PROCESSO N°. : 4.183.837-0, de 17.08.2010.

INTERESSADO : DIRETORIA DE URBANISMO.

ASSUNTO : Registro de Preços - fornecimento de grama 

batatais e esmeralda.

DESPACHO N° 164/2011 - PR

À vista do inteiro teor da Ata de Adjudicação do Pregão 

Presencial n° 378/2010 - SRP, para inclusão no Sistema de Registro de 

Preços - SRP, na anexa Proposta, no Mapa de Preços, no Despacho 

Saneador n° 1828/2011 - ACI, na Lei n° 10.520/02, na Lei 

Complementar n.° 123/2006, e, subsidiariamente, no que couber na 

Lei Licitatória n.° 8.666/93, demais exigências do edital, e tudo mais 

que dos autos consta, resolvo HOMOLOGAR pelo menor preço por 

item, à licitante JUST IN TIME COMÉRCIO LTDA, os itens 01 e 

02, desta licitação, pelos valores totais de R$ 567.000,00 (quinhentos 

e sessenta e sete mil reais), e R$ 2.250.000,00 (dois milhões, duzentos 

e cinqüenta mil reais), respectivamente, para fornecimento de 180.000 

m² de grama esmeralda e 1.800.000 m² de grama batatais, da marca 

lbergrass.

O montante deste Pregão Presencial é de R$ 2.817.000,00 

(dois milhões e oitocentos e dezessete mil reais).

A proposta tem validade de 90 (noventa) dias; os produtos 

serão entregues de forma parcelada, de acordo com a solicitação da 

Comurg; as gramas serão entregues de imediato e diretamente nos 

locais de plantio, conforme a indicação do setor competente, após o 

recebimento da solicitação.

As especificações mínimas do objeto, constantes do Anexo 
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I, Termo de Referência, do Edital de Licitações - Pregão Presencial n° 

378/2010 - Sistema de Registro de Preços, deverão ser 

obrigatoriamente obedecidas, além de que o contratado, deverá firmar 

compromisso de permitir à contratante, a inspeção visual das gramas 

esmeralda, antes do corte para entrega, ainda no campo de produção, 

como forma de impedir o fornecimento de plantas infestadas pela 

doença fúngica “rizoctoniose”.

O pagamento será efetuado até o 30° dia do mês 

subseqüente ao vencido, mediante a contra-apresentação da nota 

fiscal/fatura, devidamente atestada pelo setor competente.

O prazo de validade deste Registro de Preços será de 12 

(doze) meses, a partir da publicação do extrato da Ata no Diário Oficial 

do Município.

Publique-se no Diário Oficial do Município.

Volvam-se os autos, respectivamente, à Assessoria de 

Controle Interno, para conferência e em seguida, à Comissão Geral 

de Licitação, para providenciar a assinatura da ata de registro de 

preços.

PRESIDÊNCIA, aos 13 dias do mês de abril de 2011.

Luciano Henrique de Castro

PRESIDENTE

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

EXTRATO DO 1° TERMO ADITIVO AO 

CONTRATO N° 107/2009

1. FUNDAMENTO: art.57, inciso II da Lei Federal n° 8.666/93, c/c 

art. 115, inciso XIII, da Lei Orgânica do Município de Goiânia.

2. CONTRATANTES: MUNICÍPIO DE GOIÂNIA, com 

interveniência da Secretaria Municipal de Assistência Social e a 

empresa ATA MANUTENÇÃO DE PISCINAS LTDA. 

3. OBJETO: prorrogação do Contrato n°107/2009

4. VALOR: Estima-se o valor global do presente contrato do presente 

aditivo em R$ 38.139,96 (trinta e oito mil, cento e trinta e nove reais 

e noventa e seis centavos).

5. Dotação Orçamentária:

2010.28.50.08.244.0133.2321.33903915.80.3

6. PROCESSO N°: 36843390/2009

Goiânia, 11 de abril de 2011.

EXTRATOS

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO DO 

CONTRATO Nº 095/2007

1. FUNDAMENTO: Art. 57, inc. II da Lei nº 8666/93.

2. CONTRATANTES: MUNICIPIO DE GOIÂNIA, com 

interveniência da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE e a Sra. 

LIANE WALKER MEDEIROS DO NASCIMENTO.

3. OBJETO: prorrogação do Contrato nº 095/2007, por 12 (doze) 

meses, contado a partir de 01 de dezembro de 2010.

4. VALOR: Estima-se em R$ 48.751,08 (quarenta e oito mil, 

setecentos e cinqüenta e um reais e oito centavos).

5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  .....................

6. DATA E Nº EMPENHO: ..................................

7. PROCESSO Nº 41758449/2010

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DO 1° TERMO ADITIVO AO 

CONTRATO N° 09/2010

PROCESSO: 43800256

CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Saúde

CONTRATADO: JOÃO ALEXANDRE LANDIM

OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto o acréscimo de 

25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contratado 

equivalente à importância de R$ 73.075,92 (setenta e três mil setenta e 

cinco reais e noventa e dois centavos), referente ao aumento no 

consumo de água mineral nas unidades de saúde e nas unidades 

administrativas da Secretaria Municipal de Saúde.

VALOR: R$ 73.075,92 (setenta e três mil setenta e cinco reais e 

noventa e dois centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

2011.21.50.10.302.0123.2339.33903007.114.3

DATA DA ASSINATURA: 12 de abril de 2011
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DO CONTRATO Nº 003/2011

PROCESSO: 40754431.

CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Saúde.

CONTRATADO: Artes & Delícias Comercial de Produtos 

Alimentícios Ltda ME.

OBJETO: O fornecimento de gêneros alimentícios (abacate, abacaxi, 

abóbora e outros), para atender a Secretaria Municipal de Saúde - SMS 

conforme condições estabelecidas neste instrumento contratual e 

edital Pregão Presencial nº 247/2010 e seus Anexos.

VALOR: A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor 

referente ao fornecimento mensal, pelo período de até 12 meses, sendo 

que o valor total do contrato é de R$ 271.499,64 (duzentos e setenta e 

um mil quatrocentos e noventa e nove reais e sessenta e quatro 

centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

2011.21.50.10.305.0015.2255.33903007.114.3.

VIGÊNCIA: O contrato a ser celebrado entrará em vigor na data de 

sua assinatura e expirará 12 (doze) meses após o recebimento da 

primeira ordem de fornecimento.

DATA DA ASSINATURA: 05 de abril de 2011.

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, 06 de abril de 2011.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO, QUALIDADE E CONTROLE 

DIVISÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS

EXTRATO DOS CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO DOS

PROFISSIONAIS,  CONFORME DESPACHO AUTORIZATIVO DO CHEFE DO GOVERNO MUNICIPAL.

Goiânia, 06 de abril de 2011.

*MÉDICO/AMB: Médio do Regime Ambulatorial
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ENGENHARIA LTDA.

Fundamento: Normas ditadas nos termos da Lei Federal 8.666/93 e 

duas alterações posteriores.

Objeto: O objeto do presente é contratação da empresa para o 

fornecimento do Projeto e Estudos Técnicos necessários para a 

Definição da Modelagem e Dimensionamento do Sistema para a 

Implantação do Corredor Norte-Sul com a Solução do Tipo “Bus 

Rapid Transit” - Brt-ns.

Prazo: Fica prorrogado o prazo do contrato de 180 (cento e oitenta) 

dias, a contar da data de emissão da ordem de serviço.

Valor do Contrato: O valor global do Contrato originário é de R$ 

132.864,00 (cento e trinta e dois mil oitocentos e sessenta e quatro 

reais).

Número do Processo: 43586017.

JOSÉ CARLOS XAVIER

Presidente da CMTC

VLADIMIR VIEIRA DI COIMBRA

Assessor Jurídico da CMTC

CMTC

EXTRATO DO CONTRATO DE EMPREITADA POR PREÇO 

GLOBAL PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE 

ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM PROJETOS 

AMBIENTAIS  E  DE PLANEJAMENTO PARA A 

E L A B O R A Ç Ã O  D E  A N Á L I S E  A M B I E N T A L ,  

INSTITUCIONAL E ECONÔMICA NECESSÁRIA À 

IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR NORTE - SUL COM A 

SOLUÇÃO DO TIPO “BUS RAPID TRANSIT” - BRT-NS.

Contratantes:  COMPANHIA METROPOLITANA DE 

TRANSPORTES COLETIVOS - CMTC E A EMPRESA PRISMA 

CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA.

Fundamento: Normas ditadas nos termos da Lei Federal 8.666/93 e 

duas alterações posteriores.

Objeto: O objeto do presente é contratação da empresa para o 

fornecimento dos Projetos de Análise Ambiental, Institucional e 

Econômica Necessária à Implantação do Corredor Norte - Sul com a 

Solução do Tipo “Bus Rapid Transit”- BRT-NS.

Prazo: Fica prorrogado o prazo do contrato de 180 (cento e oitenta) 

dias, a contar da data de emissão da ordem de serviço.

Valor do Contrato: O valor global do Contrato originário é de R$ 

140.205,00 (cento e quarenta mil duzentos e cinto reais).

IPSM

EXTRATO DE CONTRATO

(COMPRA E VENDA DE IMÓVEL)

Processo: 3.889.005-1/2009 (juntado: 38878417/2010).

Objeto: Instrumento de compra e venda do imóvel tipo prédio 

comercial, situado à Av. Prof. Alfredo de Castro, n.º 155, lotes 16/18, 

Qd. C-1, Setor Oeste, Goiânia - GO, com área do terreno de 949,20 m², 

área edificada de 3.215,28 m², matrícula no Cartório de Registro de 

Imóveis da 1.ª Circunscrição de Goiânia - GO sob o n.º R8-109041.

Vendedora: AGM Participações e Investimentos Ltda. (CNPJ: 

25.031.741/0001-60).

Comprador: Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de 

Goiânia - IPSM

Fundamento legal: Artigo 24, X, da Lei 8.666/93.

Dotação orçamentária: 2011.5101.016.

Valor total do imóvel: R$ 6.463.074,53 (seis milhões, quatrocentos e 

sessenta e três mil, setenta e quatro reais e cinqüenta e três centavos).

Forma de pagamento: A ser pago integralmente na mesma data da 

lavratura da Escritura Pública de Compra e Venda junto ao Cartório do 

2.º Tabelionato Público de Notas de Goiânia-GO.

Data da assinatura: 03 (três) de janeiro de 2011.

Representantes: Lauro Sérgio Belchior - Presidente do IPSM.

Gláucia Maria da Cunha e Silva Souza - Diretora do 

Departamento Administrativo e Financeiro do IPSM.

Aristarcho Gonçalves de Melo - Diretor Presidente da 

AGM Participações e Investimentos Ltda.

CMTC

EXTRATO DO CONTRATO DE EMPREITADA POR PREÇO 

GLOBAL PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE 

ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM PROJETOS URBANOS 

E DE PLANEJAMENTO DE TRANSPORTE PÚBLICO PARA 

O DESENVOLVIMENTO DE UM CONJUNTO DE ESTUDOS 

TÉCNICOS PARA A DEFINIÇÃO DA MODELAGEM E 

DIMENSIONAMENTO DO SITEMA DA REDE NECESSÁRIA 

À IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR NORTE - SUL COM A 

SOLUÇÃO DO TIPO “BUS RAPID TRANSIT”- BRT-NS.

Contratantes:  COMPANHIA METROPOLITANA DE 

TRANSPORTES COLETIVOS - CMTC E A EMPRESA COTC 
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CMTC

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO 

C O N T R ATO  D E  C O N C E S S Ã O  D O S  S E RV I Ç O S  

CORRESPONDENTES AO LOTE Nº. 3, DA REDE 

METROPOLITANA DE TRANSPORTES COLETIVOS 

(RMTC), DA REGIÃO METROPOLITANA DE GOIÂNIA 

( R M G ) ,  C E L E B R A D O  E N T R E  A C O M PA N H I A 

METROPOLITANA DE TRANSPORTES COLETIVOS - 

CMTC, E A EMPRESA VIAÇÃO REUNIDAS LTDA.

Contratantes:  COMPANHIA METROPOLITANA DE 

TRANSPORTES COLETIVOS - CMTC E A EMPRESA VIAÇÃO 

REUNIDAS LTDA. 

Fundamento: Normas ditadas nos termos da Lei Federal 8.666/93 art. 

65, inciso II, alínea “c”, do Edital de Concorrência n° 001/2007-

CMTC item 23.5, da Cláusula Sexagésima Quarta, dos contratos de 

Concessão, bem assim as disposições da Resolução CMTC n° 

42/2008, modificada pelas Resoluções CMTC n° s. 44, 46 e 54, estas 

do ano de 2009, da Deliberação CDTC-RMG n° 066, de 25/02/2011, e 

pelas cláusulas e condições aqui pactuadas.

Objeto: O objeto do PRIMEIRO TERMO ADITIVO é a alteração da 

Cláusula Quadragésima Segunda e seus parágrafos, do Contrato de 

Concessão dos Serviços Correspondentes ao Lote n° 03, da rede 

Metropolitana de Transportes Coletivos (RMTC), da Região 

Metropolitana de Goiânia - RMG, (Contrato n°. 002/2008- CMTC- 

Lote 03).

Prazo: Fica prorrogado o prazo do contrato por 18 (dezoito) meses a 

contar de 30 (trinta) de Abril de 2011, em conformidade com a 

indicação do Inciso II da deliberação CDTC-RMG n° 066/2011. 

Valor do Contrato: O valor global do Contrato originário é de R$ 

5.696.049,28 (cinco milhões seiscentos e noventa e seis mil e quarenta 

e nove reais e vinte e oito centavos)

Número do Processo: 33066813/2007.

JOSÉ CARLOS XAVIER

Presidente da CMTC

VLADIMIR VIEIRA DI COIMBRA

Assessor Jurídico da CMTC

CMTC

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO 

C O N T R ATO  D E  C O N C E S S Ã O  D O S  S E RV I Ç O S  

CORRESPONDENTES AO LOTE Nº. 5, DA REDE 

METROPOLITANA DE TRANSPORTES COLETIVOS 

Número do Processo: 43586084.

JOSÉ CARLOS XAVIER
Presidente da CMTC

VLADIMIR VIEIRA DI COIMBRA
Assessor Jurídico da CMTC

CMTC

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO 
C O N T R ATO  D E  C O N C E S S Ã O  D O S  S E RV I Ç O S  
CORRESPONDENTES AO LOTE Nº. 2, DA REGIÃO 
METROPOLITANA DE TRANSPORTE COLETIVO (RMTC), 
DA REGIÃO METROPOLITANA DE GOIÂNIA (RMG), 
CELEBRADO ENTRE A COMPANHIA METROPOLITANA 
DE TRANSPORTES COLETIVOS - CMTC, E A EMPRESA HP-
TRANSPORTES COLETIVOS LTDA. 

Contratantes:  COMPANHIA METROPOLITANA DE 
TRANSPORTES COLETIVOS - CMTC E EMPRESA HP- 
TRANSPORTES COLETIVOS.

Fundamento: Normas ditadas nos termos da Lei Federal 8.666/93 art. 
65, inciso II, alínea “c”, do Edital de Concorrência n° 001/2001- 
CMTC item 23.5, da Cláusula Sexagésima Quarta, dos contratos de 
Concessão, bem assim as disposições da Resolução CMTC n° 
42/2008, modificada pelas Resoluções CMTC n° s. 44, 46 e 54, estas 
do ano de 2009, da Deliberação CDTC-RMG n° 066, de 25/02/2011, e 
pelas cláusulas e condições aqui pactuadas.

Objeto: O objeto do PRIMEIRO TERMO ADITIVO é a alteração da 
Cláusula Quadragésima Segunda e seus parágrafos, do Contrato de 
Concessão dos Serviços Correspondentes ao Lote n° 02, da rede 
Metropolitana de Transportes Coletivos (RMTC), da Região 
Metropolitana de Goiânia - RMG, (Contrato n°. 001/2008- CMTC- 
Lote 02).

Prazo: Fica prorrogado o prazo do contrato por 18 (dezoito) meses a 
contar de 30 (trinta) de Abril de 2011, em conformidade com a 
indicação do Inciso II da deliberação CDTC-RMG n° 066/2011. 

Valor do Contrato: O valor global do Contrato originário é de R$ 
14.387.573,58 (catorze milhões trezentos e oitenta e sete mil e 
quinhentos e setenta e três reais e cinqüenta e oito centavos). 

Número do Processo: 33066813/2007.

JOSÉ CARLOS XAVIER
Presidente da CMTC

VLADIMIR VIEIRA DI COIMBRA

Assessor Jurídico da CMTC
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TRANSPORTES COLETIVOS - CMTC E EMPRESA 

COOPERATIVA DE TRASPORTE DO ESTADO DE GOIÁS - 

COOTEGO.

Fundamento: Normas ditadas nos termos da Lei Federal 8.666/93 art. 

65, inciso II, alínea “c”, do Edital de Concorrência n° 001/2007- 

CMTC item 23.5, da Cláusula Sexagésima Quarta, dos contratos de 

Concessão, bem assim as disposições da Resolução CMTC n° 

42/2008, modificada pelas Resoluções CMTC n° s. 44, 46 e 54, estas 

do ano de 2009, da Deliberação CDTC-RMG n° 066, de 25/02/2011, e 

pelas cláusulas e condições aqui pactuadas.

Objeto: O objeto do PRIMEIRO TERMO ADITIVO é a alteração da 

Cláusula Quadragésima Segunda e seus parágrafos, do Contrato de 

Concessão dos Serviços Correspondentes ao Lote n° 04, da rede 

Metropolitana de Transportes Coletivos (RMTC), da Região 

Metropolitana de Goiânia - RMG, (Contrato n°. 003/2008- CMTC- 

Lote 04).

Prazo: Fica prorrogado o prazo do contrato por 18 (dezoito) meses a 

contar de 30 (trinta) de Abril de 2011, em conformidade com a 

indicação do Inciso II da deliberação CDTC-RMG n° 066/2011. 

Valor do Contrato: O valor global do Contrato originário é de R$ 

4.019.746,00 (quatro milhões dezenove mil e setecentos e quarenta e 

seis reais).

Número do Processo: 33066813/2007.

JOSÉ CARLOS XAVIER

Presidente da CMTC

VLADIMIR VIEIRA DI COIMBRA

Assessor Jurídico da CMTC

CMTC

EXTRATO DO CONTRATO DE EMPREITADA POR PREÇO 

GLOBAL PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE 

ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM PROJETOS DE 

TRANSPORTE COLETIVO PARA A ELABORAÇÃO DE 

PROJETO BÁSICO NECESSÁRIO À IMPLANTAÇÃO DO 

CORREDOR NORTE - SUL COM A SOLUÇÃO DO TIPO “BUS 

RAPID TRANSIT” - BRT-NS.

Contratantes:  COMPANHIA METROPOLITANA DE 

TRANSPORTES COLETIVOS - CMTC E A EMPRESA BASITEC 

PROJETOS E CONTRUÇÕES LTDA.

Fundamento: Normas ditadas nos termos da Lei Federal 8.666/93 e 

duas alterações posteriores.

Objeto: O objeto do presente é contratação da empresa para o 

fornecimento do Projeto Básico Necessário à Implantação do 

(RMTC), DA REGIÃO METROPOLITANA DE GOIÂNIA 

( R M G ) ,  C E L E B R A D O  E N T R E  A C O M PA N H I A 

METROPOLITANA DE TRANSPORTES COLETIVOS - 

CMTC, E A EMPRESA RÁPIDO ARAGUAIA LTDA.

Contratantes:  COMPANHIA METROPOLITANA DE 

TRANSPORTES COLETIVOS - CMTC E EMPRESA RÁPIDO 

ARAGUAIA LTDA.

Fundamento: Normas ditadas nos termos da Lei Federal 8.666/93 art. 

65, inciso II, alínea “c”, do Edital de Concorrência n° 001/2007- 

CMTC item 23.5, da Cláusula Sexagésima Quarta, dos contratos de 

Concessão, bem assim as disposições da Resolução CMTC n° 

42/2008, modificada pelas Resoluções CMTC n° s. 44, 46 e 54, estas 

do ano de 2009, da Deliberação CDTC-RMG n° 066, de 25/02/2011, e 

pelas cláusulas e condições aqui pactuadas.

Objeto: O objeto do PRIMEIRO TERMO ADITIVO é a alteração da 

Cláusula Quadragésima Segunda e seus parágrafos, do Contrato de 

Concessão dos Serviços Correspondentes ao Lote n° 05, da rede 

Metropolitana de Transportes Coletivos (RMTC), da Região 

Metropolitana de Goiânia - RMG, (Contrato n°. 004/2008- CMTC- 

Lote 05).

Prazo: Fica prorrogado o prazo do contrato por 18 (dezoito) meses a 

contar de 30 (trinta) de Abril de 2011, em conformidade com a 

indicação do Inciso II da deliberação CDTC-RMG n° 066/2011. 

Valor do Contrato: O valor global do Contrato originário é de R$ 

24.103.368,86 (vinte e quatro milhões cento e três mil e trezentos e 

sessenta e oito reais e oitenta e seis centavos). 

Número do Processo: 33066813/2007.

JOSÉ CARLOS XAVIER

Presidente da CMTC

VLADIMIR VIEIRA DI COIMBRA

Assessor Jurídico da CMTC

CMTC

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO 
C O N T R ATO  D E  C O N C E S S Ã O  D O S  S E RV I Ç O S  
CORRESPONDENTES AO LOTE Nº. 4, DA REDE 
METROPOLITANA DE TRANSPORTES COLETIVOS 
(RMTC), DA REGIÃO METROPOLITANA DE GOIÂNIA 
( R M G ) ,  C E L E B R A D O  E N T R E  A C O M PA N H I A 
METROPOLITANA DE TRANSPORTES COLETIVOS - 
CMTC, E A EMPRESA COOPERATIVA DE TRANSPORTE DO 
ESTADO DE GOIÁS - COOTEGO.

Contratantes:  COMPANHIA METROPOLITANA DE 
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Corredor Norte - Sul com a Solução do Tipo “Bus Rapid Transit” - 

BRT-NS.

Prazo: Fica prorrogado o prazo do contrato de 180 (cento e oitenta) 
dias, a contar da data de emissão da ordem de serviço.

Valor do Contrato: O valor global do Contrato originário é de R$ 
149.493,30 (cento e quarenta e nove mil quatrocentos e noventa e três 
reais e trinta centavos).

Número do Processo: 43586131.

JOSÉ CARLOS XAVIER
Presidente da CMTC

VLADIMIR VIEIRA DI COIMBRA
Assessor Jurídico da CMTC

AMMA

EXTRATO DE INDEFERIMENTO N° 282/2011

AMMA

EXTRATO DE INDEFERIMENTO N° 304/2011

AMMA

EXTRATO DE INDEFERIMENTO N° 307/2011

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAS

EXTRATO DE CONTRATOS DE PRESTADOR DE SERVIÇOS 

AUTÔNOMOS SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO.
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CMTC

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 

31 DE  DEZEMBRO DE 2010 DA CMTC

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GOIÂNIA

oResolução n.  002/2011

Goiânia, 28 de janeiro de 2011.

O Plenário do Conselho Municipal de 

Saúde de Goiânia em sua 146ª 

Reunião Ordinária, realizada no dia 26 

de janeiro de 2010, no uso de suas 

c o m p e t ê n c i a s  r e g i m e n t a i s  e  

atribuições conferidas pela Lei 

Municipal nº 8.088 de 10 de janeiro de 

2002, e Lei Federal nº 8.142 de 

28/12/1990, considerando:

• Que uma das prerrogativas mais relevantes do 

Conselho Municipal de Saúde é atuar na formulação 

de estratégias e no controle da Política de Saúde, 

incluídos os aspectos econômicos e financeiros, que 

serão fiscalizados mediante o acompanhamento de 

execução orçamentária;

• O parecer da Comissão de Parecer e Projetos que 

recomenda que a Gestão envie a este Conselho, o 

relatório de execução a cada 6 meses para avaliação e 

atenda as recomendações do parecer;

• E que depois de apreciado pelo Plenário deste 

conselho.

Resolve:

1. Aprovar por dezoito votos a favor zero contra e zero abstenções, o 

Plano de Ações e Metas - PAM 2011 de prevenção, assistência e 

tratamento das DST/AIDS no município de Goiânia.

Venerando Lemes de Jesus

Presidente

Neiton Pedro Chaves

1° Secretário

Goiânia, 11 de abril de 2011,

RESOLUÇÃO BALANÇO

EM REAIS

ATIVO 2010 2009

  CIRCULANTE

     Caixa e Bancos  83.782,20  47.238,17 

 4.667.972,85  15.294.377,11 

     Créditos a Receber  1.006.007,57  741.800,72 

     Impostos a Recuperar  4.817,75  4.817,75 

     Estoques  31.039,87  34.988,85 

Total do Ativo Circulante  5.793.620,24  16.123.222,60 

  ATIVO NÃO CIRCULANTE

     Realizável a Longo Prazo  21.510.883,05 

     . Créditos a Receber  505.479,99  230.123,23 

     . Créditos por Cauções  21.005.403,06  45.261.403,06 

     Investimentos  21.928.774,25  11.090.844,64 

     Imobilizado  1.660.096,90  1.905.360,83 

     (-) Depreciação Acumulada  153.663,29  115.664,40 

Total do Ativo Não Circulante   44.946.090,91  58.372.067,36 

TOTAL DO ATIVO  50.739.711,15  74.495.289,96 

PASSIVO

   CIRCULANTE

      Fornecedores  19.631,28  25.580,07 

 188.174,63  115.787,30 

     Obrigações Fiscais e Tributárias  129.121,48  126.162,48 

     Depósitos e Cauções  2.897,90 

Total do Passivo Circulante  339.825,29  267.529,85 

      Obrigações Fiscais/Tributárias  169.377,83  169.377,83 

      Outras Obrigações  200.000,00  200.000,00 

 10.134,58  13.926,22 

      Seguro Garantia  16.939.000,00  41.195.000,00 

      Títulos da Dívida Pública  4.065.698,39  4.065.698,39 

Total do Passivo Não Circulante  21.384.210,80  45.644.002,44 

     PATRIMÔNIO LÍQUIDO

       Capital Social  749.900,00  749.900,00 

       Reservas de Capital  26.760.470,65  26.108.664,04 

       Resultado Acumulado  1.505.304,41  1.725.193,63 

Total do Patrimônio Líquido  29.015.675,06  28.583.757,67 

TOTAL DO PASSIVO  50.739.711,15  74.495.289,96 

     

Aplicaçoes Financeiras

     

Salarios, Consignações e Enc. Trabalhistas

    

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

      

Depositos em Cauções
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Banco do Brasil - Ag.1610/ 85159-0 F. R.                           1.686,57

Banco do Brasil - Ag.1610/ 94558-7                                       274,21

Banco do Brasil - Ag.1610/ 95479-9                                    3.387,18

Banco do Brasil - Ag.0868/ 016815-7                                12.211,57

Caixa Econômica Federal - Ag.0013/ 78257-8                    9.864,42

Total                                                                                   83.782,20

4. TAXAS E REMUNERAÇÃO A RECEBER

A Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos - CMTC tem 

por fonte ordinária de recursos, instituída pela deliberação nº 41 de 21 

de novembro de 2003, a Parcela do Poder Concedente - PPC, devida 

mensalmente por todos os operadores de transportes coletivo 

integrantes do Sistema Integrado de Transportes, equivalente a 1% da 

receita operacional bruta auferida.

5. OUTRAS CONTAS A RECEBER / PAGAR A LONGO PRAZO

Em maio de 2004, cumprindo a Deliberação nº 48 da Câmara 

Deliberativa de Transportes Coletivos da Região Metropolitana de 

Goiânia, a CMTC recebeu da Prefeitura de Goiânia o valor de R$ 

200.000,00, correspondente a 1ª. Parcela de um valor total de R$ 

800.000,00, devendo ser repassada a Cooperativa de Transportes do 

Estado de Goiás - COOTEGO.

A CMTC possuindo saldo a receber da COOTEGO, referente à 

parcela de poder concedente - PPC, realizou acordo com a Secretária 

de Finanças da Prefeitura de Goiânia, transcrito no ofício nº 490/2, 

onde os repasses a COOTEGO, seriam realizados pelo valor líquido 

do montante da dívida, na mesma proporção que as parcelas seriam 

creditadas para a CMTC.

Cabe destacar que apenas uma parcela de R$ 200.000,00 foi recebida 

pela CMTC na administração anterior.

6. DEPÓSITO E CAUÇÕES-ATIVO REAL./PASSIVO 

EXIGÍVEL-A LONGO PRAZO

Descrição Ativo                                                              Saldo/ Reais

Depósito Bancários Bloqueados............................................... 704,67

Seguro Garantia ........................................................... 16.939.000,00

Título da Dívida Pública ................................................ 4.065.698,39

Saldo Total                                                                    21.005.403,06

Descrição não Circulante/Investimentos Saldo/ Reais

Recursos Concorrência 01/2007 .................................. 21.928.774,25

Saldo Total                                                                    21.928.774,25

07. ATIVO NÃO CIRCULANTE / IMOBILIZADO

Terrenos - Área Terminal de Ônibus .............................. 1.304.700,00 

Móveis e Utensílios ............................................................ 71.100,24

NOTA EXPLICATIVA DA ADMINISTRAÇÃO ÀS 

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 

2010

EM REAIS

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos - CMTC é uma 

sociedade anônima de Capital Fechado e tem por objeto específico o 

gerenciamento do Sistema Integrado de Transporte Coletivo do 

Aglomerado Urbano de Goiânia, conforme estabelecido na Lei 

Municipal nº 8.148 de 03 de janeiro de 2003 e regulamentada pelo 

Decreto nº 1.909 de 04 de julho de 2003.

Também, é de entendimento desta administração que, para permitir a 

execução do objeto social da empresa e de acordo com o determinado 

na Lei Complementar Nº 34/ 2001, mais precisamente, no parágrafo 6º 

do artigo 3º, todo o acervo da TRANSURB e da AGR, exceto os 

decorrentes de dívidas e contencioso tributário, trabalhista e 

previdenciária, deveriam ter sido adequadamente transferidos para 

CMTC, fato que não ocorreu até o presente momento e é objeto de 

discussão judicial.

2. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Demonstração de Resultado

O lucro ou prejuízo é apurado com base no regime de competência de 

exercícios.

b) Ativos Circulantes e Não Circulantes

Os ativos Circulantes são apresentados ao valor da realização, 

incluindo, quando aplicável, os rendimentos e variações monetárias 

auferidas até a data do Balanço.

O Ativo Permanente demonstrado ao custo de aquisição, sendo que a 

respectiva depreciação foi efetuada com taxas utilizadas em função da 

vida útil econômica estimada dos bens, conforme definido na 

legislação.

c) Passivos Circulantes e Não Circulantes

São demonstrados por valores conhecidos ou calculados, acrescidos, 

quando aplicáveis, dos correspondentes encargos e variações 

monetárias incorridas até a data do balanço.

3. DISPONIBILIDADES

Descrição                                                                                   Reais

Depósitos Bancários a Vista

Banco do Brasil - Ag.1610/ 65140-0                                 56.358,25
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centavos), resultado gerado em razão da entrada de recursos da 

Concorrência 01/2007, conforme consta no Contrato 001/2008 com 

sua destinação para ampliação da capacitação da gestão pública dos 

serviços operacionais desenvolvidos pela Companhia de acordo com 

o previsto no Estatuto.

12. CONTINGÊNCIAS

A Constituição e Instalação da Companhia Metropolitana de 

Transportes Coletivos - CMTC, Lei Municipal nº 8.148 de 3 de janeiro 

de 2003, aprovada e regulamentada pelo Decreto nº 1.909 de 4 de julho 

de 2003 , estabelece em sua Seção II - DO CAPITAL SOCIAL DA 

CMTC:

“ Art. 7º - Os gastos que tenham sido realizados pelo Município de 

Goiânia, a contar de vigência da Lei Municipal nº 8.148/ 2003, ou seja, 

a partir de 07 de janeiro de 2003, que sejam diretamente relacionados 

com o funcionamento e atuação do Grupo Executivo de Gestão da 

Rede Metropolitana de Transportes Coletivos GETRANS, que 

antecede em tudo e por tudo a CMTC, nos termos do artigo 6º da Lei 

Complementar Estadual nº 34/ 2001, combinada com as Deliberações 

nº 012 e 013 de 10 de dezembro de 2001, da Câmara Deliberativa de 

Transportes Coletivos, serão submetidos à Assembléia Geral da 

CMTC para deliberação do seu aproveitamento, em caráter 

excepcional, como moeda de integralização do Capital Social da 

Companhia por parte do Município de Goiânia.” 

“ Parágrafo Único - Os gastos a que se refere o “CAPUT “ deste artigo, 

para que possa surtir os efeitos preconizados, deverão ser 

obrigatoriamente relacionados, justificados e comprovados a bordo 

do competente processo administrativos, autuado e instituído sob o 

comando do titular da Secretária Municipal de Planejamento, à qual 

ficará vinculada a CMTC, nos termos do artigo 4º, deste Decreto.”

Era o que nos cumpria apresentar em adendo às Demonstrações 

Financeiras ora encerradas, para sua melhor compreensão e 

entendimento.

Goiânia, 31 de dezembro de 2010.

SANDRA REGINA CARVALHO VILELA

Dir. Administrativa Financeira

MARCOS ANTONIO MASSAD

Presidente

DENICIO CÉLIO TRINDADE

Diretor Técnico

EDUARDO CRIVINEL DE OLIVEIRA

Diretor de Fiscalização

OLGA ZORZIN DA MATA

Contadora CRC 8.456/GO

Veículos .............................................................................. 27.415,00

Máquinas/ Equipamentos .................................................. 136.938,09

Computadores e Periféricos ................................................ 72.066,10 

Ferramentas .......................................................................... 7.111,07

Instalações .......................................................................... 40.766,40

Depreciação Acumulada ............................................... ( 153.663,29 ) 

Saldo Total                                                                      1.506.433,61

08. PASSIVO NÃO CIRCULANTE/ EXIGÍVEL A LONGO 

PRAZO

Descrição                                                                        Saldo/ Reais

Depósitos e Cauções ........................................................... 10.134,58

Seguro Garantia ........................................................... 16.939.000,00

Titulo da Dívida Pública ................................................. 4.065.698,39

Saldo Total                                                                    21.014.832,97

09. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CAPITAL SOCIAL

O Capital Social da CMTC - Companhia Metropolitana de 

Transportes Coletivos está construído por 1.000.000 de ações 

ordinárias nominativas com valor unitário de R$ 1,00 por ações, 

estando assim distribuídas:

Ações Subscritas                                                                        Reais

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA .................... 749.900,00

GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS ............................. 250.000,00

MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO ........ 100,00

Ações a Integralizar

GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS ......................... ( 250.000,00 )

MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO ..... ( 100,00 )

TOTAL ............................................................................ 749.900,00

10. RESERVA DE CAPITAL

Doações e Subvenções p/ Investimentos .................................... 14,00

Adiantamentos p/ Futuro Aumento de Capital........................... 100,00

Reserva p/ Investimentos Concorrência 01/2007 ......... 26.760.356,65 

Saldo Total .................................................................. 26.760.470,65 

Doações e Subvenções p/ Investimentos

O valor apresentado na conta Doações e Subvenções p/ Investimentos 

refere-se a Bens Móveis transferidos do acervo da TRANSUB, 

apropriados pelo custo histórico;

O recurso apresentado na conta Reserva para Investimentos é 

originado pela realização da Concorrência Pública 01/2007, no 

exercício de 2008. 

11.APURAÇÃO DO RESULTADO/ ACUMULADO

Resultado Positivo no Exercício de 2010 ........................ (219.889,22)

Resultado Acumulado em 2010 / Superávit ................ 1.505.304,41

O resultado apresentado no exercício de 2010 é demonstrado com o 

valor de R$ 219.888,22 (duzentos e dezenove mil, oitocentos e oitenta 

e nove Reais e vinte e dois centavos), sendo que o acumulado do 

exercício de 2010 é no valor de R$ 1.505.304,41 (um milhão, 

quinhentos e cinco mil, trezentos e quatro Reais e quarenta e um 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

TERMO DE RETIFICAÇÃO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

DO PREGÃO PRESENCIAL N° 327/2010 - SISTEMA DE 

REGISTRO DE PREÇOS

O Secretário de Saúde do Município de Goiânia, no uso de suas 

atribuições legais e na conformidade dos autos do Pregão Presencial 

n° 327/2010 - Sistema de Registro de Preços, tipo menor preço por 

item, processo 40792236/2010 - Sistema de Registro de Preços, 

Resolve RETIFICAR O TERMO DA HOMOLOGAÇÃO do presente 

procedimento licitatório para inclusão do item 105 à empresa Gráfica 

e Editora Aliança Ltda em conformidade com a Ata de Adjudicação do 

presente Pregão Presencial. Permanecem inalterados os demais 

termos do referido ato.

Goiânia, 18 de março de 2011.

Elias Rassi Neto

Secretário

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO

 PREGÃO PRESENCIAL N° 337/2010

O Secretário de Saúde do Município de Goiânia, no uso de suas 

atribuições legais e na conformidade dos autos do Pregão Presencial 

n° 337/2010, tipo menor preço global (obtido através do maior 

percentual de desconto sobre a tabela do fabricante), processo nº 

41270454/2009, Resolve HOMOLOGAR o presente procedimento 

licitatório e AUTORIZAR a despesa à empresa: * UTIL PNEUS, 

PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - (Item 01), perfazendo o valor total de 

R$ 4.000.000,00 (quatro milhões reais).

• Total Geral do Processo: R$ 4.000.000,00 (quatro milhões reais).

Goiânia, 12 de abril de 2011.

Elias Rassi Neto

Secretário

PARECER DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

O  C o n s e l h o  d e  A d m i n i s t r a ç ã o  d a  C O M PA N H I A 
METROPOLITANA DE TRANSPORTES COLETIVOS - 
CMTC, no uso de suas atribuições legais e estatutárias vigentes, vem 
dar conhecimento de suas Demonstrações Financeiras do Exercício 
encerrado em 31 de Dezembro de 2010, bem como colocar à 
disposição dos interessados, os documentos comprobatórios de que 
trata a Lei 6.404/76.

Goiânia, 14 DE MARÇO DE 2011

MARCOS ANTÔNIO MASSAD
Presidente

WOLNEY WAGNER SIQUEIRA JÚNIOR
Membro

MAURO MIRANDA SOARES
Membro

PAULO GONÇALVES DE CASTRO
Membro

MURILO GUIMARÃES ULHÔA
Membro

PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal da COMPANHIA METROPOLITANA DE 
TRANSPORTES COLETIVOS - CMTC, no uso de suas 
atribuições legais e estatutárias vigentes, vem APROVAR o Balanço 
Patrimonial do Exercício de 2010, as Demonstrações de Resultado, de 
Mutações do Patrimônio Líquido e Demonstrações do Fluxo de Caixa 
de acordo com as Práticas Contábeis previstas na Legislação 
Societária Brasileira. 

Goiânia, 25 de Fevereiro de 2011.

JOHNNY JORGE DE OLIVEIRA
Presidente

PAULO CÉSAR REIS
Membro

LUIZ ANTÔNIO AIRES DA SILVA

Membro

 

TERMO DE RETIFICAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
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Parque Lozandes, Goiânia- Goiás, Fone: (62)3524-6321 e Fax (62) 

3524-6315.

Goiânia, 13 de abril de 2011.

Marcela Araújo Teixeira

Pregoeira

Visto: João de Paiva Ribeiro

Secretário

SMARH

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO- N°. 0011/2011

O  S E C R E T Á R I O  M U N I C I P A L  D E  

ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS no uso de suas 

atribuições legais e tendo em vista o respectivo processo, NOTIFICA 

o(a) servidor(a) GISLANE FERREIRA BRITO DA SILVA, 

matrícula n.° 1055569-01, Processo n.° 42919152 de Exoneração, a 

comparecer perante o Departamento de Fiscalização e Controle desta 

Secretaria, sito à Av. do Cerrado n° 999 Park Lozandes, Bloco C, Paço 

Municipal, munido(a) de documentos pessoais para tratar de assunto 

de seu interesse, no prazo de 10 (dez) dias a contar da publicação deste, 

atendendo o que preceitua o artigo 183 da Lei Complementar n.° 011 

de 11/05/1992.

GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DA 

PREFEITURA DE GOIÂNIA, GOIÁS, aos 12 dias do mês de abril 

de 2011.

EDSON ARAÚJO DE LIMA

Secretário de Administração e Recursos Humanos

SMARH

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO-N°. 0012/2011

O  S E C R E T Á R I O  M U N I C I P A L  D E  

ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS no uso de suas 

atribuições legais e tendo em vista o respectivo processo, NOTIFICA 

o(a) servidor(a) REINALDO PEREIRA DE ALMEIDA, matrícula 

n.° 865630-01, Processo n.° 43661493 e PAULO MAICON 

RIBEIRO MENDES, matrícula n.° 907839-01, Processo n.° 

COMISSÃO GERAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE ABERTURA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, por intermédio da 

Secretaria Municipal de Compras e Licitações, tendo em vista o 

que consta do Processo n°. 42553832/2011, oriundo da Agência 

Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade - AMT e nos 

termos da Lei n°. 10.520/2002, Lei Federal n°. 8.666/93 e 

alterações posteriores, AVISA aos interessados que o PREGÃO 

PRESENCIAL N°. 024/2011, cuja abertura foi ADIADA “SINE 

DIE”, FICA MARCADO PARA O DIA 05 DE MAIO DE 2011, ÀS 

09h30min. Os interessados poderão no horário das 08h às 12h e 

das 14h às 18h, nos dias normais de expediente, obter demais 

informações e o edital na sede da Secretaria Municipal de 

Compras e Licitações - PREFEITURA MUNICIPAL DE 

GOIÂNIA, situada na Av. do Cerrado n°. 999, Torre Sul, Pilotis, 

Parque Lozandes, Goiânia- Goiás, Fone: (62)3524-6320/6321 e 

Fax (62) 3524-6315 ou por meio do site www.goiania.go.gov.br.

Goiânia, 13 de abril de 2011.

Marcela Araújo Teixeira

Pregoeira

Visto: João de Paiva Ribeiro

Secretário

COMISSÃO GERAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, por intermédio da 

Secretaria Municipal de Compras e Licitações, tendo em vista o 

que consta do Processo n°. 40576827/2010, oriundo do Instituto de 

Previdência dos Servidores Municipais - IPSM e nos termos da 

Lei Federal n°. 10.520/2002, Lei Federal n°. 8.666/93 e alterações 

posteriores, AVISA aos interessados que o PREGÃO 

PRESENCIAL N°. 027/2011, com abertura prevista para o dia 26 

de abril de 2011, às 09h30min, FICA ADIADO “SINE DIE”, 

motivado pelo interesse da administração pública. Os 

interessados poderão no horário das 08h00min às 12h00min e das 

14h00min às 18h00min, nos dias normais de expediente, obter 

demais informações, na Sede da Secretaria Municipal de 

Compras e Licitações - PREFEITURA MUNICIPAL DE 

GOIÂNIA, situada na Av. do Cerrado n°. 999, Torre Sul, Pilotis, 

AVISOS

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
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AMMA

Duramax Indústria e Comércio de Tintas Ltda ME, torna público 
que requereu da Agência Municipal do Meio Ambiente de Goiânia - 
AMMA, a Licença Ambiental de Instalação e Operação do processo 
n° 43265626, para fabricação e comércio de tintas PVA, massa PVA, 
textura PVA e grafiato PVA, situado à Rua Patriarca, Qd. 15 Lts. 04 e 
05, Vila Regina, Goiânia - GO.

AMMA

CONSTRUTORA TENDA S/A, torna público que requereu da 
Agência Municipal do Meio Ambiente de Goiânia - AMMA, processo 
n° 40807721, renovação da Licença Ambiental para Habitação 
coletiva situado à Av. Antônio Poteiro, quadra 9/9 -A, Setor III, 
Goiânia 2 Goiânia - GO.

AMMA

AFIUNE EVENTOS LTDA ME, torna público que requereu da 
Agência Municipal do Meio Ambiente de Goiânia - AMMA, processo 
n° 44139578, a Licença Ambiental Simplificada para serviços de 
organização de feiras, congresso, exposições e festa, produção de 
espetáculo de danças situado à Rua 05 Qd. D-7 Lt. 76/77 Setor Oeste 
Goiânia/GO.

AMMA

ROBSON RAFAEL BUENO torna público que requereu à Agência 
Municipal  do Meio Ambiente de Goiânia - AMMA, processo n° 
43817254, a Licença Ambiental Simplificada para atividade de 
comércio varejista de artigos de vestuário e acessórios, calçados, 
artigos esportivos e equipamentos de skate, suvenires, centro de 
treinamento de skate. No endereço Rua T-30 n° 2621 QD-107 LT-16 
Setor Bueno, Goiânia-GO, CEP 74.210-060.

AMMA

GOIÁS CENTRO ESTÉTICO AUTOMOTIVO LTDA, TORNA 
PÚBLICO QUE REQUEREU DA AGÊNCIA MUNICIPAL DO 
MEIO AMBIENTE DE GOIÂNIA-AMMA, PROCESSO N° 
44066368, A LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA, PARA 
LAVAJATO, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E 
REPARAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS 
AUTOMOTORES,  REPARAÇÃO DE ARTIGOS DO 
MOBILIÁRIO, NA RUA S-1, N° 470, QD. 153, LT. 19, SETOR 
BUENO - GOIÂNIA- CEP:74230-220.

43675672, ambos de Irregularidade, a comparecerem perante o 

Departamento de Fiscalização e Controle desta Secretaria, sito à Av. 

do Cerrado n° 999 Park Lozandes, Bloco C, Paço Municipal, munidos 

de documentos pessoais para tratar de assunto de seu interesse, no 

prazo de 10 (dez) dias a contar da publicação deste, atendendo o que 

preceitua o artigo 183 da Lei Complementar n.° 011 de 11/05/1992.

GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DA 

PREFEITURA DE GOIÂNIA, GOIÁS, aos 12 dias do mês de abril 

de 2011.

EDSON ARAÚJO DE LIMA

Secretário de Administração e Recursos Humanos

AMMA

Baianinho's Comércio de Peças e Serviços Ltda, torna público que 

requereu da Agência Municipal dó Meio Ambiente de Goiânia -

AMMA, a Licença Ambiental de Instalação e Operação do processo 

n° 41578882, para Serviços de Manutenção e Reparação Mecânica de 

Veículos Automotores, situado à Av. General Couto Magalhães, 

Quadra 22, Lotes 2 e 3, n° 295, Vila Mauá, Goiânia - GO.

AMMA

Alternativa Comércio de Auto peças Ltda, torna público que 

requereu da Agência Municipal do Meio Ambiente de Goiânia -

AMMA, a Licença Ambiental Simplificada do processo n° 43280501 

para Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos 

automotores situado à Av. Castelo Branco, Quadra 27, Lote 22, n° 

4.403, Bairro Rodoviário, Goiânia - GO

AMMA

Golden Bowl Entretenimento Ltda-ME, torna público que requereu 

da Agência Municipal do Meio Ambiente de Goiânia - AMMA, a 

Licença Ambiental de Instalação e Operação do processo n° 44094396 

para Bar, restaurante e exploração de jogos, como boliche, sinuca, 

situado à Av. Mutirão, Quadra J-17, Lotes 08/09, n° 2.589, Setor 

Marista, Goiânia - GO.

EDITAL DE COMUNICAÇÃO
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